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MOJE PRVNÃ• PUSA
ÄŒtvrtek, 15 duben 2021

JistÄ› mi dÃ¡ kaÅ¾dÃ½ za pravdu, Å¾e obdobÃ- dospÃ-vÃ¡nÃ- je nejintenzivnÄ›jÅ¡Ã- a nejdÅ¯leÅ¾itÄ›jÅ¡Ã- etapa naÅ¡eho Å¾
do jednoho si tÃ-m proÅ¡el, aÅ¥ chtÄ›, Ä•i nechtÄ›. MladÃ-kÅ¯m zaÄ•Ã-nÃ¡ raÅ¡it knÃ-rek, dÄ›vÄ•atÅ¯m se vzdouvÃ¡ hrudnÃ-k a
boky. ZÃ¡plava pupÃ-nkÅ¯ patÅ™Ã- neodmyslitelnÄ› k vizÃ¡Å¾i puberÅ¥Ã¡ka a hormonÃ¡lnÃ- zmÄ›ny, kterÃ© pÅ¯sobÃ- na Å¡e
mozkovou, nÃ¡s drÅ¾Ã- ve stÅ™ehu a mlÃ¡dence v pozoru (nÄ›kterÃ© doslova).

V tomto obdobÃ- si
pomalu zaÄ•Ã-nÃ¡me uvÄ›domovat, Å¾e orgÃ¡ny, kterÃ© tak bedlivÄ› stÅ™eÅ¾Ã-me, se dajÃvyuÅ¾Ã-t mnohostrannÄ›, nejen na Ä•Å¯rÃ¡nÃ-. OvÅ¡em Å¾enskÃ¡ Ä•Ã¡st Ä•tenÃ¡Å™Å¯ mi dÃ¡ jistÄ› za
pravdu, Å¾e prvnÃ- pusa patÅ™Ã- k tÄ›m vÅ¯bec nejintimnÄ›jÅ¡Ã-m a nezapomenutelnÃ½m
proÅ¾itkÅ¯m vÅ¯bec.
Je jaro, kdy se
vÅ¡echno pÃ¡Å™Ã- a probÃ-rÃ¡ k Å¾ivotu a v zÃ¡chvatu nostalgie mi vyvstala na mysli
vzpomÃ-nka na mou prvnÃ- pusu, o kterou se chci samozÅ™ejmÄ› podÄ›lit. PrÃ¡vÄ› jsem
dokonÄ•ila sedmou tÅ™Ã-du zÃ¡kladnÃ- Å¡koly a uÅ¾Ã-vala jsem si letnÃ-ch prÃ¡zdnin na
stavidle u Å™eky Ostravice ve FrÃ½dku â€“ MÃ-stku, odkud pochÃ¡zÃ-m.Tam se
schÃ¡zela omladina ze Å¡irokÃ©ho okolÃ-, a tak bylo z Ä•eho vybÃ-rat. Kluci pÅ™evÃ¡dÄ›li
skoky z vodÃ¡renskÃ© vÄ›Å¾e do hlubokÃ© vody a my, mladÃ¡ nezkuÅ¡enÃ¡ dÄ›vÄ•ata v rozpuku,
jsme je tajnÄ› obdivovaly, neboÅ¥ jsme k tomuto odvÃ¡Å¾nÃ©mu poÄ•Ã-nÃ¡nÃ- nikdy nemÄ›ly
odvahu.
Moc se mi zalÃ-bil
jeden kluk, budoucÃ- student obchodnÃ- akademie. Jmenoval se M. Å Å¥astnÃ½ a byl to ten
nejkrÃ¡snÄ›jÅ¡Ã- kluk v okolÃ-. Nebo mi tak alespoÅˆ pÅ™ipadal. MÄ›l tmavÃ© kuÄ•eravÃ©
vlasy, modrÃ© oÄ•i, atletickou postavu a jeho ÃºsmÄ›v dokÃ¡zal otevÅ™Ã-t nejedno dÃ-vÄ•Ãsrdce. MÄ›la jsem to Å¡tÄ›stÃ-, Å¾e na veÄ•ernÃ- lÃ-bÃ¡nÃ- pod splavem si vybral zrovna
mÄ›.
Jeho rty byly mÄ›kkÃ© a
pÅ™imÄ›Å™enÄ› vlhkÃ©, a kdyÅ¾ mÄ› neÄ•ekanÄ› polÃ-bil pÅ™i mÄ›sÃ-Ä•ku, byla jsem si jista, Å¾e
jsem naÅ¡la lÃ¡sku na celÃ½ Å¾ivot, neboÅ¥ ta pusa byla tak krÃ¡snÃ¡ a opravdovÃ¡, Å¾e
jsem bezdÄ›Ä•nÄ› slyÅ¡ela bÃ-t svatebnÃ- zvony.

