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I
Námûstíãko bylo ãtverhranné, z v˘chodní a západní
strany vroubené podloubím, vhodn˘m tak právû
k tomu, aby se v nûm ãlovûk schoval pﬁed de‰tûm
nebo opﬁen˘ o sloup pozoroval starou tramvaj, která po uzounk˘ch kolejích, uprostﬁed námûstí se
bachratû dûlících, kymácivû spûla napﬁíã mûstem.
Jih patﬁil nûkolika moderním obchodÛm, ale na severní stranû námûstí ãnûla om‰elá, desítkami vûÏiãek zdobená radnice, vtiskující mûstu ráz jakési divné, legendami opﬁedené minulosti.
Bylo pﬁed druhou hodinou odpoledne, námûstí
ztichlo a pﬁed radnicí se zastavila skupina dívek. Vypadaly bezradnû.
„No tak já jdu,“ ﬁekla jedna z nich a neochotnû
vykroãila smûrem k podloubí. ·la s hlavou sklonûnou a obãas si rukou pﬁihladila hnûdé, nakrátko
ostﬁíhané vlasy. S mrzut˘m v˘razem vstoupila do lahÛdkáﬁského obchodu.
„Pûtkrát deset deka vla‰ského,“ ﬁekla prodavaãce
a snaÏila se zahlédnout, kudy se holky daly. Nevidûla nic.
„A pût okurek,“ povzdechla si.
„Zabalit kaÏdou zvlá‰È?“ usmála se na ni prodavaãka, která uÏ zﬁejmû znala podobné nákupy.
„Ano, prosím.“
Dívka vy‰la z obchodu, obtíÏena spoustou beztvar˘ch, vlhnoucích balíãkÛ, a s námahou si loktem pﬁidrÏovala ‰kolní bra‰nu. Rozhlédla se podloubím. Nikde nikdo. Povzdechla si znovu a popo‰la na roh.
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V boãní ulici, z prÛjezdu u spoﬁitelny, vykukovaly
známé obliãeje a horlivû na ni k˘valy.
„Je‰tû to za vámi budu nosit, princezny,“ ﬁekla
nevrle a zaãala nadílku. KaÏdé jeden balíãek se salátem, jeden s okurkou...
Zamíﬁily do zámecké aleje a usadily se na laviãce
obklopené hust˘m kﬁovím.
„Dámy,“ rozhlédla se ta nejmen‰í z nich, „doufám,
Ïe nebudeme ru‰eny.“ S poÏitkem rozbalila papír promáãen˘ majonézou a ponoﬁila do nûho nos. Ostatní
následovaly jejího pﬁíkladu. Na Nata‰u místo na laviãce nezbylo. Nejdﬁív jim chtûla ﬁíct, aÈ si trochu poposednou, ale potom, jako správná hostitelka, pﬁe‰la na
druhou stranu cesty a usadila se na zpola ztrouchnivûlém paﬁezu. AspoÀ mám pﬁes vás pﬁehled, milé sleãny. Krasavice zrovna nejste. Libu‰e tlustá jako prasátko, Jiﬁina hubená jako chrt, Zdena dlouhá jako tyãka.
Jedinû Jana ujde, Janiãka Bledniãka.
„Co budeme dûlat,“ zeptala se a hned se za tu
otázku kousla do jazyka. Zaﬁekla se pﬁece, Ïe se jim
jednou provÏdy pﬁestane vnucovat.
„Já musím domÛ,“ autoritativnû prohlásila Jiﬁina
a zahodila vylízan˘ papír pod laviãku. Nata‰e se zdálo, Ïe pﬁitom na holky mrkla lev˘m okem.
„Já taky,“ horlivû pﬁik˘vla Jana, „musím pomáhat
mamince.“ V‰echny vûdûly, Ïe Jana mamince nepomáhá, Ïe ji maminka na nic nenechá sáhnout, vûdûla to i Nata‰a. Kdo lÏe, ten krade, pomyslela si s opovrÏením, ale hned si ﬁekla, Ïe se nebude rozãilovat.
Je jí pﬁece úplnû jedno, co mají holky v plánu, nezáleÏí na tom ani za mák. PÛjde domÛ a bude ãíst, ne‰la by s nimi, ani kdyby ji prosily.
