
■ První kapitola

Seebühl na jezefie – Dûtské domovy jsou jako úly – Autobus
s dvaceti nováãky – Kudrny a copy – Smí dítû ukousnout
druhému dítûti nos? – Anglick˘ král a jeho astrologické dvoj-
ãe – Jak je to tûÏké, dostat vrásky od smíchu

A znáte vy vlastnû Seebühl? Horskou vesnici Seebühl?
Seebühl na jezefie? Ne? Neznáte? To je zvlá‰tní – aÈ se ãlovûk
zeptá koho chce, nikdo nezná Seebühl. Snad patfií Seebühl na
jezefie zrovna k tûm místÛm, co je znají právû jen lidé, kte-
r˘ch se ãlovûk nezeptá. Ani bych se tomu moc nedivil. To se
také stává.

Nu, a kdyÏ neznáte Seebühl na jezefie, neznáte ov‰em ani
dûtsk˘ domov v Seebühlu na jezefie, tu známou prázdninovou
osadu pro malá dûvãátka. ·koda. Ale to nevadí. Dûtské do-
movy se podobají jeden druhému jako ‰i‰ky chleba nebo psí
fialky. Kdo zná jeden, zná v‰echny. A kdo jde kolem, pomyslí
si, Ïe jsou to velikánské úly. Bzuãí to tam smíchem, kfiikem,
‰eptáním a chichotáním. Takové prázdninové osady jsou úly
radosti a dûtského ‰tûstí. A kdyby jich bylo sebevíc, pfiece jich
nikdy nebude dost.

Veãer si ov‰em nûkdy usedne ‰ed˘ skfiítek Stesk na postele
ve velké loÏnici, vytáhne z kapsy ‰ed˘ se‰it a ‰edou tuÏku a sãí-
tá s váÏnou tváfií slzy, ty vyplakané i ty nevyplakané.
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Ale ráno uÏ není po nûm ani památky! Tu klapou hrníãky
na mléko i malé zobáãky o závod. A celá hejna ‰plouchálkÛ
vbíhají do chladného, lahvovû zeleného jezera. Stfiíkají, v˘s-
kají, vfiískají, hulákají, plavou nebo dûlají, Ïe plavou.

Takhle to vypadá i v Seebühlu na jezefie, kde zaãíná pfií-
bûh, kter˘ vám chci vyprávût. Je to trochu zamotan˘ pfiíbûh.
A budete nûkdy muset po ãertech dávat pozor, abyste v‰ech-
no navlas a dÛkladnû pochopili. Zpoãátku se to v‰echno vyví-
jí docela pûknû. Zamotává se to aÏ v dal‰ích kapitolách. Pak
je to zamotané a dost napínavé.

Zatím se v‰echna dûvãátka koupou v jezefie a nejdivoãeji
si poãíná jako vÏdycky devítiletá dívenka s hlavou plnou
kudrnek a nápadÛ, která se jmenuje Luisa. Luisa Palffyová.
Z Vídnû.

Tu se ozve od domu úder na gong. Pak druh˘ a tfietí. Dûti
a vychovatelky, které se je‰tû koupou, vylézají na bfieh.

„Gong platí pro v‰echny!“ volá sleãna Ulrika. „Dokonce
i pro Luisu.“

„V‰ak já uÏ jdu!“ kfiiãí Luisa. „Na stará kolena se ãlovûk
pfiece nepfierazí!“ a pak opravdu jde.

Sleãna Ulrika Ïene své ‰tûbetající stádo v plném poãtu do
chléva, vlastnû ne, do domu. Pfiesnû ve dvanáct se obûdvá.
A pak ãekají v‰ichni nedoãkavû na odpoledne. Proã?

Odpoledne má pfiijet dvacet nováãkÛ. Dvacet dûvãátek z jiÏ-
ního Bavorska. Budou mezi nimi nûjaké fintilky? A klepniãky?
A tfieba také prastaré dámy ve vûku tfiinácti, ãi dokonce ãtr-
nácti let? Pfiivezou s sebou zajímavé hraãky? Jen aby pfiivezly
i velk˘ gumov˘ míã! V Trudinû míãi uÏ není vzduch. A Brigita
se sv˘m nevyrukuje. Zamkla ho do skfiínû. Na dva západy.
Aby se mu nic nestalo. Nûco takového se také vyskytuje.

Nu, a odpoledne stojí tedy Luisa, Truda, Brigita a ostatní
dûti u velk˘ch, do‰iroka otevfien˘ch Ïelezn˘ch vrat a ãekají
napjatû na autobus, kter˘ má pfiivézt nováãky z nejbliÏ‰í
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Ïelezniãní stanice. Jestli vlak nemûl zpoÏdûní, mûli by uÏ
vlastnû...

