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Prológ 

Noc bola tmavá ako rubáš Zubatej a ostrá ako nabrúsená čepeľ jej kosy, pripravenej stínať. Ďalšie a 

ďalšie životy. 

I dnes bola v práci. Napriek tomu, že novembrová noc bola mrazivá a na tmavej oblohe nesvitla ani 

jediná hviezda. 

Hukot sirén ustával. Sanitka zmizla v diaľke už pred pár minútami. Len policajné autá ostávali. 

„Ako je na tom Buček?“ opýtal sa postarší policajt svojho kolegu. 

Ten vrhol pohľad k neďalekým kríkom, kde si nový člen posádky utieral ústa po tom, čo vyvrátil obsah 

žalúdka nad pohľadom, ktorý sa im naskytol, keď prišli na miesto činu. Otočil sa nazad k šéfovi. „Zdá 

sa, že už lepšie.“ 

Major Garaj prikývol. 

„Nemôže za to. Sám som sa takmer neudržal. Bolo to... hrozné.“ 

Major tľoskol jazykom, pohľad namierený na zamŕzajúcu kaluž krvi, tmavú ako kolomaž. „Pravda. 

Nikdy ma to neprestane udivovať.“ 

„Čo, pane?“ 

„Ľudská nezmyselná krutosť. Ale vďaka tomu máme prácu. Takže choď po Bučeka a dozrite tu na to, 

kým neprídu technici. Ja si to tu zatiaľ obhliadnem.“ 

1. kapitola 

V mobile mi blikla správa. „Úprimnú sústrasť. D.“ 

Prečítal som si ju a schoval mobil nazad do vrecka. Môj mladší brat s účesom na Hamšíka a s novou 

babou po boku na mňa nepekne zagánil. Snažil som sa nevšímať si ho a skúsil som sa započúvať do 

siahodlhej kázne tučného božieho muža, ktorý sa rozdrapoval za ambónom spravodlivým hnevom. 

Nedalo sa to počúvať. Vypol som a dovolil mame, aby ma chytila za ruku a stisla mi ju. Modlil som sa, 

nech to už skončí, nech je to za mnou a ja znova môžem ísť. Po svojom. 

Kázeň trvala pol hodiny. A to som si myslel, že len ženy vedia tárať – o ničom. 

S kamennou tvárou som sa díval ako vkladajú rakvu, v ktorej ležal môj otec do hrobu. Obklopený 

masou ľudí odetých v čiernom som sa cítil ako v pasci. Statočne som však podopieral mamu, ktorej sa 

po bledej tvári kotúľali slzy a papierová vreckovka nestačila do seba tú slanú vlhkosť vstrebávať. 

Smiešne, ale vždy som si myslel, že ak otca niečo skolí, bude to litrami alkoholu stvrdnutá pečeň. A on 

si dostane infarkt. 

Nikdy sme si nerozumeli. Dokonca neviem, či ma mal vôbec rád. Za to Adam bol jeho miláčik. Nežiarlil 

som. Vlastne som bol rád, že si môžem žiť svoj vlastný život. 
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Okrem toho, mal som mamu. 

oooOOOooo 

Doumýval som riad a osušil si ruky kuchynskou utierkou. Mama utrela posledný tanier a odložila ho 

do kredenca. 

„Ďakujem, Igorko,“ povedala a usmiala sa na mňa tak, ako to vedela len ona. 

„Chýba ti?“ opýtal som sa a ona po chvíli prikývla. 

„Prežili sme spolu takmer tridsať rokov. A aj keď to nebolo vždy ružové, nebol to zlý chlap.“ 

Prikývol som a myslel som si svoje. 

Mama uvarila čaj sebe i mne a doniesla ho do obývačky. To už som sedel pred zapnutou telkou, kde 

bežal akýsi seriál. 

„Adam má novú babu?“ prehodil som len tak medzi rečou. 

„Nepredstavil vás?“ 

Pokrútil som hlavou a zahovoril jeho nezdvorilosť. 

„Volá sa Mária. Má dvadsaťpäť. Skončila pedagogickú a odišla za prácou do Anglicka. Stretli sa tam, v 

Londýne. Celkom milé dievča.“ 

Chvíľu sme iba ticho popíjali čaj, kým prišlo nutné: „A čo ty? Ešte si si nenašiel žiadne dievča? Dúfala 

som, že ma prekvapíš.“ 

Trpko som sa usmial. Áno, to by teda bolo poriadne prekvapenie, keby som na teba vybalil holú 

pravdu, pomyslel som si, ale pokrútil som hlavou. Oči upreté na telku, nikam inam. 

„Nie, mami. Asi som ešte nestretol tú pravú.“ Bože, ako ľahko zo mňa tie klamstvá liezli. 

„To je škoda. Celkom by som sa potešila vnúčatkám.“ 

Nevšimol som si tieň, ktorý sa objavil vo dverách, až kým si Adam nahlas neodfrkol a nezašomral: 

„Tak to sa teda ešte načakáš.“ 

A potom zmizol. 

Skoro mi zabehlo. Na celkom mizivú chvíľu som zauvažoval, či by nebolo fér, keby som jej to povedal. 

Ale mali sme za sebou ťažký deň. Všetci. 

O chvíľu neskôr som zmizol vo svojej starej izbe. Veľa vecí sa tu nezmenilo. Akurát stena v rohu bola 

ozdobená viditeľnejšou puklinou ako naposledy. Napadlo mi, že by to možno chcelo omaľovať, ale zas 

tak dlho sa tu nezdržím. Maximálne do pozajtra. 