„Okurky byly bezva,“ ozvala se Zdena, sebrala pa8
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pír, kter˘ Jiﬁina zahodila, a odnesla ho spoﬁádanû do
ko‰e. VÏdycky se snaÏila vnést do party klid a mír. Jí
jediné asi nepﬁipadá normální, Ïe zba‰tily salát
a mÛÏu jim b˘t ukradená, kdepak holky a vdûãnost.
Zvednou se, jako Ïe jdou domÛ, a za prvním rohem
se zase slezou a budou pokornû ãekat, co si Jiﬁina vymyslela ve své choromyslné hlaviãce!
Staãilo se podívat na Zdeninu provinilou tváﬁ a vûdûla, Ïe to tak opravdu je. Ale proã, povzdechla si.
Jak si je Jiﬁina mohla tak otoãit kolem prstu? VÏdyÈ
uÏ i Libu‰e, která se dﬁív motala poﬁád kolem mû, je
bez sebe ‰tûstím, Ïe ji Jiﬁina pﬁibrala do své druÏiny.
Jako by to neudûlala jen proto, aby mi ukázala, Ïe
mÛÏe v‰echno.
A asi opravdu v‰echno mÛÏe, kopla vztekle do
nejbliÏ‰ího kamínku, aÏ si odﬁela ‰piãku stﬁevíce.
Byla by obûtovala je‰tû pÛl kila salátu, jen aby se dozvûdûla, do ãeho se dneska chtûjí pustit. Ale dívat
se, jak na sebe pokukují a uchichtávají se, toho mûla
právû dost.
¤ekla jim ahoj co nejsrdeãnûji, byly pﬁece nerozluãn˘ pûtilístek, pût pﬁítelkyÀ na Ïivot a na smrt,
a loudala se k domovu. Nechtûlo se jí tam víc neÏ jindy, protoÏe bylo úter˘ a v úter˘ k nim chodila paní
VaÀková uklízet. UÏ ani doma ãlovûk nemá klid,
bruãela si nespokojenû, kdyÏ zdálky vidûla, Ïe jsou
v‰echna okna dokoﬁán. Vanice ﬁádí. Pro‰la zahradou, skr˘vajíc se za keﬁe rybízu. Jestli je její pokoj uÏ
v poﬁádku, mohla by tam vlézt oknem a vyhnout se
tak zevrubnému v˘slechu o ‰kole a rodinû.
Proã jsou holky radûji s Libu‰í, s pitomou tlustou
Libu‰í, která se uãí nazpamûÈ celé odstavce z uãebnice, aby byla ve tﬁídû první, neÏ se mnou? Ne‰lo jí
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to z hlavy. MoÏná Ïe to Jiﬁina udûlala jen tak, aby
mû otrávila, ale moÏná taky Ïe ne, uvaÏovala. Snad
opravdu mají v plánu nûco v˘jimeãného, nûco, pﬁi
ãem mû nemÛÏou potﬁebovat. Ale co? Jistû to umluvily, zatímco ona kupovala ten pitom˘ salát jako
daÀ a jako v˘kupné. Princ, napadlo ji, kdyÏ si vzpomnûla, Ïe stály pﬁed spoﬁitelnou, odkud byl v˘hled
na boãní kﬁídlo zámku, urãitû chtûjí jít za Princem.
Rázem zesmutnûla. Proã by nemohla jít s nimi? VÏdyÈ
na minulé v˘pravû si tak uÏily! A ona mûla nejlep‰í
nápady, kde Prince najít.
Nahlédla oknem do svého pokoje. Bylo uklizeno
a nikde nikdo. Chytla se za ﬁímsu, vyhoupla se nahoru a uÏ by vklouzla nepozorovanû dovnitﬁ, kdyby
nezavadila ta‰kou o lampiãku na noãním stolku. Neuvûﬁitelnû to zaﬁinãelo. Zadoufala, Ïe je paní VaÀková nûkde na druhém konci bytu, ale to uÏ sly‰ela
její uspûchané kroky. Odevzdanû zÛstala sedût na
okenním rámu.