Tu se ozve houkaãka. „UÏ jedou!“ Po silnici pfiijíÏdí auto-
bus, opatrnû zah˘bá do vrat a zastavuje. ·ofér vystupuje
a pomáhá jednomu dûvãátku po druhém dolÛ. Ale nestaví na
zem jenom holãiãky, n˘brÏ i kufry a panenky, bra‰ny a ko‰e,
balíãky a látkové psy, koleãkové brusle a de‰tníãky, termosky
a plá‰tû do de‰tû, knihy, botanické torby a síÈky na mot˘ly,
páté pfies deváté.

Nakonec se ve dvefiích autobusu objeví s cel˘m sv˘m ma-
jetkem dvacátá holãiãka. VáÏnû vyhlíÏející stvofiení. ·ofér
vztáhne ochotnû ruce.

Malá zavrtí hlavou, aÏ se jí rozhoupou oba copy. „Dûkuju,
já sama,“ fiíká zdvofiile, ale rozhodnû váÏné dûvãátko a slézá
hbitû ze stupátka. Dole se rozhlédne s rozpaãit˘m úsmûvem
kolem sebe. Najednou vykulí oãi. Vytfie‰tûnû zírá na Luisu.
A tu Luisa také vyvalí oãi. Ulekanû pohlíÏí té nové do obliãeje.

Ostatní dûti a sleãna Ulrika se dívají vyjevenû z jedné na
druhou. ·ofér si posunul ãepici do t˘lu, podrbal se ve vlasech
a zapomnûl zavfiít ústa. Co se stalo?

Luisa a ta nová jsou si podobné jako vejce vejci. Jedna má
sice dlouhé kudrny a druhá pfiísnû utaÏené copánky, ale to je
také opravdu jedin˘ rozdíl. Tu se Luisa otoãí a uhání do za-
hrady, jako by ji honili lvi a tygfii.

„Luiso!“ volá sleãna Ulrika. „Luiso!“ Pak pokrãí rameny
a odvádí sv˘ch dvacet nováãkÛ do domu. Váhavû a stra‰nû
udivenû loudá se za nimi dívenka s copánky.

Paní Muthesiová, vedoucí dûtského domova, sedí v kance-
láfii a spolu se starou energickou kuchafikou se radí o jídel-
ním lístku na pfií‰tí dny.

Vtom nûkdo klepe. Sleãna Ulrika vstupuje a hlásí, Ïe no-
váãkové pfiijeli zdraví, svûÏí a v plném poãtu.

„To jsem ráda. Dûkuji.“
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„Je‰tû bych mûla nûco...!“
„Copak?“ Vûãnû zamûstnaná vedoucí na okamÏik vzhlédne.
„Jde o Luisu Palffyovou,“ zaãíná váhavû sleãna Ulrika.

„âeká venku pfiede dvefimi.“
„Sem s tou darebaãkou!“ Paní Muthesiová se mimodûk

usmûje. „Copak zase provedla?“
„Tentokrát nic,“ fiíká pomocnice. „Je to jen...“ Otvírá opatr-

nû dvefie a volá: „Pojìte dál, vy dvû! Jen Ïádn˘ strach!“
A teì vstupují obû dûvãátka do pokoje. ZÛstanou stát co

nejdále od sebe.
„No to jsem blázen!“ mumlá kuchafika.
Zatímco si paní Muthesiová udivenû prohlíÏí dûti, povídá

sleãna Ulrika: „Ta nová se jmenuje Lotka Körnerová a je
z Mnichova.“

„Jste spolu pfiíbuzné?“
Obû dûvãátka zavrtí nenápadnû, ale pfiesvûdãenû hlavou.
„Dodne‰ka se v Ïivotû nevidûly!“ proná‰í sleãna Ulrika své

mínûní. „Podivné, Ïe?“
„Jak to – podivné?“ dodává kuchafika. „Jak se mohly vidût?

