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ve které Sany
řeší svůj první
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„Proboha!“ zakﬁiãela jsem a zatáhla Liz do kﬁoví.
Liz klop˘tla a jen ztûÏí se udrÏela na nohou. „Co se dûje,
Sany? Zbláznila ses?“
„Nesmí nás rozhodnû vidût!“ vyhrkla jsem v návalu paniky.
Liz se vykroutila z mého sevﬁení a odstrãila vûtev,
která ji málem pra‰tila do obliãeje.
„Kdo? A co se vlastnû dûje?“
„Liz, on mû políbil!“
„Kdo?“
Co je to za otázku? Copak u mû kluci stojí frontu, aby
mû mohli políbit?
„Theo?“ zeptala se Liz.
„Ale, Liz!“ Liz mûla skvûlou vlastnost vÏdycky zasáhnout moje citlivé místo. „Díky moc, Ïe mi to pﬁipomíná‰!“
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Právû jsem se témûﬁ vyrovnala s tím, Ïe mû kluk, kterého miluju, nemiluje.
„Dobﬁe, Sany, jen klid. Tak kdo to byl?“
„Nick!“
„Nick?“
„No jo!“
„Nick...,“ zamyslela se Liz nahlas. „Ten Nick z divadla?“
„Jo. A támhle zrovna jde.“
Liz se rozzáﬁila: „Ty jo, Sany, to je paráda! Koneãnû se
v tvém Ïivotû pﬁihodilo nûco dobrého!“
Nato vyskoãila z kﬁoví a zaãala divoce mávat.
„Hej, Nicku!“ volala.
Ztuhla jsem.
Nick se k ní rozbûhl.
„Ahoj, jak se má‰?“ Liz vstﬁícností málem pﬁeskoãil hlas.
„Nemohl bych b˘t ‰Èastnûj‰í,“ odpovûdûl Nick. „Je s tebou Sany?“
„Jasnû. Á... Sany... hej, vylez, pojì sem!“
Ti‰e jsem vzdychla, zalezla je‰tû hloubûji do kﬁoví a doufala v zázrak.
Ani omylem. Za dvû vteﬁiny uÏ se Liz s Nickem maãkali se mnou v kﬁoví a sledovali mû plni oãekávání.
„Ztratila jsi nûco?“ zeptal se Nick a hned se zaãal ochotnû rozhlíÏet po zemi kolem sebe. Vrhla jsem mezi vûtvemi
na Liz zuﬁiv˘ pohled. Liz udûlala bezbranné gesto a zamumlala: „Co jako má‰?“
„Nic nehledej, Nicku, nic jsem neztratila,“ zastavila jsem
ho. Narovnal se a vítûzoslavnû drÏel v ruce roz‰lápnuté
marcipánové srdíãko v ãerveném celofánu. „Kdo hledá,
najde. Smím ti ho poloÏit k nohám?“
ZakÀuãela jsem: „UÏ mi u nohou leÏelo. Díky.“
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Liz se musela kousnout do rtu, aby se nedala do smíchu.
Nick se na mû záﬁivû usmál: „Je‰tû jsme se ani nepﬁivítali.“ Cílevûdomû se ke mnû blíÏil.
„A teì uÏ na to nemáme ãas!“ volala jsem v panice
a rozbûhla se pryã.
Za chvíli mû dohnala Liz. „Sany, tak pﬁece brzdi!“ nemohla popadnout dech.
BûÏela jsem dál.
„UÏ je pryã, musel na zkou‰ku.“
Zastavila jsem.
„Mám ti vyﬁídit jeho ‚z nejhlub‰ího srdce procítûné pozdravy‘,“ zakﬁenila se Liz.
Obrátila jsem oãi v sloup.
„Co se dûje?“ Liz se na mû ustaranû podívala.
„Nick!“
„To jsem vidûla, ale nechápu, proã se chová‰ tak podivnû?“ Liz se usmála. „První pusa, to je pﬁece nûco!“
„No, právû Ïe ne!“
„Tak to mi teda prosím tû vysvûtli. Kdy a kde se to stalo, co a proã? Nick ti dal pusu. Jak?“
„Na pusu.“
„Hloupost. Ptám se, kde, na jakém místû?“
„V divadle. Stáli jsme na jevi‰ti. Nick mû tam dotáhl.