„Nata‰ko...“
„Jak se máte, paní VaÀková?“ ﬁekla Nata‰a úplnû
nevinnû.
„Dobﬁe,“ odpovûdûla jí Ïena upjatû, „dûkuju ti.“
Otoãila se a ode‰la z pokoje.
Urazila se, povzdechla si Nata‰a a trochu ji to zamrzelo. NemÛÏe pochopit, Ïe ãlovûk nûkdy potﬁebuje b˘t sám? Ale hned na to zapomnûla, protoÏe
mûla v hlavû jen jedno: zjistit, co dûlají holky. Je to
pod mou úroveÀ, ﬁíkala si, kdyÏ ‰la do haly k telefonu, je to pod moji úroveÀ a já to neudûlám, ale dobﬁe vûdûla, Ïe to udûlá.
„Dobr˘ den, tady Pleskotová, mohu, prosím, mluvit s Líbou?“
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„Jéje, Nata‰ko, Líba je‰tû nepﬁi‰la ze ‰koly. Ty uÏ
jsi doma?“
Teì jsem jí to ke v‰emu je‰tû zavaﬁila, uvûdomila si.
„Asi hrajou volejbal,“ vymyslela si rychle.
„Mám jí nûco vyﬁídit?“
„Dûkuju, já zavolám pozdûji.“
„Ale tak já jí ﬁeknu, aby ti zavolala, aÏ pﬁijde, nechce‰?“
„Jste stra‰nû hodná, dûkuji vám. A co dûlá va‰e
noha?“
Hned se za tu otázku nenávidûla. VÛbec ji pﬁece
nezajímá, co dûlá noha Libu‰iny pﬁeochotné a upovídané maminky. A je‰tû míÀ stojí o to, aby byla dávána Libu‰i za vzor. „Ta Nata‰ka, ta je tak zdvoﬁilá,
tak roztomilá. Z té si ber pﬁíklad.“ Mûla chuÈ pra‰tit
sluchátkem.
Koneãnû se jí podaﬁilo rozhovor skonãit.
Holky jsou teda nûkde spolu, teì to bylo nad slunce
jasnûj‰í. Jsou spolu a nûco podnikají. Nûco s Princem. Nepochybovala uÏ vÛbec, Ïe to je nûco s Princem,
i kdyÏ pro to nemûla Ïádn˘ dÛkaz.
„Na shledanou, paní VaÀková,“ kﬁikla v hale, „já
musím je‰tû ven.“
Nikdo jí neodpovûdûl. Pﬁibouchla dveﬁe a v zahradû se ohlédla. Ta dobrá du‰e ji jistû odnûkud pozoruje, zamávala proto obûma rukama na pozdrav a vrhla
k oknÛm jeden ze sv˘ch nejlíbeznûj‰ích úsmûvÛ. Snad
si to aspoÀ trochu vyÏehlí. Zaváhala, kter˘m smûrem
se dát.
Jestli holky zÛstaly vûrné obvyklé taktice, tak ãekají tupû pﬁed zámkem, aÏ Princ vyleze, uvaÏovala.
On vyleze, ony se za ním pustí. Sotva je napadne
nûco chytﬁej‰ího. Nejdﬁív by teda mûla zjistit, jestli
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tam je‰tû netvrdnou. Potom se mÛÏe rozhodovat
dál. Zalitovala, Ïe si nevzala na stole u otce nûjaké
papíry, kdyby ji náhodou potkaly, mohla by ﬁíct, Ïe
mu jde nûco vyﬁizovat. AspoÀ nákupní ta‰ku mûla
mít v ruce. A co kdybych na nû, napadlo ji najednou,
rovnou uhodila? Mohla bych b˘t trochu smutná,
aby si uvûdomily, jak jsou ke mnû nespravedlivé.
Udûlala jsem jim nûco? Nebyla jsem vÏdycky ta nejochotnûj‰í a nejobûtavûj‰í? NepÛjãovala jsem jim
vûci, fotoaparát, svetry, kabelku, nekupovala jsem
jim salát? A ty potvory stejnû stojí víc o Jiﬁinu!
