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S ilustráciami od Herdis Albrecht

V odstupe na sto krokov
„Ojeje, čo to len vidím? Zaľúbený manželský
pár!“
„Hlúposť!“ zvolá Terka rozhorčene. Len preto,
že s Paľkom chodí do školy, ešte nemusia byť
zaľúbenci! A už vôbec nie manželia! Koniec koncov, bývajú v susedstve a majú spoločnú cestu,
bolo by zvláštne, keby spolu nešli do školy...
„Zaľúbení manželia!“ zahuláka Oliver ešte raz,
našpúli pery a hlasno cmukne. Andrej s Matúšom
sedia v lavici a pučia sa od smiechu. Aj Iva
s Laurou vyprsknú. „Terka a Paľo sú zaľúúúbení!“
kričia zborovo. Vzápätí sa pridáva celá trieda.
„To nie je pravda,“ zamrmle Paľko a vyťahuje si
z tašky matematiku. Od hnevu celkom očervenel.
Niet divu, Terku to tiež poriadne naštvalo!
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„Asi vám šibe!“ prská rozčúlená Terka a poťuká
si po čele.
Našťastie zazvoní a do triedy vchádza pani
Štepková. V okamihu sú všetci na svojich
miestach.
Počas vyučovania drgne Anna do Terky a nenápadne jej podstrčí pijak, na ktorom je napísané:
„Ste naozaj do seba?“
Terka si vzdychne. Už s tým začína aj jej najlepšia priateľka!
„NIE!!!“ napíše Terka veľkými písmenami cez
celý papier a pre istotu dopíše aj tri výkričníky.
Anna sklamane zastrčí pijak naspäť do zošita.
„Škoda,“ vzdychne si potichu.
Terka má celý čas zvláštny pocit, že na ňu všetci zízajú. A zakaždým, keď sa otočí, uhnú rýchlo
pohľadom. O čom si asi tak šepkajú? Snáď nie
o Paľovi a o nej!
„Upokojte sa!“ Pani učiteľka vyzerá nahnevane.
„Čo je to dnes s vami?“
To by Terka tiež rada vedela! Je neskutočne
šťastná, keď sa nekonečná hodina končí. „A nao-
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zaj nie ste do seba?“ spytuje sa Anna znovu počas
veľkej prestávky.
„Nie, nie a ešte raz nie!“ prízvukuje Terka zlostne. „Ako si vlastne na takú hlúpu myšlienku prišla?“
„Prečo hlúpu? Byť zaľúbená je predsa skvelé!“
rojčí Anna a pritisne sa ku kamarátke. „Nepočula
si?“ pošepká jej do ucha. „Filip s Alenou...“
„Filip a Alena,“ spýta sa Terka nahlas, „zo štvrtej A?“
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„Pssst,“ zasyčí Anna. „Kto iný?“ Anna sa zhlboka nadýchne a zašepká: „Chodia spolu.“
„Chodia? A kam?“ pýta sa Terka pošepky. Zdá
sa, že je tajomstvom, kam chodia.
„Nikam nechodia!“ prevráti očami Anna. „Ešte
stále nechápeš? Chodia spolu, tvoria pár!“
Terka na ňu vyvalí oči. Ešte nikdy o tom nepočula.

„Keď sa nejaký chlapec do teba zaľúbi, opýta sa
ťa, či s ním chceš chodiť. Nevedela si o tom?“
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„Nie,“ pokrúti Terka vyľakane hlavou. Paľko sa
jej vždy po škole opýta, či pôjdu spoločne domov.
Ako len mohla tušiť, že sú pár, keď chodia tou
istou cestou zo školy!
Ach, pánabeka! Takže s Paľkom chodí, a ani to
netušila! Preto ich ostatní považujú za zaľúbencov. Niet divu, že sa im posmievajú!
„To je strašné,“ mrmle si Terka. Jedno je isté,
takto to ďalej nejde! Musí sa to zmeniť, a to hneď!
Terka hneď po vyučovaní nahádže veci do tašky
a vytrieli ku dverám. Odteraz bude chodiť domov
sama!
„Hej, Terka!“ beží za ňou zadychčaný Paľko.
„Počkaj na mňa!“
Terka sa obráti: „S tebou viac nepôjdem ani
domov, ani do školy! Láskavo si to zapíš za uši!“
„A-ale prečo?“ jachtá chlapec.
Terka však už beží dolu schodmi. Nemôže si
dovoliť postávať s Paľom na chodbe. Všetci musia
vidieť, že už chodí sama. Pred školou sa poobzerá. To nie je možné! Paľo ide päť krokov za ňou.
Terka nahnevane zastane. Ako má dokázať, že nie
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sú zaľúbení? Či idú vedľa seba, alebo za sebou, aj
tak chodia stále spolu!
„Nechoď stále za mnou!“ zasipí nahnevane.

„Ja za tebou nejdem,“ jachtá chlapec zmätene.
„Mám rovnakú cestu domov ako ty.“
„Tak sa za mnou drž v odstupe!“ prská Terka.
„Aspoň na sto krokov!“

10

Vírus lásky
Pravdupovediac, chodiť sama do školy je nuda.
Terka sa ráno neustále obzerá, no Paľka nevidí.
Tým lepšie, pomyslí si. Nikomu teraz ani len
nenapadne, že by mohli tvoriť pár. A naozaj,
Terke sa nikto neposmieva, keď vstupuje do triedy sama. Ani len ten hlúpy Oliver!
Paľo už sedí na svojom mieste. Pochopil to.
Terka sa cez veľkú prestávku prechádza po
školskom dvore s Annou.
„Ach, ach, čo to len vidím...“ Terka sa obráti:
znovu ten Oliver! Ale tentoraz nehovorí o Terke.
„Pozri!“ Anna ukazuje na Kláru a Dana. Terka
neverí vlastným očiam: držia sa za ruky ako prváci na výlete!
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