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Tajemství SMS-ky 

(Povídka) 

 

 Na obrazovce počítače se právě objevila půlnoc a Becka brouzdala 

internetem sem a tam. Přemýšlela o různých věcech, o škole, o jejím vztahu s 

rodiči, který nebyl jedním z těch nejlepších a o všem možném. Vtom ji 

z přemýšlení vytrhl tón SMS zprávy, který si nastavila teprve nedávno. Na 

displeji telefonu se objevilo: „Za deset minut u hřbitova, chci ti něco ukázat… 

Ben.“ Becka byla spíše samotář, o čemž svědčilo to, že byl Ben jediným jejím 

kamarádem. 

 Becka otevřela skříň a vytáhla šedozelenou bundu, podívala se do zrcadla a 

rozpustila vyčesané vlasy. Opatrně se vykradla ze svého pokoje a kolem pokoje 

rodičů proběhla jako myška. Seběhla schody, a když si obouvala černé kožené 

boty, obroučky jí po nose sjely až na kraj. Povytáhla brýle a tiše otevřela dveře, 

proklouzla jimi a opět dveře zavřela. „Teď už je to v suchu,“ oddychla si. Cestou 

míjela fotbalové hřiště, na které svítily pouliční lampy. Pod těmi černými 

koženými botkami jí křupala čerstvě napadaná, ještě nepošlapaná, bílá peřina. Na 

obloze se objevilo pár hvězd, které připomínaly světlušky. Takové malinké 

světlušky na té tmavě modré obloze. Ani měsíc už Becka neviděla. 

 Už se blížila k cestičce, na které se s Benem vždy scházeli. Co po ní mohl 

chtít, takhle v noci? Ve tmě, které pouliční světla moc nepřidávala, rozpoznávala 

jen obrys staré hřbitovní brány a černou postavu. Nejspíš to bude Ben, její 

nejlepší a zároveň jediný kamarád. Ben měl černé havraní vlasy a oblečený chodil 

zásadně v tmavých barvách. Stejně tak i dnes. Rozepnutá tmavě modrá bunda mu 

vlála ve větru a konce nohavic černých těsných džín měl zasoukané ve vyšších 

teniskách. „Ahoj,“ ozvalo se. „Ahój,“ odpověděla Becka. Povídali si převážně o 

škole, ale i jiná témata byla v jejich rozhovoru zmíněna. Takhle klábosili možná 

hodinu. 

 Pak se Becka optala: „Cos vlastně potřeboval?“ Ben se zarazil a mlčel. 

Becka si nemohla nevšimnout těch dvou zářivých tesáků, co se právě objevily 

Benovi v puse. Dívka o krok ustoupila a v ten okamžik se jí rozklepala brada. Ben 

se začala přibližovat, ale Becka už stála jako přikovaná. Ty bílé zářivé tesáky už 

se skoro dotýkaly jejího útlého krku, v té chvíli se Becka probudila celá zpocená. 

Becka si otřela čelo a podivila se. Vedle ní ležela ta šedozelená zimní bunda. 
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 Opět se ozval ten povědomý tón SMS- ky. Becka sebou cukla. Sáhla po 

bílém telefonu a otevřela zprávu, a i když byla v pokoji sama, přečetla ji nahlas. 

„Za deset minut u hřbitova, chci ti něco ukázat… Ben.“ 