Opatrnû obe‰la zámek ulicí kolem biografu a schovala se za pootevﬁené dveﬁe rohového domu. Teì
mûla dobr˘ v˘hled na zámek i na prÛjezd, v kterém
holky obvykle ãekávaly. Potﬁebovaly se kr˘t tak, aby je
Princ nemohl zahlédnout z okna, protoÏe jinak by jistû nevy‰el ani na krok. KdyÏ uÏ byl venku, bylo pod
jeho dÛstojnost dát najevo, Ïe pﬁítomnost té holãiãí
havûti zaznamenal, a vrátit se, chodil radûji odevzdanû s celou tou smeãkou v patách. Mûla bych b˘t ráda,
Ïe u toho nejsem, je to tak nebetyãnû pitomé, uvaÏovala, jako kdyby nám bylo deset. Proã jí to vlastnû není
úplnû jedno, jestli holky nûkde bûhají za Princem?
Nestojí o nû, a o nûj je‰tû míÀ.
Vylezla ze svého úkrytu. Nikde se nic nepohnulo,
bylo jasné, Ïe koﬁist uÏ vybûhla a lovci, vlastnû lovkynû, se pustili za ní – jestli ov‰em nesedí na stráÀce
za láznûmi a nezívají nudou. Ale kdyÏ uÏ se do toho
jednou pustila, nebude se vzdávat pﬁedem. Urãit
aspoÀ pﬁibliÏnû cestu, kterou se Princ dal, nebylo
snadné. Rozvrhla si v duchu plán: proãe‰e mûsto podéln˘m smûrem. Od zámku nahoru k lázním, kolem
gymnázia, zpût po elektrice aÏ k nádraÏí a zase zpût
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kolem kina aÏ na námûstí a kolmou ulicí k zámku.
Vilová ãtvrÈ mezi gymnáziem a pﬁehradou stála rozhodnû za uváÏení. Ale nejdﬁív centrum.
Postupovala opatrnû a na kaÏdém kroku se rozhlédla do pﬁilehl˘ch ulic. Nikde nestálo, Ïe Princ
s druÏinou musí bûhat zrovna po tûch hlavních.
U lázní zaváhala, nemá-li pokraãovat je‰tû kus dál
alejí k jezírku, ale zavrhla to. Pﬁece nepÛjde Princ
s tou bandou na procházku!
A stoãila své kroky do mûsta.
Musí spoléhat na ‰Èastnou náhodu.
KdyÏ procházela kolem radnice, uvûdomila si, Ïe
kromû holek by ji nemûla zahlédnout také matka.
Urãitû by ji poslala pomáhat paní VaÀkové. Ale podaﬁilo se jí minout radnici, kde byli otec i matka zamûstnáni, bez pohromy, stejnû jako celou hlavní tﬁídu aÏ k nádraÏí a zpût k zámeãku. Po holkách ani
stopy. Po Princi jakbysmet.
Má opravdu zaãít znova?
Není to uÏ pﬁepitomé?
Obíhat tu jako pes kolem horké ka‰e?
Holky, kdyÏ se honí za Princem, mají aspoÀ legraci, Jiﬁina proná‰í vtipnosti a ostatní se úsluÏnû smûjí. Proã úsluÏnû, zarazila se, proã si myslí, Ïe se musí
smát úsluÏnû? Jiﬁina pﬁece je vtipná. Je s ní legrace.
Tak se smûjí. A já tu trãím jako tvrdé Y a namlouvám
si, Ïe se smûjí úsluÏnû.
Hluboce znechucena sama sebou, mechanicky zamíﬁila smûrem, kde zaãínal její stopaﬁsk˘ okruh. Podívám se tedy je‰tû k té pﬁehradû, rozhodla se, stejnû
bych se doma ukousala nudou. Nudou a netrpûlivostí. Vûnovala tichou vzpomínku úkolÛm na zítra. Nakonec by se pustila do úvah nad Ïivotem, a sbohem,
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svûte! NauvaÏovala se nad Ïivotem v poslední dobû
aÏaÏ.
KdyÏ stála, trochu zad˘chaná, znovu pﬁed zámkem, podívala se na hodinky. Druh˘ okruh jí trval
hodinu dvacet, to udûlala ta pﬁehrada. První stihla
za pûtapadesát minut. Ale mûla toho plné zuby.
