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Znamení
Magda bydlela se svým mladším bráškou v šestém patře panelového domu. Bydlet tak vysoko je velká výhoda,
hlavně když potřebujete mít dobrý výhled z okna. Magda
z toho svého dohlédla až do parku. A nejenom to. Viděla také na okna kamarádů Terezky a Vojty, kteří bydleli
v sousedním paneláku. Díky tomu se každý večer mohli
domlouvat blikáním světla.
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Magdin bratříček Jirka chodil ještě do školky a jeho
velká sestra pro něj byla vzorem. Často napodoboval to,
co dělala ona.
„Co blbneš?“ napomenula ho jednou večer, když začal
jen tak cvakat vypínačem.
„Blikám!“ odpověděl Jirka s úsměvem. „Stejně jako ty!“
„To nemůžeš!“ protestovala.
„Ty můžeš a já ne? To není spravedlivé!“ zlobil se Jirka
a dál cvakal vypínačem.
„To je totiž naše tajné znamení. Teď ani nevím, kolikrát
jsi bliknul. Jestli to Terka nebo Vojta viděli, tak z toho
bude průšvih.“
Jirka se zarazil a nechal světlo raději rozsvícené. „Jaké
znamení?“ zeptal se zvědavě.
„Když se blikne třikrát, znamená to, že zítra ráno jdeme do školy spolu. Když pětkrát, znamená to, že je někdo
nemocný a do školy nejde. Když sedmkrát, znamená to,
že zítra půjdeme po škole do parku, kde bude mít naše
parta poradu.“
„Já jsem blikal hodně,“ přiznal Jirka. Uměl už napočítat do deseti, ale bliknul rozhodně vícekrát.
„Teď si budou myslet, že jsem onemocněla, ale za minutu jsem se zase uzdravila. Takže jdu ráno do školy,
a pak se ještě sejdeme po škole v parku.“
„Tak to jsem to vlastně udělal správně,“ byl si jistý Jirka.
Magda nechtěla uznat, že měl tak trochu pravdu, a tak
ho raději začala vyhánět z pokoje.
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„Ještě musím udělat úkol z matematiky,“ pronesla.
Měla ho dávno hotový, ale to bráška nemohl vědět. Ještě
neuměl číst ani psát, natož sčítat nebo odčítat.
Po večeři Magda jako obvykle koukala z okna a vyhlížela signál od kamarádů. V osm hodin byl jejich smluvený
čas. Vojta zablikal třikrát. Terčino okno zablikalo taky
třikrát. I ona tedy dala ostatním znamení, že se sejdou
před domem a půjdou do školy spolu.
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Magdo, vstávej!
Ráno se Jirka budil obvykle dříve než Magda. Byl ranní
ptáče. Vyskočil z postele ve společném pokojíku a v pyžámku běžel do kuchyně. Chtěl vědět, co bude k snídani.
Když měl tatínek noční směnu a vracel se domů až ráno,
koupil vždycky cestou koblížky nebo tvarohové koláčky.
Ty měl Jirka moc rád. Dnes na něj ale čekal chleba s máslem a marmeládou. Byl trochu zklamaný, ale jahodová
marmeláda od babičky taky nebyla k zahození.
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„Dobré ráno,“ pozdravila ho maminka a Jiřík jí pozdrav
oplatil. Pak si odběhl do koupelny umýt z očí ospalky.
Když se vrátil do kuchyně, maminka právě telefonovala
a tvářila se u toho vážně. Když hovor ukončila, obrátila
se k Jirkovi.
„Musím honem do práce, potřebují mě tam dnes dříve.
Jeden ze zájemců o byt se na něj chce podívat hned ráno.
A tatínek už je v práci.“
„Tak mě do školky odvede Magda,“ navrhnul Jirka
a mlsně se zadíval na chleba s marmeládou. Nechtěl být
bez snídaně, a tak se pustil do jídla.
Jirkův nápad se mamince zamlouval. Magda ale ještě spala. Bylo ji potřeba probudit, a tak se toho Jirka
okamžitě ujal. Nejprve sestru polechtal na noze, která
jí vyčuhovala zpod peřiny. Když to nepomohlo, stáhl ze
sestry peřinu.
„Co děláš?“ zlobila se.
„Magdo, vstávej, jdeš se mnou do školky!“
„Já už chodím do školy, jestli ti to ještě nedošlo. Do
školky chodíš jen ty!“ odporovala mu.
Vtom se ve dveřích objevila maminka.
„Magdalénko, dnes mám v práci frmol, potřebovala
bych, abys Jirku zavedla do školky. Už jsi velká holka,
tak to zvládneš!“
Magda se chvíli nezmohla ani na slovo.
„Ale já už jsem domluvená s Vojtou a s Terkou, že půjdeme do školy spolu. Budou na mě čekat,“ namítla.
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„Vždyť můžete jít všichni spolu. Když půjdete přes Tichou ulici, určitě to stihnete,“ navrhla maminka. „Bude
vás dost, tak se nemusíte ničeho bát.“
Magdě poskočilo srdce vzrušením. Přes Tichou ulici
chodili jen málokdy. Stál tam jen jeden starý a opuštěný
dům se zarostlou zahradou, který obklopovalo strašidelné ticho. Magda byla v tu ránu na nohou a tryskovou
rychlostí se přichystala na cestu do školy.

12