K mÃ© smÅ¯le (a moÅ¾nÃ¡ k
jeho Å¡tÄ›stÃ-) se naÅ¡e lÃ¡ska omezila opravdu jen na tu jednu pusu a druhÃ½ den
lÃ-bal pod splavem uÅ¾ nÄ›jakou jinou. Tento otÅ™esnÃ½ zÃ¡Å¾itek ve mnÄ› zanechal pocit
bezmoci, ale brzy jsem se otÅ™epala a rozhodla jsem se mu pomstÃ-t tÃ-m, Å¾e si na
lÃ-bÃ¡nÃ- najdu nÄ›koho jinÃ©ho.
NaÅ¡tÄ›stÃ- lÃ-bacÃ-ch
kandidÃ¡tÅ¯ bylo na stavidle vÃ-ce a moje prsenÃ- se v kytiÄ•kovanÃ©m body a
dÅ¾Ã-novÃ½ch kraÅ¥asech pÅ™ineslo ovoce. UÅ¾ nÃ¡sledujÃ-cÃ- den se chytil na udiÄ•ku jinÃ½
chlapec, a ten se jmenoval AntonÃ-n. Byl malinko starÅ¡Ã-, neÅ¾ M., ale o to vÄ›tÅ¡Ãfrajer.
KouÅ™il, pil a choval
se straÅ¡nÄ› frajersky. Co do vzhledu, nemohl M. konkurovat, ale mÄ›l jinÃ©
â€žpÅ™ednostiâ€œ, kterÃ© nenechaly Å¾Ã¡dnou mladou pipku chladnou. Dnes uÅ¾ se tomu
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smÄ›ju, protoÅ¾e v dneÅ¡nÃ-ch dobÃ¡ch bych si o takovÃ©ho kluka neopÅ™ela ani kolo,
ale tÅ™inÃ¡ctiletÃ© holky majÃ- jinÃ© priority, neÅ¾ zralÃ© budoucÃ- Ä•tyÅ™icÃ-tky.
AntonÃ-n byl
pravdÄ›podobnÄ› ve vÄ›cech lÃ¡sky, velmi zkuÅ¡enÃ½, a tak jsem se nechala vÃ©st. Jeho
rty vÅ¯bec nebyly mÄ›kkÃ©, ale za to vlhkÃ© aÅ¾ pÅ™Ã-liÅ¡. K jeho frajerskÃ©mu chovÃ¡nÃovÅ¡em patÅ™ily i rÅ¯znÃ© rebelie, a jedna z tÄ›ch nejzÃ¡sadnÄ›jÅ¡Ã-ch byl pravdÄ›podobnÄ›
absolutnÃ- bojkot zubaÅ™e. Jakmile se pÅ™iblÃ-Å¾il k mÃ©mu obliÄ•eji, nemohla jsem
dÃ½chat a mÃ¡m podezÅ™enÃ-, Å¾e mu v Ãºstech zdechlo nÄ›jakÃ© zvÃ-Å™e.
AÄ•koliv na mÄ› nalÃ©hal,
zachovala jsem si zdravÃ½ rozum a vÄ•as jsem utekla, neboÅ¥ bakteriÃ¡lnÃfanouÅ¡kovskou zÃ¡kladnu, jeÅ¾ mu okupovala dÃ¡snÄ›, jsem si do Ãºst pustit nechtÄ›la.

I pÅ™es tento otÅ™esnÃ½
zÃ¡Å¾itek, kterÃ½ se bohuÅ¾el v budoucnu opakoval jeÅ¡tÄ› nÄ›kolikrÃ¡t, jsem neupustila
od svÃ©ho Ãºmyslu najÃ-t toho ideÃ¡lnÃ-ho kandidÃ¡ta na sladkou letnÃ- pusu. Netrvalo
dlouho a mÃ© maliÄ•kosti si vÅ¡imnul LumÃ-r.
LumÃ-r byl
moravsko-slezskÃ½ Adonis. KdyÅ¾ ho BÅ¯h tvoÅ™il, vzal si jako pÅ™edlohu
Michelangelova Davida. NÃ¡dhernÃ© svalnatÃ© tÄ›lo doplÅˆoval andÄ›lskÃ½ obliÄ•ej a jeho
ÃºsmÄ›v dokÃ¡zal roztÃ¡t i ledovce na AntarktidÄ›. Byl prostÄ› dokonalÃ½!! OvÅ¡em jen
do tÃ© chvÃ-le, neÅ¾ promluvil.
DomnÃ-vÃ¡m se, Å¾e jeho
rodiÄ•e byli sourozenci, neboÅ¥ byl absolventem pomocnÃ© Å¡koly, kterou pro velkÃ½
ÃºspÄ›ch studoval dvakrÃ¡t. Pusa s nÃ-m byla neobyÄ•ejnÃ½m zÃ¡Å¾itkem, ovÅ¡em zÅ¯stalo
pouze u nÃ-, neboÅ¥ jsem nechtÄ›la mÃ-t hloupÃ© dÄ›ti.
ZpÄ›tnÄ› musÃ-m
zkonstatovat, Å¾e pÅ™es to vÅ¡echno bylo to nejkrÃ¡snÄ›jÅ¡Ã- lÃ©to, neboÅ¥ jsem dostala
svou prvnÃ- pusu.
A jakÃ¡ byla vaÅ¡e prvnÃ- pusa?
VERONIKA,

krÃ¡snÄ›
olÃ-banÃ¡
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