Ben stál na ulici so zdvihnutým palcom, zatiaľ čo Tess
s Aleou čakali na krajnici a Sammy poskakoval po obrubníku.
V Aleinej hlave vírili najrozličnejšie myšlienky. Zdalo
sa jej neuveriteľné, že je na ceste do nemocnice. Jej samej by nikdy nenapadlo konať, vziať veci do svojich rúk
a ísť stopom. Teraz je však členka partie, ktorú pravidlá
zjavne priveľmi netrápia.
Pošúchala si spánky. Zrazu toho bolo na ňu priveľa.
Už to meno! Aquarius! Vodnár. Reč súhvezdí je síce celkom zaujímavá, ale to, že dostala práve toto meno, bolo
viac než smiešne. Ak niekto naozaj nemá s vodou nič
spoločné, je to rozhodne ona.
„Ešte raz. Ako to bolo? Aký je mytologický význam
Vodnára?“ opýtal sa Sammy, ktorý práve balansoval na
obrubníku.
„Vodnár prežil potopu a stal sa praotcom ľudí,“ odrecitoval Ben.
„Super, však?“ Sammy sa otočil k Alei. „Si praotcom

ľudí. V tvojom prípade skôr pramatkou.“ Zachichotal sa.
Alea vzdychla. Dúfala, že čoskoro pri nich zastane nejaké auto, ktoré ich odvezie na druhú stranu mesta. Už
bolo dosť neskoro a nevedela, dokedy sú v nemocnici
návštevné hodiny.
Sammy pribehol k Benovi a vyhlásil: „Teraz ja.“
„Chceš znovu tancovať?“ podozrievavo sa opýtal Ben.
Sammy sa usmial. „No, zopár ráz to už fungovalo.“
Postavil sa pred brata, sústredil sa a zrazu sa začal pohojdávať z boka na bok, ani čoby počul nejakú melódiu.
Potom čoraz rýchlejšie pohyboval rukami a zvláštne sa
pritom krútil. Zrejme to malo byť niečo ako tanec, ale
skôr vyzeral, akoby odháňal osu. „Viete, akú pesničku
počujem?“ zvolal. „Počujem konkrétnu pesničku!“
Nemali možnosť dozvedieť sa, aká pesnička mu znela
v hlave, lebo v tom okamihu pri ňom zastavilo auto. Za
volantom sedela mladá žena. Keď pochopila, že nemá
vziať len Sammyho a Bena, ale aj ďalšie dve osoby, nebola veľmi nadšená. Sammy sa však na ňu usmial svojím
bezzubým úsmevom a povedal: „Ste poklad!“
Len čo všetci nastúpili, Ben začal žene rozprávať, že sú
hiphopová tanečná skupina a on je vedúci. Nutne sa potrebujú dostať na dôležité vystúpenie, no, žiaľ, ušiel im
autobus. Sammy sa na zadnom sedadle zachádzal od
smiechu, ale keď mu Tess varovne dupla na nohu, ovládol sa.
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