A keď konečne naberiem odvahu a priznám sa jej, možno ani toľko nie. 
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V noci som nemohol zaspať. Iba som sa prehadzoval na posteli a premýšľal nad tým, čo urobiť a 

hlavne, ako to urobiť. No ako sa dalo povedať bez toho, aby človek ostal v šoku – som gay, mami? 

Adam bol jediný, kto to vedel. I keď nemám najmenšie tušenie, ako to zistil. Nepýtal som sa. Svoj 

názor mi dal veľmi jasne najavo. Bral som to. Hoci to bolelo. Ako ma však bude bolieť, keď ma 

odvrhne vlastná matka, tak to som si mohol iba predstavovať. 

oooOOOooo 

Na druhý deň som ju sprevádzal na cintorín. Pomodliť sa, upraviť čerstvý hrob a tak. A napadlo mi, že 

toto je celkom dobré miesto na spoveď. Alebo skôr priznanie špinavej pravdy. 

A tak som opatrne začal. Stáli sme nad otcovým hrobom, domodli sa – teda, mama sa modlila – a ja 

som tam celý čas mlčky tŕpol. A potom... potom to zo mňa vyšlo. 

„Viem, že som ťa sklamal,“ povedal som napokon a odvážil sa na ňu pozrieť. 

Stála vedľa mňa ako socha. So zavretými očami a pevne stisnutými perami. Netušil som, čo si myslí. 

„Mami?“ 

Ani na mňa nepozrela. A po chvíli šepla: „Odíď.“ 

Poslúchol som, tak ako vždy. To bolo všetko, čo sme si povedali. A tak som šiel. Zbalil som si veci a 

nasadol na prvý autobus. 

Odrazu som mal dojem, že som stratil viac ako len otca. Stratil som všetko. 

Všetko, na čom mi kedy záležalo. 

oooOOOooo 

„Som nazad. Môžeš večer? I.“ poslal som rýchlu textovku. 

„Kde a kedy? D.“ 

„Caffé Trinity o siedmej?“ 

„Budem tam.“ 

Denis bol vždy presný. A spoľahlivý. Vyzeral mimoriadne dobre a pôsobil takým akýmsi pokojným 

dojmom. 

Prisadol si ku mne a ešte raz mi zakondoloval. „Ďakujem,“ hlesol som a kývol na čašníka. 

Objednal si pivo. „Ako to šlo?“ 

Mykol som plecami. „Ako na pohrebe.“ 

„Vyzeráš ako zbitý pes. Stalo sa niečo?“ 

Prikývol som. „Povedal som to mame.“ 
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Pivo dorazilo na stôl. 

„A?“ 

„Povedala mi jediné – Odíď. Takže to nedopadlo dobre.“ 

„Možno, že časom si...“ 

Zastavil som ho. Viem, že ma chcel utešiť, ale bolo mi to jedno. „Nerieš to. Ani ty s tým nemáš dobré 

skúsenosti, tak sa nečuduj.“ 

Uškrnul sa a štrngli sme si. 

„Bol by som rád, keby si zaskočil,“ prekvapil som ho priamym, vysloveným návrhom a on sa 

začervenal a uhol pohľadom. „Alebo máš iné plány?“ 

Vážne som potreboval vybiť energiu. A trochu objať. 

„No vieš, ja už... nie som voľný,“ priznal sa tak potichu, aby som to počul len ja. 

Pochopil som. To bolo to, čo mal na čele napísané celý čas neviditeľným písmom a ja som to nevedel 

rozlúštiť. Obsadené! Som zadaný! 

Zatiaľ čo ja som sa asi skvel značkou – Územie nikoho... 

„Patrik?“ opáčil som a on nedokázal potlačiť úsmev. Oči mu len tak žiarili. Trafil som klinec po 

hlavičke. Viac som nepotreboval vedieť. Bolo zjavné, že chlapec je v siedmom nebi a ja nie som had, 

aby som pokúšal. 

A ani rozbíjač vzťahov. 

Rozlúčili sme sa chvíľu po desiatej. Noc bola ešte mladá, ale ja som mal dojem, že na mňa odrazu 

padla všetka ťarcha sveta. 

Zajtra mám ešte voľný deň. Možno sa nájde niekto, kto by tú ťarchu zo mňa ešte sňal, napadlo mi a 

zamieril som do mesta. 

2. kapitola 

Zapadol som do prvého baru v meste, na ktorý som natrafil. Ohlušujúca hudba, tlmené svetlo a všade 

samé farebné blikačky, ktoré mi po druhom pive liezli na nervy. Na parkete sa ladne vlnili do rytmu 

hudby telá a mne praskali ušné bubienky. 

Vari som za ten deň a noc ostarel, keď mi to tak liezlo na nervy? 

Dopil som a vypadol som von. Vážne sa mi uľavilo. Obišiel som hlúčik smejúcich sa típkov, ktorí 

postávali pri vchode do toho iného sveta a zamieril som preč. 

Zázrak sa nekonal. Nikoho som nezbalil a nikto nezbalil mňa. I keď by mi malé uvoľnenie vážne prišlo 

vhod. 
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Vytiahol som z vrecka bundy mobil a doloval v telefónnom zozname číslo na taxík. Už som ho zdvíhal 

ku uchu, keď som sa zamračil a zložil som hovor vo chvíli, keď sa mi v ňom ozvala dispečerka. 

