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Джей Лин
и взе ръката ми в своята. После я вдигна, опря я до устните си и
целуна дланта ми. Очите ми трябва да са били като яйца на очи.
Да, определено беше пиян.
А дланта ми, там където бе опрял устните си, гореше сякаш
някой бе пуснал ток. Загубила способността си да говоря, можех
само да седя и да гледам как внимателно слага ръката ми в обратно в скута.
– Аз съм магаре. Идиот! – каза.
Примигнах бавно. Мълчах.
– Не трябваше да ти казвам всички онези глупости днес. Не
беше честно, не беше правилно, и беше лъжа. – Въздъхна и погледна празната пейка до нас. – Не бях пиян онази вечер. Бях напълно трезвен.
Сърцето ми блъскаше в гърдите, не спираше да блъска от
мига, в който целуна дланта ми. И сега докато говореше, блъскането бе излязло от контрол. Едва успях да прошепна:
– Знам.
– И не беше вярно това, което казах… там… знаех… че вероятно си предположила, че това означава нещо повече от целувка… или не знам как го казах… – Устните му пак се извиха в
полуусмивка, но в случая беше прав. Тази целувка беше променила целия ми живот. Тя означаваше всичко за мен. – Просто не
трябваше да те целувам онази нощ… да те докосвам. Не защото
е било неприятно, не. Това са глупости. А защото си сестрата на
Кам. И си недосегаема.
Докато го гледах как говори и се опитвах да разбера какво ми
казва, птичето се премести от гърдите в стомаха ми. Това ли му
беше проблемът? Чувствал се е кофти, защото Кам му е приятел? Сериозно ли? Исках да го изпраскам с нещо по главата и в
същото време исках да пролазя в скута му и да се свия на топка.
Защото така ми подаваше ръка и щяхме да се справим. А можехме ли всъщност? И… имаше ли изобщо някакво значение?
Но не го ударих и не се и свих на топка в него. Просто седях и
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