Ben stál na ulici s typicky zvednutým palcem, zatímco
Tess a Alea čekaly na krajnici a Sammy poskakoval po
obrubníku.
Alee se hlavou křížem krážem honily nejrůznější myšlenky. Nemohla vůbec pochopit, že se nachází na cestě
do nemocnice. Samotnou by ji nikdy nenapadlo jednat,
vzít všechno do svých rukou a jet stopem. Teď byla ale
členem party, kterou pravidla tohoto světa zjevně příliš
netrápila.
Alea si třela spánky. Bylo toho všeho najednou moc.
Už to jméno! Aquarius. Vodnář. Řeč souhvězdí byla sice
docela zajímavá, ale to, že dostala právě jméno Vodnář,
to je prostě směšné. Pokud někdo skutečně neměl s vodou nic do činění, tak to byla rozhodně právě ona.
„Ještě jednou, jak to bylo, jaký je mytologický význam
Vodnáře?“ zeptal se Sammy, který stále balancoval na
obrubníku.
„Vodnář přežil potopu a stal se praotcem lidí,“ recitoval Ben.

„Hustý, ne?“ řekl Sammy a otočil se k Alee. „Jsi praotcem lidí. V tvém případě ale myslím asi pramatkou.“
Zahihňal se.
Alea si povzdychla. Snad už brzy zastaví nějaké auto,
které je bude moci vzít na druhou stranu města. Už bylo
docela pozdě a Alea nevěděla, jaké jsou v nemocnici návštěvní hodiny.
Sammy přiběhl k Benovi a řekl: „Teď já.“
„Chceš znovu tancovat?“ zeptal se Ben podezřívavě.
Sammy se usmál. „No, několikrát už to zafungovalo!“
Postavil se před Bena, soustředil se a najednou se začal
pohupovat sem a tam, jako by slyšel nějaký rytmus. Potom začal stále rychleji pohybovat rukama a zvláštně se
přitom kroutil. Mělo to být asi něco jako tanec, ale
Sammy spíše vypadal, jako že zahání vosu. „Víte, jakou
písničku slyším?“ zvolal. „Slyším jednu konkrétní písničku!“
Už se ale neměli dozvědět, jaká písnička mu zněla
v hlavě, protože v tom okamžiku zastavilo auto. Za volantem seděla mladá žena. Když pochopila, že nemá vzít
pouze Sammyho a Bena, ale další dvě osoby, nebyla moc
nadšená. Ale Sammy se na ni usmál svým bezzubým
úsměvem a řekl: „Vy jste takový poklad!“
Když všichni nastoupili, vyprávěl Ben ženě, že jsou
hiphopová taneční skupina a on je vedoucí. Musí se
nutně dostat na důležité vystoupení, ale bohužel jim
ujel autobus. Sammy se na zadním sedadle dusil smí-
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