KdyÏ jedna je z Mnichova a druhá z Vídnû?“
Paní Muthesiová praví vlídnû: „Dvû holãiãky, které se tolik

podobají jedna druhé, budou jistû dobr˘mi pfiítelkynûmi. Ne-
stÛjte tak cize vedle sebe, dûti! No tak, podejte si ruku!“

„Ne!“ zvolá Luisa a schová ruce za záda.
Paní Muthesiová pokrãí rameny, chvilku pfiem˘‰lí a nako-

nec fiekne: „MÛÏete jít!“
Luisa je skokem u dvefií, vrazí do nich a vybûhne ven. Lot-

ka se zpÛsobnû ukloní a chce pomalu opustit pokoj.
„Je‰tû na okamÏik, Lotynko,“ zastaví ji vedoucí. Otevfie

velkou knihu. „Zanesla bych si hned tvoje jméno. A kdy a kde
ses narodila. A jak se jmenují rodiãe.“

„Já mám uÏ jenom maminku,“ ‰eptá Lotka.
Paní Muthesiová namáãí násadku do kalamáfie. „Tak nej-

dfiív, kdy ses narodila?“
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Lotynka jde po chodbû, pak po schodech, otevfie dvefie
a stojí v místnosti, kde mají dûti skfiínû. Je‰tû si nevybalila
kufr. Zaãíná ukládat svoje ‰aty, ko‰ile, zástûry a punãochy do
skfiínû, kterou jí pfiidûlili. Otevfien˘m oknem sem zaznívá
dûtsk˘ smích.

Lotynka drÏí v ruce fotografii mladé Ïeny. Dívá se nûÏnû
na obrázek a pak jej peãlivû uschová pod zástûry. KdyÏ uÏ
chce zavfiít skfiíÀ, v‰imne si zrcadla upevnûného zevnitfi na
skfiíÀov˘ch dvefiích. Zpytavû se na sebe dívá, jako by se vidû-
la poprvé. Pak hodí v náhlém rozhodnutí copy dozadu a upra-
ví si vlasy tak, Ïe se podobají hfiívû Luisy Palffyové.

Nûkde bouchnou dvefie. Rychle, jako pfiistiÏena pfii zlém ãi-
nu, svûsí Lotka ruce.

Luisa sedí se sv˘mi pfiítelkynûmi na zahradní zdi a má
pfiísnou vrásku na ãele.

„Já bych si to nedala líbit,“ povídá Truda, její vídeÀská spo-
luÏaãka. „Pfiivandruje si drze s tv˘m obliãejem!“

„A co mám dûlat?“ ptá se Luisa nazlobenû.
„Roz‰krábej jí ho!“ navrhuje Monika.
„Nejlíp udûlá‰, kdyÏ jí ukousne‰ nos!“ radí Kristina. „A bu-

de‰ mít celé to zlobení rázem z krku!“ Pfiitom klátí spokojenû
nohama.

„Takhle zpackat ãlovûku prázdniny!“ zabruãí upfiímnû roz-
hofiãená Luisa.

„VÏdyÈ za to nemÛÏe,“ povídá kulaÈouãká ·tûpánka. „Kdy-
by nûkdo pfii‰el a vypadal jako já...“

Truda se smûje. „Pfiece sama nevûfií‰, Ïe by byl je‰tû nûkdo
tak hloup˘ a bûhal po svûtû s tv˘m obliãejem!“

·tûpánka se urazila. Ostatní se smûjí. Dokonce i Luisa
stahuje tváfi k úsmûvu.

Tu se ozve hlas gongu.
„Krmení dravé zvûfie!“ volá Kristina. Dûvãata seskakují 

ze zdi.
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Paní Muthesiová povídá v jídelnû sleãnû Ulrice: „Posadíme
na‰e malé dvojnice vedle sebe. Tfieba pomÛÏe radikální léãba.“

Dûti se hluãnû hrnou do sálu. Îidle hfimotí. Dûvãata mající
sluÏbu vleãou ke stolu velké polévkové mísy, z nichÏ se koufií.
Jiné naplÀují talífie, které jim ostatní podávají.

Sleãna Ulrika pfiistupuje k Luise a Trudû, poklepá Trudû
lehce na rameno a fiíká: „Posadí‰ se vedle Hildy Sturmové.“

Truda se otoãí a chce nûco odpovûdût: „Ale...“
„Îádné odmlouvání, ano?“
Truda pokrãí rameny, vstane a nasupenû odtáhne.
LÏíce klapou. Místo vedle Luisy je prázdné. Je to zvlá‰tní,

kolik pohledÛ mÛÏe pfiitahovat takové prázdné místo.
A pak se v‰echny pohledy jako na povel obrátí ke dvefiím.

Vstoupila Lotka.
„Tak tady koneãnû jsi,“ povídá sleãna Ulrika. „Pojì, ukáÏu ti

tvé místo!“ Vede tichou, váÏnou dívenku ke stolu. Luisa vÛbec
nevzhlédne a nabírá vztekle polévku. Lotka si poslu‰nû sedá
vedle Luisy a sahá po lÏíci, aãkoliv má krk jako u‰nûrovan˘.