Našpicoval som uši a zamieril som k neďalekej uličke. Tmavej uličke. 

Naklonil som sa za roh budovy a zazrel dve postavy zahalené rubášom tmy. Dvaja muži. Nepochybne. 

Jeden kľačal na zemi a druhý sa nad ním týčil ako démonská mohyla. Nezainteresovaný by povedal, 

že si to spolu užívajú, nebyť toho, že teraz som počul viac a v sliepňavom svetle pouličnej lampy i 

videl. 

Naježil som sa a ruky zaťal v päsť. Nič proti sexu, ale proti násiliu a kreténom, ktorý si potrebovali 

niečo dokazovať, to mi zakaždým zovrela krv v žilách. 

Vystúpil som z tmy a odkašľal si, aby som na seba upútal pozornosť toho ozembucha. Skutočne tak 

totiž vyzeral. Jeho tmavá silueta hovorila za všetko. 

„Odpáľ!“ vyštekol na mňa a muž na kolenách sa konečne nadýchol a zachripel. Zjavne mu toho svojho 

vtáka napchal až niekde k mandliam. Kľačal a usilovne vypľúval z úst sliny. Prudko oddychoval a 

rukami sa zaprel o zem. 

„Si hluchý?“ okríkol ma, keď som sa ani nepohol. Práve naopak, vykročil som k nim. 

„Nie. Ale ak sa niekto bude pratať, budeš to ty.“ 

„Kurva!“ zahrešil a zbalil si svoj vercajg nazad do nohavíc. Pratal sa preč. Neviem, či naňho zapôsobila 

moja rozhodnosť, mrazivý hlas alebo svaly. Pravda, nebol som žiadna trasorítka. Dúfal som, že to bola 

kombinácia všetkých troch. 

Zohol som sa k mužovi, ktorý stále kľačal. „Si v pohode?“ 

Čosi zamrmlal. Viditeľne sa chvel. Až vtedy som si uvedomil, že má na sebe iba tričko a vonku nie je 

práve najteplejšie. 

Alebo mohol byť aj nadrogovaný. U mladých jeden nikdy nevie. 

Pomohol som mu na nohy. 

„Ďakujem,“ zamrmlal. 

„Za nič,“ odvetil som a otočil som sa na odchod. 

„Hej ty,“ zavolal za mnou a ja som zastavil. 

„No?“ 

„Nemohol by si...“ zdalo sa mi, že nad otázkou chvíľu premýšľa, kým nedokončil, „nepomohol by si 

mi?“ 

„Ako?“ 

oooOOOooo 
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Volal sa Tim. Pri sebe mal len pár drobných. Iba dnes priletel z Kanady domov. Batožina sa niekde 

stratila a okrem dolárov mal pri sebe iba pár našich centov. 

Ten chlapík ho zviezol do mesta. Pozval ho na pivo a čosi pod zub, ale netušil, že to čosi bude jeho 

chlpaté... baranidlo. 

Osprchoval sa. Nebol ani opitý, ani nadrogovaný. Jeho šťastie a moja... pochabosť? 

To je fuk. Aj tak som celý čas uvažoval, čo ma vlastne presvedčilo, aby som súhlasil a pozval ho k 

sebe. Priznávam, v absolútnej počestnosti. 

Možno to boli tie jeho sivé oči, možno plavé, mierne kučeravé vlasy. 

Prechádzal sa v obývačke a telefonoval. Požičal som mu nabíjačku. Ešteže mal rovnakú koncovku. Po 

očku som ho sledoval, kým som mu chystal niečo pod zub. 

„Som v poriadku, neboj sa o mňa. Hneď ráno zájdem do najbližšej zmenárne, alebo si vytiahnem 

peniaze z účtu.“ 

Potom mlčal a počúval hlas na druhej strane linky. 

„Tami, prestaň. Si hrozná kvočka a ja nie som tvoje kura, ale brat. Budem okej. Dobrú noc, zajtra ti 

brnknem.“ 

Zložil a otočil sa ku mne tvárou, keď ma začul prichádzať. Pozrel na moje ruky. V jednej som mal 

tanier s natretými obloženými žemľami, v druhej kakao. 

A potom pozrel na mňa. „Kakao?“ Jeho sprvu prekvapená tvár sa roztiahla do úsmevu. Krásneho 

úsmevu a mne sa zachvela ruka. 

Sklopil som pohľad a zložil som svoj náklad na stôl. „Viac nemám. Jedine, ak by si mal chuť na 

dvojdňovú hrachovú polievku.“ 

Alebo na mňa, pomyslel som si celkom iracionálne a uvažoval som, či sa pritom náhodou 

nečervenám. Najradšej by som sa bol nakopal do zadku. Akoby nestačilo, čo si dnes musel prežiť. 

„Nemal si si robiť starosti.“ 

„To je v poriadku. Ak už mám byť rytier v žiarivej zborji, tak so všetkým, čo k tomu patrí.“ 

A znova ten úsmev, ktorý mi upútal všetky zmysly, rozbúchal srdce a zastavil rozum. No na druhej 

strane bolo vidieť, že si zachováva odstup. 

„Ďakujem. Naozaj. Cením si to. A to som si už vážne myslel, že dnes prespím niekde pod mostom. 

Myslím, že som mal šťastie v nešťastí. Vieš, že nie si... no, že nemáš nič proti... gayom.“ 

Mlčal som. Matne som si uvedomil, že som zjavne prikývol. Sadol si a pustil sa do jedla, kým som mu 

priniesol vankúš a deku. Zložil som to na gauč vedľa neho. 

