1. KAPITOLA

ŽIVOTNÁ ZMENA
„Ahoj, Erik!“ zvolalo nízke krátkovlasé
dievča pred našimi vchodovými dverami.
S Min Songovou sme boli spolužiaci.
Teraz prišla pracovne. Doniesla nám čínu
v škatuľkách, ktoré si pridržiavala bradou.
„Prepáč, že meškám.“
„Ale čoby, veď sme si objednali len pred
piatimi minútami,“ povedal som a pozrel sa
na hodinky.
„Cesty sú v tomto čase nočná mora,“
povzdychla si a kývla smerom k svojmu
otcovi. Ten už netrpezlivo čakal na mopede
s logom reštaurácie Panda.
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„Nie, nie, myslel som…“ ale skôr než som
stihol dopovedať, Min mi strčila objednávku
do rúk.
„Och, a ešte klíčky,“ zohla sa po škatuľku,
čo jej vypadla na zem.
„Klíčky?“ nechápal som. „My sme si
predsa neobjednali…“

„To je grátis,“ prerušila ma Min. „Máme
ich veľa. Len si ich vezmi.“
„Aha, díky. Aspoň ich konečne ochutnám.“
„Budú ti chutiť. Dúfam. Musím už ísť, pa.“
Odložil som škatuľky s jedlom a podal
jej peniaze. Potom rýchlo naskočila k otcovi
na moped a odfrčali preč.
„Min má poriadnu vrtuľu v zadku!“
poznamenal môj otec Monty Čips. Iba vďaka
nemu máme v piatok večer čínu. Je manažér
miestneho futbalového tímu Spáči
a oslavujeme ich posledný triumf 10 : 1.
„Stále tomu nemôžem uveriť. Dali gól.
Jediný za celých päť rokov. Teda dal si ho
súper, ale čo, aj vlastný gól sa počíta!“
rozprával a ja som mu zatiaľ podával
škatuľky s jedlom.
Prepáčte, mal som byť presnejší.
Prehrali 1 : 10.
Spáči sú najhorší futbalový tím všetkých
čias. Vo svojej päťdesiatročnej histórii vyhrali
jediný zápas, a aj to len vďaka tomu, že druhý
tím sa musel pre dopravnú zápchu vzdať.
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