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Podle Suzanny přijal Dylan jejich rozchod v pohodě. Citovala mi, přes
esemesku, co přesně na to řekl: „Jo, jak myslíš,“ ale že jí večer pořád
píše jako dřív a chce, aby k němu přišla.
„A já to neudělala!“ oznámila následující víkend pyšně.
„Chválím,“ pronesla Roza s kamenným výrazem.
A pak přišlo úterý.
Právě když končila polední přestávka a já mířila na matiku, ucítila
jsem, jak mi v kapse bzučí telefon. Zatímco jsem přemýšlela o tom, že
bych měla vibrace před vstupem do třídy radši vypnout, automaticky
jsem poklepala na displej.
13.58: Do hajzlu. OBROVSKEJ PRUSVIH. Suzannu za trest
vyloucili z vyucovani.
13.59 Coze??? Co se stalo?
Zastavila jsem se uprostřed chodby a vyděšeně zírala na mobil.
„Není ti nic?“ zeptala se Mishka a zastavila se mezi mnou a vzdalujícími se zády Allison a Kesh.
„Ne, doběhnu vás,“ odpověděla jsem.
Zatvářila se znepokojeně. „Víš to jistě? Henderson nesnáší, když
přijdeme pozdě na hodinu.“
„Neboj, za chviličku jsem ve třídě,“ ujistila jsem ji a už se
obracela k nejbližším záchodům. Když jsem vešla dovnitř, zamkla
jsem se v první kabince, posadila se na dekl a čekala na Rozinu odpověď.
14.07: Asi na to bude třeba vic SMS, takze promin. Dylan
a jeho kamosi se při obede chovali jako idioti a snazili se
Sz vytocit.
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14.07: Nejdriv to byla sranda. Dylan rekl, ze je davajka, a Sz
na to, nastesti pro tebe, ty ksichte. Vzdyt vis, všechno bere jako
for. Zdalo se, ze je v poho.
14.08: Ale Dylan rekl, hloupej, kdo dava, hloupejsi, kdo nebere,
a ona na to, aby odprejsknul. A on, ze je devka a ze navíc
nebyla dobra, jen lacina.
14.08: Pak rekl, ze poskozeny zbozi bejva lacinejsi, a Sz dostala
AMOK. Hodila po nem zidli a museli jsme ji drzet, aby se
na nej nevrhla
14.09: Jinak by ho snad zmlatila. Pan Daniels byl vedle v kanclu,
vysel ven a kricel na nas. Sz odvedl k ridovi a ten ji na par dni
vyloucil ze skoly.
Četla jsem esemesky, jak přicházely jedna za druhou, a srdce mi zběsile bušilo. Zvedla jsem ruce nad klávesnici a snažila se vymyslet odpověď. Rozhodla jsem se, že nejdřív napíšu Suzanně.
14.10: Jsem tady, jestli me potrebujes xxx
A pak Roze:
14.10: Jak to, ze ji vyloucil? A co D?
14.12: Destruktivni chovani u nas prisne trestaj. Navic predtim
byla mockrat po skole. D musel jen zůstat po skole.
14.13: To je neuveritelny.
14.14: Ja vim. Pockat, jak to, ze pises ze tridy?
14.15: Jsem na zachode.
14.16: Ty ses ulila z hodiny???
Podívala jsem se na čas. Kdybych teď šla hned na matiku, stejně bych
měla čtvrt hodiny zpoždění a průšvih.
14.17: Jo. Nemůzu tomu uverit. Videlas ji?