Zasa mi poďakoval a ja som zasa odvetil, že nemá za čo. 

Zaprial som mu dobrú noc a zmizol vo svojej spálni. 
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oooOOOooo 

Dvere na mojej spálni sa otvorili a ja som zdvihol z vankúša hlavu. V ich medzere zastal Tim. Do pol 

pása nahý. Krásny. 

Oblízol si pery a ja som ako zhypnotizovaný sledoval lenivý pohyb ružového jazyka. 

Vošiel dnu a zavrel za sebou dvere. Vkĺzol mi pod perinu a pobozkal ma. 

Až mi z toho zazvonilo v ušiach... 

„Sakra!“ zamrmlal som, keď som sa pretočil v posteli na bruchu a vypol zvonenie budíka nastaveného 

na pol siedmu. Včera som ho zabudol deaktivovať. Tak mi treba. 

Pretrel som si rukou tvár. Jasné. Bol to len sen. Ako inak. 

Už som nezaspal a ani som sa o to nepokúšal. Odšuchtal som sa na toaletu a zavrel sa v kúpeľni. 

Cestou som zazrel akurát tak šticu plavých kučier vytŕčajúcich spopod deky, ktorú mal prehodenú cez 

seba. 

Ešte spal. 

Fajn, pomyslel som si. Nebola chyba vziať ho sem. Elektronika bola na svojom mieste a moje cennosti 

zjavne tiež. 

Zabodol som pohľad na stožiar, ktorý mi vyrástol v pyžamových nohaviciach a pokrútil som hlavou. 

No čo, no. Pravý domáci kutil zvládne všetko sám, napadlo mi neveselo. 

Spomenul som si na Denisa a vzklíčilo vo mne malé zrniečko závisti. Áno, závisti, pretože nebolo ľahké 

nájsť človeka, ktorý by vás miloval takého, aký ste. 

3. kapitola 

Tamara ma najprv objala. Takmer sadisticky. Ešte chvíľu a vypustím v jej objatí dušu. So smiechom sa 

jej vymanil z náručia a vlepil jej pusu na ústa. 

„Si zlatá, že si po mňa hneď prišla.“ 

Uškrnula sa. „Veď si môj jediný brat, ty trdlo. Ani nevieš, aké som si včera robila starosti. Kde máš 

kufor?“ 

„Príde,“ odvetil som a prešiel k dverám auta na strane spolujazdca. „Majú sa mi ozvať a privezú ho 

priamo domov.“ 

„Ešteže tak,“ zahundrala sa sadla si za volant. Naštartovala, zaradila rýchlosť a vyrazili sme z mesta 

von po hlavnej. 

Zapol som rádio a stíšil zvuk. Znova doma. A znova ma opantali presne tie isté pocity, ktoré ma 

prepadli, keď sme pristávali. Radosť zmiešaná s úzkosťou. 

Bol som preč len niečo vyše roka. Čo sa za ten čas stihlo zmeniť? Samozrejme, okrem mňa? 
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„Máš dlhšie vlasy, nevyzerá to zle,“ usmiala sa, keď si ma z profilu obzerala. 

„Ďakujem. Rastiem si ich sám.“ 

Uškrnula sa. „Nezdá sa, že by si sa zmenil. Stále si poriadne trdlo.“ 

„A ty ma stále ľúbiš, sestrička, takého, aký som, však?“ 

Jej výraz tváre síce zvážnel, ale hnedé oči boli plné nehy. „To si píš!“ vyhlásila a odzbrojila ma 

úsmevom. 

O dobrú pol hodinku už parkovala na dvore. Z domca náš vyšla privítať starká. Jediný človek, ktorý 

nám ostal po smrti rodičov. 

Objal som ju a poznamenal, že je zasa o hlavu menšia a ak to tak pôjde ďalej, neviem, ako to 

dopadne. 

Usmiala sa a potľapkala ma spiklenecky po ruke. „Ty lapaj! Poď, urobila som tvoje obľúbené. Parené 

buchty, Timko.“ 

Ó, áno! Tomu sa hovorí luxus. Vstúpil som do predsiene a už keď som sa vyzúval, ovalili ma príjemné 

vône domova. Čerstvo napečený koláč, vôňa tvarohu, lekváru, škorice i vanilky. 

Jedol som a rozprával som im svoje zážitky. V živote som sa toľko nenarozprával. Ale obe boli výborné 

poslucháčky a obe som mal rád. 

oooOOOooo 

„Je to celkom iný život,“ povedal som, opretý o stenu, keď mi v ten večer Tami zaklopala na dvere 

izby. Sadla si ku mne na posteľ a bola pripravená vytiahnuť zo mňa ten utajený zvyšok. „Nikto ťa 

neodsudzuje, nik sa na teba nedíva cez prsty. Nikto ťa netúži zmlátiť do bezvedomia len preto, lebo ťa 

videl bozkávať sa na ulici s človekom rovnakého pohlavia.“ 

 „Takže sa ti tam páči, však?“ 

Neprikývol som, akoby očakávala. Miesto toho som pokrčil plecami. 

„Stretol si tam niekoho?“ 

Ako to robila, že vo mne vedela čítať? Povzdychol som si, natiahol sa po peňaženke a vybral z nej 

ošúchanú fotku. Podal som jej ju. 

„Ilay.“ 

Dívala sa naňho a mračila sa. Potom mi fotku vrátila a ja som ju potrhal. Napoly. A ešte raz. 