Byla zrovna zkou‰ka a my dûlali statisty. Nick nejdﬁív
ﬁekl, Ïe mû miluje, a pak mi dal pusu! Pﬁed ostatními
herci! A neÏ se zeptá‰: Ne, nebylo to ve scénáﬁi, políbil
mû úplnû dobrovolnû.“
„Pﬁi divadelní zkou‰ce?!“
„Jo.“
„Pﬁímo na jevi‰ti?!“
„Jo.“
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„Pﬁed v‰emi?!“
„Jooo!“
„Tak to je neuvûﬁitelné. Ty nemÛÏe‰ zaÏít nic normálního, viì?“
Mûla pravdu. Pﬁesto jsem se pokusila ohradit. „Ale byla to moje první pusa!“
„Jooo! To je tááák vzru‰ující! Jaké to bylo? Tak povídej.
Bylo to romantické? Jak ses pﬁi tom cítila?“
„No jo, moÏná by to bylo i trochu romantické, kdyby
Nick na sobû nemûl ty divné dûtské punãocháãe,“ pﬁem˘‰lela jsem.
„Punãocháãe? Pﬁes hlavu?“
„Ne, na nohou! Hrál se Romeo a Julie a museli jsme
mít takové divné kost˘my. Zná‰ to!“
„Ach, punãocháãe sem, punãocháãe tam, tvoje první pusa! Hurá! A proã teda teì pﬁed Nickem utíká‰?“
„Nick je váÏnû fajn a tak, ale myslím, Ïe nejsem zamilovaná.“
„Hm.“
„Pﬁitom by to bylo tak skvûlé, kdybych byla zamilovaná,“ pﬁem˘‰lela jsem nahlas.
„Se‰ si jistá, Ïe do nûj nejsi ani malilinko zamilovaná?“
„Jak to myslí‰?“
„No, tﬁeba jen potﬁebuje‰ trochu víc ãasu, neÏ si uvûdomí‰, Ïe jsi se zamilovala.“
„Myslí‰, Ïe uÏ jsem do Nicka zamilovaná, ale je‰tû
jsem si toho nev‰imla?“
„Proã ne? Tﬁeba tû ta pusa jenom trochu vyvedla z rovnováhy.“
„No, nevím...“
„Stává se, Ïe chvíli trvá, neÏ se ãlovûk zamiluje.“
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„A co tím chce‰ ﬁíct?“
„Nemusí to b˘t vÏdycky láska na první pohled.“ Liz se
usmála. „...nebo v tvém pﬁípadû na první polibek. Zamilovanost se taky teprve mÛÏe vyvinout.“
„Myslí‰, Ïe kdyÏ se budu snaÏit, tﬁeba se je‰tû do Nicka
zamiluju?“
„Proã ne?“
Liz není jen moje nejlep‰í kamarádka, ale je taky dûsnû praktická v otázkách zamilovávání a rozhodnû zku‰enûj‰í v oblasti prvních pus neÏ já. UÏ mûla dva kluky
a líbala se taky víckrát neÏ jednou. TakÏe jsem se rozhodla, Ïe jejímu odbornému názoru budu vûﬁit.
„Zkusím to.“
„Prima,“ pochválila mû Liz. „Zatím jsme se spolu moc
daleko nedostaly. TakÏe bychom si tuhle ‰anci nemûly
nechat ujít!“
V tom mûla rozhodnû pravdu. Co uÏ jsme v‰echno s Liz
vyzkou‰ely, abych se zamilovala! A kdyÏ uÏ jsem to koneãnû zvládla a zamilovala se bezhlavû do Thea, on nechtûl mû. Celá ta vûc s láskou a kluky mi váÏnû dávala
zabrat.
„Tak do toho, Sany, jdeme do divadla.“
„Ne! Nechci ho ani vidût!“
Liz rozãilenû zaloÏila ruce v bok: „Právû jsme se dohodly, Ïe se do nûj zkusí‰ zamilovat!“
„Musím se s ním kvÛli tomu vidût?“
Liz se na mû zle zamraãila.
Vzdychla jsem. „Ale dneska je‰tû ne. A taky nikde u divadla,“ zkou‰ela jsem vyjednávat.
Liz souhlasila. „Dobﬁe, tak pÛjde‰ s Nickem na zmrzlinu.“
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„A pak?“
„Pak poãká‰, co se stane.“
„A kdyÏ se nic nestane?“
„Pak... pak... ale ono se nûco stane. Tím jsem si jistá.“
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