Holky jsou jistû dávno doma. Princ se ‰prtá anglická slovíãka – dokud ho nezaãaly pronásledovat, chodil vûãnû se slovníãkem v ruce a mumlal si – a ona
jako blázen obíhá mûsto. ProtoÏe jen blázen mÛÏe
kvÛli takové hlouposti ztratit celé odpoledne. Co by
vlastnû udûlala, kdyby je objevila? Schovala by se
nûkam a poãkala ti‰e, aÏ pﬁejdou. Vûdûla by jen, Ïe
za ním ‰ly, Ïe se na ni vyka‰laly a ‰ly za ním. Ale to
pﬁece ví stejnû. Tak co? Je bláznivá a konec! Unavenû se vyhoupla na zídku vedoucí k zámku, skrytou
mezi keﬁi ãerného bezu. Schovala se spí‰ uÏ ze zvyku, nepoãítala, Ïe by se je‰tû mohla s holkama setkat. JenÏe právû v tom okamÏiku – jako naschvál –
usly‰ela dobﬁe známé hlasy a naskytl se jí pohled, pﬁi
kterém se málem skulila na zem.
Nûkolik metrÛ od ní probûhl Princ, ruce vraÏené
hluboko v kapsách, lokty tûsnû u tûla – jako by se
bál, Ïe se do nûho nûkdo zavûsí – a závodní rychlostí zmizel v boãních vratech zámku. Za ním následoval uﬁícen˘, zcela zniãen˘ ãtyﬁlístek holek. Nata‰a
ani nemusela mít strach, Ïe si jí v‰imnou, ty nevidûly a nesly‰ely...
„Moje pata,“ vzlykla Jana a dﬁepla si na obrubu
chodníku.
„Tady nemÛÏe‰ sedût,“ napomenula ji Zdena ne‰Èastnû.
„Proã bych tu nemohla sedût?“ odsekla a zula si
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se sykáním pravou botu, opatrnû ohmatávajíc postiÏené místo.
„Já nevím, Ïe ta mládeÏ uÏ dneska nic nevydrÏí,“
u‰klíbla se Jiﬁina, ale ani ona to neﬁekla s patﬁiãn˘m
elánem. S obavou se pﬁitom zadívala na své nohy,
obuté do sandálÛ z úzk˘ch prouÏkÛ kÛÏe.
„Taky má‰ puch˘ﬁe,“ pok˘vla hlavou Libu‰e.
„Pﬁí‰tû nám ﬁekni, vezmem si na to pohorky,“ naﬁíkala Jana dál.
„Prosím tû, je‰tû tvrì, Ïe to byl mÛj nápad. Kdo
s tím pﬁi‰el, neví‰?“ Ïasla Jiﬁina.
Nata‰a v kﬁoví záﬁila. Tahle podívaná stála za malou procházku po mûstû.
„Mnû se to nikdy nelíbilo, abys vûdûla,“ vedla
svou Jana a vypadala, Ïe se dá co nejdﬁív do breku.
„Zdálo se mi to úplnû pitomé.“
„A Ïes nic neﬁekla.“
„Copak tobû se dá nûco ﬁíct? Hned si to bere‰
osobnû.“
„Dobﬁe,“ urazila se Jiﬁina, „jen kdyÏ vím, jak se na
to dívá‰.“
„Vidíte, holky, jaká je,“ fÀukala Jana, „podívejte
se, jaká je. V‰ecko svede na mû.“
„Co se vlastnû stalo?“ Ïasla robustní Libu‰e, jediná, kterou loveck˘ podnik nezniãil. „VÏdyÈ to bylo
docela prima.“
„Já jsem si nev‰imla,“ popotáhla Jana.
„Nejsi ty v turistickém oddíle?“ pﬁisadila si Zdena.
„Sleãny jsou choulostivé bytosti,“ usmála se sladce Jiﬁina, „je‰tû Ïe nepr‰elo, to je opravdu ‰tûstí.
Mûly bychom tu jen dvû cukrové louÏiãky.“ Obracela se v˘hradnû na Libu‰i, jako kdyby ji pasovala na
svou novou spojenkyni.
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