„Bol o dva roky starší. Neklapalo nám to. Mal iné... zmýšľanie.“ 

„Aké?“ 

„Kurvil sa, kade chodil a nie so mnou. Au!“ zahučal som a pošúchal si hlavu, kde mi pristála jemná, ale 

dobre mierená rana. 
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„Nenadávaj!“ pohrozila mi a povzdychla si. „Okrem neho nik iný nebol?“ 

Samozrejme, že boli, ale detaily zas nemusí vedieť, nie? pomyslel som si a napokon som predsa len 

prikývol. „Boli, ale nikdy nešlo o nič vážne.“ 

Zadívala sa kamsi pred seba a vykrivila kútiky úst. „Možno je to tak lepšie. Radšej trocha sexu ako 

nezdravý vzťah.“ 

Moje obočie sa vyšplhalo o čosi vyššie. „Ale nevrav. A čo ty? Celý rok som ťa nestrážil. Stretla si 

niekoho?“ 

Chvíľu mlčala, než sa priznala. „Dajme tomu, že áno, ale nie som si istá, čo s tým.“ 

Ach jaj, zaúpel som v duchu, tak toto vyzerá na dlhšie. 

oooOOOooo 

Keď som sa za ním díval ako odchádza, vedel som, že ho viac nestretnem. Hoci som v to tajne dúfal. 

Prvý raz po dlhom čase som znova pocítil niečo iné ako ľahostajnosť voči inej osobe. Iné než 

nezáujem o normálny vzťah, ktorým som sa vyhýbal ako čert krížu. 

Dobre, priznávam, že som bol pripravený skúsiť to s Denisom. Lenže i toto vyšlo do stratena. Mal som 

pocit, že už nejaký čas krúžim v akomsi bludnom kruhu, z ktorého neviem von. 

Zazvonil telefón a prebral ma zo zamyslenia. Zdvihol som ho, mlčky sa dívajúc na projekt rodinného 

domu, na ktorom som pracoval. 

„Halada, počúvam,“ ozval som sa. 

Na druhej strane linky sa ozval príjemný ženský hlas. 

„Áno, pani Zámocká, bude to hotové na čas. Sľubujem.“ 

Prevrátil som očami a mrkol na kolegu, ktorý sa mi škeril do tváre. Veľmi dobre vedel, prečo tú osobu 

sám nechcel. 

„Samozrejme, ešte sa to dá upraviť. Zariadim to.“ 

Mal som sto chutí tú ženská roztrhať v zuboch. Zložil som a oprel si čelo o dosku stola. 

„Bosorka!“ zahundral som. 

„To je a poriadna,“ súhlasil so mnou okamžite. „A asi by som ťa mal varovať. Nedávaj si s ňou 

stretnutie za žiadnu cenu u nej doma. Skúsila to na mňa i napriek tomu, že som ženatý a ona vydatá.“ 

„Robíš si srandu?“ 

Lenže Marko ostával smrteľne vážny. 

„Do riti!“ 
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V modrých očiach sa mihla nevyslovená otázka a následne i pobavenie. Napadlo mi, že to budem 

musieť nejako zrušiť, pretože varovanie prišlo neskoro. 

Mysľou sa mi znova mihla predstava živých, šedých očí... 

Áno. Presne toto mi ešte k chýbalo! 

4. kapitola 

Prepaľoval som ju ohnivejším pohľadom ako hriankovač úbohú hrianku, ale ona si zjavne 

neuvedomovala, že jej ide o život. Napätie ovzdušia v kancli stúplo na maximum. Civela na mňa 

rovnako zaryto ako ja na ňu. Koza jedna protivná! 

Mahagónové kučery rámovali okrúhlu tvár a absolútne prísny výraz tváre, než to napokon vzdala ako 

prvá. Tmavé oči sa skryli na sekundu pod viečkami, než sa znova rozkmytali ako motýlie krídla. 

„Si tvrdohlavý ako baran!“ dupla si nohou. 

„Nemyslím si to,“ oponoval som jej statočne s rukami založenými na hrudi. Sedel som vo svojom 

kresle a tváril sa ako boh pomsty. Mal som dojem, že so mnou nepohne nič. 

„Čo ti to urobí? Je to len posrané kino!“ 

Marko nás pozoroval, z plastovej misky vyjedal čipsy a evidentne sa na našom malom predstavení 

dobre bavil. Aspoň o tom svedčil ten široký úsmev a jas v zelených očiach. 

„Nemám rád, keď mi niekoho dohadzuješ!“ zasipel som a bola to vážne pravda. Tie schôdzky mali 

zakaždým trvanie iba jedného večera. To aj mucha má dlhší život! 

„Nie je to...!“ vybuchla v ďalšej ukážke ženského hnevu a teatrálne si zaclonila rukou oči, keď s 

ťažkým povzdychom zaklonila hlavu. 

„Si naša asistentka, nie moja osobná dohadzovačka!“ uviedol som na pravú mieru jej funkciu v tejto 

firme. 

Táto situácia ma hrozne rozčuľovala. Zvlášť preto, lebo to tá potvora evidentne nechcela pochopiť. 

Zjavne si myslela, že potrebujem jej nezištnú pomoc, keď som stále sám a ani posledný pokus z mojej 

strany o čosi - čo sa rozhodne vzťahom nazvať ani nedalo, podľa nej šlo len o sex – mi skrachovalo. 