Ostatní dûvãata po‰ilhávají nad‰enû k tomu podivnému
páru. Tele s dvûma nebo tfiemi hlavami by nemohlo b˘t zají-
mavûj‰í. Tlustá ·tûpánka s kulat˘m obliãejem zapomnûla sa-
mou zvûdavostí zavfiít pusu.

Luisa se nemÛÏe déle ovládat. A ani nechce. V‰í silou ‰láp-
ne pod stolem Lotce na nohu.

Lotka se zachvûje bolestí a pevnû stiskne rty.

U stolu, kde sedí dospûlí, potfiásá pomocnice Gerda hlavou:
„Já to nemÛÏu pochopit! Dvû docela cizí dûvãata, a taková po-
dobnost!“

Sleãna Ulrika dodává zamy‰lenû: „Tfieba jsou to astrolo-
gická dvojãata.“

„Co je to, prosím tû?“ ptá se sleãna Gerda. „Astrologická
dvojãata?“

„Pr˘ jsou na svûtû takoví lidé, ktefií jsou si navzájem po-
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dobni jako vejce vejci, a pfiitom spolu vÛbec nejsou pfiíbuzní.
Pfii‰li ale na svût ve zlomku téÏe vtefiiny!“

Sleãna Gerda za‰eptá: „Ach!“
Paní Muthesiová pfiik˘vne. „âetla jsem jednou o lond˘n-

ském pánském krejãím, kter˘ vypadal pfiesnû jako anglick˘
král Eduard VII. Byl mu podobn˘ k nerozeznání. O to víc, Ïe
nosil stejnou bradku jako král. Ten si dal zavolat krejãího do
Buckinghamského paláce a dlouho se s ním bavil.“

„A to se oba narodili opravdu v téÏe vtefiinû?“
„Ano. Pr˘ se to dalo náhodou pfiesnû zjistit.“
„A jak to bylo dál?“ ptala se sleãna Gerda napjatû.
„Krejãí si musel na královo pfiání dát oholit bradku!“
Zatímco ostatní se smûjí, pohlíÏí paní Muthesiová zamy‰-

lenû k protûj‰ímu stolu, u nûhoÏ sedí obû dûvãátka. Pak poví-
dá: „Lotka Körnerová dostane postel vedle Luisy Palffyové.
Budou si muset na sebe zvyknout.“

Je noc. V‰echny dûti spí. AÏ na dvû. Ty dvû jsou k sobû
obráceny zády, tváfií se, jako by pevnû spaly, leÏí tu v‰ak
s otevfien˘ma oãima a upfienû hledí pfied sebe.

Luisa se nevlídnû dívá na stfiíbrn˘ srpek, kter˘ maluje mû-
síc na její postel. Najednou nastraÏí u‰i. Sly‰í tich˘, potlaão-
van˘ pláã.

Lotka si tiskne ruce na ústa. Co jí fiíkala maminka pfii od-
jezdu? „Jsem tak ráda, Ïe stráví‰ pár t˘dnÛ mezi mnoha ve-
sel˘mi dûtmi. Jsi moc váÏná na svÛj vûk, Lotynko! Já vím, Ïe
za to nemÛÏe‰. To spí‰ já jsem vinna. A moje zamûstnání.
Jsem pfiíli‰ málo doma. KdyÏ pfiijdu, jsem unavená. A ty sis
mezitím nehrála jako ostatní dûti, ale umyla nádobí, uvafiila,
prostfiela na stÛl. Prosím tû, vraÈ se mi s tisíci vráseãkami od
smíchu, ty moje malá hospodyÀko!“ A teì tu leÏí v cizinû,
vedle o‰klivého dûvãete, které ji nenávidí, protoÏe je mu po-
dobná. Vzdychne. Pak má ãlovûk dostat vráseãky od smíchu!
Lotka tlumenû vzlyká.
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Náhle ji pohladí malá cizí ruka neobratnû po vlasech!
Lotka leknutím ztuhne. Luisina ruka hladí ost˘chavû dál.
Mûsíc nahlíÏí dovnitfi velk˘m oknem loÏnice a nemálo se

diví: Zde leÏí vedle sebe dvû dívenky, které se neodvaÏují na
sebe pohlédnout, a jedna z nich, ta, která právû plakala, sa-
há teì tápavû a pomalouãku po hladící ruce té druhé.

No dobrá, myslí si star˘ stfiíbrn˘ mûsíc. To si mohu s kli-
dem zajít!

A také to udûlá.

13

ZLOM_LaL_Q4  1.4.2010  12:26  Stránka 13