Zhlboka sa nadýchla. Zjavne sa chcela upokojiť. Založila si ruky v bok a zmenila taktiku. „Nie je to 

žiadne dohadzovanie, ty idiot. Svojho brata mám príliš rada na to, aby som ho strkala do postele 

takému nemehlu, ako si ty!“ 

„Hm,“ odkašľal si Marko pobavene, „Igor, nechcem ťa strašiť, ale Tamara práve vedie na body, 

kámo.“ 

Prešpikoval som ho varovným pohľadom, na čo jeho ruky vystrelili do vzduchu v geste – vzdávam sa 

bez boja. 

„Takže... brat?“ takmer som na ňu vyceril zuby. 
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Prikývla. 

„Ide len o kino?“ 

Prikývla. „Pôjdeš tam? Inak ten lístok prepadne a nemám koho iného poprosiť. Je to na poslednú 

chvíľu. Okrem toho si myslím, že si budete rozumieť. Bráško je fajn a keďže ste obaja...“ 

„Radšej to ani nedokonč, lebo odmietnem!“ 

Usmiala sa na mňa. Siahla po kabelke, vybrala odtiaľ lístok a podala mi ho. Prv, než opustila 

kanceláriu s tým odporne víťazoslávnym úsmevom, krátko ma objala a pobozkala na líce. „Si najlepší, 

Igi. Dík.“ 

Vyštartovala preč bez toho, aby som sa stihol opýtať aspoň na to, ako sa jej brat vôbec volá, či ako 

vyzerá. 

Marko sa stále posmešne škľabil od svojho stola. „Vieš, občas mám pocit, že ťa má dokonale 

prečítaného. Nechcel by som byť na tvojom mieste ani omylom.“ 

Odfrkol som si a nepriateľsky zazrel na mobil, ktorý sa mi rozdrnčal na pracovnom stole melódiou 

Devil´s witch. Jasný signál pre Marka, ktorý sa ešte väčšmi rozrehotal. Volala totiž pani Zámocká. 

oooOOOooo 

Toto bude iba ďalší trapas, napadlo mi, keď som postával pred kinom a bezradne sa obzeral po 

ľuďoch. 

A chlapoch. Skúšal som uhádnuť, ktorý by to asi mohol byť. Čo nebolo až také ťažké, keďže väčšina 

mužskej populácie prichádzala s partnerkami. 

Ako hľadať niekoho, keď som ho v živote nevidel? Mal rovnako tmavé oči a vlasy ako Tamara? Lenže 

vzápätí mi napadlo, že ona si vlasy farbí. Mohol by som sa orientovať podobnosťou v tvári, ale... cítil 

som sa stratený. Podľa mňa sa na ňu podobali minimálne dvaja, ktorí prešli okolo. 

Pozrel som na hodinky. O päť osem a jeho nikde. 

Znova som zvážil, či sa na to predsa len nevykašľať, ale lístok som mal vo vrecku a ten film som chcel 

vidieť. Takže ak nepríde, jeho vec. Ja si to ujsť nenechám. Navyše, zadarmo? Nepadol som predsa na 

hlavu. 

Ešte raz som sa rozhliadol a zmierený s tým, že Tamarin brat sa jednoducho neukáže – asi mal viac 

rozumu ako ja – som zamieril k bufetu, aby som si kúpil plechovku piva a gumovécukríky. Nepatril 

som k fanúšikom kinových pukancov. Radšej som odhodlane odhryzával hlavy gumeným 

medvedíkom, či rybičkám. 

„Poprosím, plechovku piva Smädný mnícha a...“ 

Na plece mi ktosi jemne poklepal a ja som sa otočil. Od úvidu sa mi rozšírili oči, ale to isté sa stalo aj... 

jemu. 
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„Ty?!“ vybafol ako prvý a plné pery sa mu začali rozťahovať do širokého úsmevu. Všimol som si, že sa 

mu v lícach urobili jamky. 

„Ty si Tamarin brat?“ môj úžas hádam ani nemohol byť väčší. Kontroval jeho vlastnému. 

Prikývol a pozrel mi ponad plece na drobnú predavačku, ktorá iba unudene prevrátila očami. „Dve 

pivá, prosím.“ Pozrel na mňa. „Chcel si ešte niečo?“ 

Mal som dojem, že som prikývol a čosi som zamrmlal. A potom som len ostal sledovať, ako vyrovnáva 

účet, podáva mi plechovku s vrecúškom cukríkov a hovorí, že je vlastne rád, že mi môže tú láskavosť, 

keď sme sa prvý raz stretli aspoň nejako oplatiť. 

Sedeli sme v takmer prázdnom kine. Nemohol som poprieť, že som bol z toho všetkého a najmä z 

neho mimo. Ani neviem, či skôr od radosti, alebo zo zlosti. Na Tamaru, na seba... Na všetko možné. 

„Prepáč, že som meškal, ale rozhodol som sa na poslednú chvíľu. Moja sestra je niekedy hrozná.“ 

„To mi hovor,“ zamrmlal som, na čo sa zachechtal.   

„Nevedel som, že spolu pracujete.“ 

Pozrel som naňho a naprázdno som prehltol. „Nevedel som, že má brata.“ Bože, zaúpel som, ale 

táram! 

Reklamy skončili, svetlá zhasli a film sa konečne začal. V kine bolo ticho. Sem tam bolo počuť šušťanie 

sáčkov, otváranie plechoviek, smiech. Jeho smiech... 

A do toho všetkého som cítil jeho vôňu i teplo jeho tela, ktoré zahrievalo moju ľavú stranu. A to som 

si myslel, že ho už nikdy neuvidím... 

oooOOOooo 

Noc bola príjemná, i keď sa obloha začala zaťahovať búrkovými mračnami a podúval vetrík. 

„Ešte sa na ňu hneváš?“ opýtal sa ma, keď si vedľa mňa vykračoval po chodníku smerom k 

autobusovej zastávke. 

„Vravela niečo?“ môj pohľad sa ostražito zúžil, ale Tim sa pousmial. 

„No, hundrala čosi o jednom nemožnom chlapovi, ktorý nevie oceniť skutočnú pomocnú ruku.“ 

„To by na ňu tak sedelo!“ odfrkol som si podráždene a uvažoval som nad tým, čo mu o mne všetko 

stihla vytárať. Ak ma pred ním vôbec spomenula. 

Tim iba pokrčil plecami. „Nie je mi čo závidieť, však?“ 

Pozrel som naňho a uvedomil som si, že to vôbec nie je pravda. „Asi by som mal povedať, áno, ale... 

Tamara je... Nie je zlá.“ Uzavrel som to a dúfal, že sme z tejto témy vykorčuľovali bez ujmy. „Čo 

vlastne robí? Kuje niekde ďalšie pikle?“ 

Tim sa rozosmial, ale pokrútil halvou. „Neviem, ale je dosť pravdepodobné, že asi rieši ten svoj 

komplikovaný vzťah.“ 
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„Takže to dnešné kino nebola iba jej výhovorka?“ 

Zahryzol si do pery. „Obávam sa, že nie. Sklamaný?“ 

Tak fajn, musel som uznať, že som jej podľa všetkého krivdil. Aj keď som mal dôvod myslieť si opak. 

Nebolo to predsa prvý raz, čo mi niečo podobné vyviedla. I keď musím uznať, že som z tých jej 

dohadzovačiek mal aspoň občas nejaký úžitok. Ráta sa predsa aj dobrá fajka, nie? 

Miesto toho som sa počul ako mu kladne odpovedám, na čo sa v jeho tvári mihol neklmamný údiv a 

ešte čosi, čo som nedokázal dešifrovať. 

Prial som si, aby aj toto mohlo byť jedno z tých jej dohodnutých stretnutí na slepo. Pretože inak by 

som neváhal a prejavil by som rozhodne viac iniciatívy. Ale takto? 

Zastavil som sa a pozrel na prichádzajúci autobus. „Ten je môj.“ 

Pozrel naň a otočil sa ku mne. Vyzeral, že dospel k nejakému rozhodnutiu. „Myslíš, že by sme si to 

mohli niekedy zopakovať?“ 

Srdce v hrudi mi poskočilo. Radosťou. „Prečo nie? Dám ti svoje číslo?“ 

Iba sa usmial a mne sa roztriasli kolená. Panebože! Čo to so mnou robí?! 

„Netreba. Nájdem si ťa.“ Bral som to ako prísľub. 

Nastúpil som a zamiešal sa medzi dav vracajúci sa domov z práce alebo kdekoľvek, kde mali 

namierené. Oči upreté na muža, ktorý sa ležérne opieral o zastávku a díval sa na mňa pohľadom 

svojich sivých očí. Kučery mu čechral nezbedný vetrík, ktorý sa večer zdvihol. 

Tim, Tim, Tim! kričalo vo mne všetko a ja som pocítil nesmiernu ľútosť, keď som ho zakrátko stratil z 

dohľadu. 

Dúfal som, že sa ozve. Prial som si to z celého srdca. Konečne prvý raz od vtedy, čo... 

Podvedome som sa otriasol a zaplašil nepríjemný zážitok do úzadia mysle. Nie, teraz som na to 

rozhodne spomínať nechcel. 

5. kapitola 

Keď Tamara vošla do kuchyne, Tim už sedel za stolom a dojedal svoje raňajky. Stará mama korzovala 

po dvore a venovala sa tým pár sliepkam, ktoré chovala. Popod nohy sa jej motala hrdzavá mačka a 

pýtala si svoj prídel raňajok. 

Tim sa uškrnul. „Vyzeráš ako po výbuchu.“ 

Vrhla naňho unavený pohľad a rukou si len tak naslepo uhladila strapaté vlasy. 

„Kedy si prišla?“ 

Jeho rozospatá sestra mykla plecami. „Asi pred treťou. Čo je ešte v poho.“ Chopila sa kanvice a naliala 

si do šálky kávu, ktorú ochutila trochou smotany a lyžičkou cukru. „A čo ty? Ako bolo?“ 
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Tim skryl svoj spokojný úsmev za noviny, po ktorých okamžite siahol. „Bolo... fajn.“ 

Tamara však spozornela a chmatla po novinách, ktoré sa nešetrným šmahom jej ruky pokrčili a 

dokonca i mierne natrhli. Brat jej venoval pohoršený pohľad a nad jej opovrhnutiahodným čimom 

tľoskol jazykom. 

„Dávaj bacha, čo robíš! Pozri, ako si ich dokatovala!“ zahundral v snahe ako-tak napraviť vzniknutú 

škodu. 

Miesto mizerného prejavu ľútosti takmer zaškrípala zubami. „Nevliezol si mu do postele, však?!“ 

vybafla bez varovania, na čo Tim iba vyvalil oči. „Odpovedz, sakra!“ 

„Nie, nevliezol. Som rád, že viem, akú máš o mne mienku, drahá sestrička,“ zaprskal nahnevane. 

Tamara si viditeľne a pomerne nahlas vydýchla. „To nie kvôli tebe,“ dodala ospravedlňujúcim tónom. 

„Igor o tom kine nechcel najprv ani počuť. Bránil sa ako stará panna pred svadobnou nocou. Nevieš si 

predstaviť, čo mi dalo práce ukecať ho.“ Uchlipla si z kávy, pričom teatrálne prevrátila očami. „Nie je 

zlý, ale občas mi fakt lezie na nervy. Okrem toho, nemyslím, že by ste sa k sebe hodili. Takže je fajn, 

že k tomu zaujal odmietavý postoj.“ 

Tim na ňu iba zvedavo zízal a v hlave si triedil nielen myšlienky, ale aj spomienky na prežitý večer, 

ktorý vyhodnotil celkom kladne a predsa diametrálne odlišne, než jeho sestra. 

Sprvu šlo vážne iba o kino a o nič iné. Bol doma sotva dva týždne, nestačil si dať do poriadku ani 

vlastný život a už ho dirigovala iniciatívna sestra. Pravda, do toho kina mali ísť fakt spolu, ale nejako 

jej to nevyšlo. Sľúbila mu dohodiť fajn kolegu, ale ani za svet by si nebol pomyslel, že pôjde práve o 

muža, ktorý mu po príchode na Slovensko zachránil holý krk. Takpovediac. 

Ale keď mal súdiť podľa seba, Igorov postoj vôbec nebol odmietavý. Vlastne by mohol pokojne tvrdiť 

presný opak. 

Toto jej však na nos vešať nebude. Okrem toho, ešte sám nevedel, čo podnikne. Sľúbil, že sa mu ozve, 

ale nič nebolo isté. Ešte stále mal zlomené srdce a jeho pošramotená minulosť bola dobrým 

varovaním, aby si počínal nadmieru opatrne. Aj keď bol zas toho názoru, že priveľa opatrnosti skôr 

škodí. 

„Ako dopadol tvoj večer, hm?“ opýtal sa, ale vzápätí si pomyslel, že mal byť radšej ticho, lebo Tamara 

ho preklala takým pohľadom, ktorý neveštil nič dobré. 

„Je to obyčajný idiot! Nechápem, ako som mohla byť taká sprostá!“ vyštekla zamračene. 

„Čo sa stalo?“ 

Vstala, otvorila dvierka na chladničke a vytiahla odtiaľ jogurt s vanilkovou príchuťou. Potom si sadla 

nazad a pustila sa doň. 

Tim si myslel, že mu už neodpovie, keď prehovorila. „Je to obyčajný homofób. Okrem toho, v posteli 

nestál za nič.“ 

Povzdychol si. „To ma mrzí.“ 
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„Nemusí. Vravím ti, že to bol idiot.“ 

oooOOOooo 

„Ako?“ Marko vyzeral byť zaujatý svojím projektom, ale to mu nebránilo, aby si na pol ucha 

nevypočul kolegov hovor, ktorý si práve presúval schôdzku na bezpečnú pôdu. Nevedel posúdiť, či 

úspešne alebo nie. „Budem hádať. Volala zasa pani Zámocká?“ 

Odpoveďou mu bol akýsi buchot, na ktorý sa uráčil zdvihnúť hlavu od projektu. Na tvári sa mu 

roztiahol pobavený úškrn, ktorý takmer vzápätí vystriedal sústrastný pohľad. Igor zložil hlavu na 

dosku svojho pracovného stola s buchotom. 

„Tú rafiku ti fakt nezávidím.“ 

„Tú si teda nezávidím ani ja,“ zavrčal. 

„Súhlasila so zmenou prostredia? Príde sem alebo...?“ 

Ďalšie zavrčanie. „Nie! Vraj mi srdečne ďakuje za pozvanie, ale nevyhovuje jej to. Mám sto chutí tu 

zákazku zrušiť.“ 

Marko si povzdychol a posunul si okuliare s hrubým čiernym rámom vyššie na nos. Perfektne sa mu 

hodili, len tak mimochodom. „Tú prácu potrebujeme. Aj ich peniaze. Nie sme na tom síce zle, ale vieš, 

akého hesla sa držíme: Každá koruna dobrá!“ 

Igor si odfrkol. „Myslím, že nastal čas na zmenu nášho firemného motta.“ 

„To zvládneš. Čo keby tam s tebou išla Tamara?“ 

Igor pokrútil hlavou. „Už niečo má.“ 

„A ja nemôžem, mám veľa práce a tlačí ma termín. Škoda, že nemáme toho ďalšieho človeka aspoň 

na polovičný úväzok. Mohol ti pri tom stretnutí kryť chrbát.“ 

Igor nad tým iba mávol rukou. Nejako si poradí, i keď na poslednej schôdzke sa musel vyhýbať 

dotieravým dotykom unudenej paničky. Mal fakt na mále, o čom nepochybne svedčila jej ruka, ktorá 

mu pristála v jednej nestráženej chvíli vysoko na stehne. 

Veľmi nepríjemné, nehovoriac o tom, že ho v momente oblial studený pot. 

A potom mu padol pohľad na stolový kalendár. Uplynul už ôsmy deň od toho večera s kinom a... Tim 

sa neozval. 

Začínal sa kvôli tomu dostávať do stavu, kedy podchvíľou tupo zízal na Tamaru a zvádzal so sebou 

vnútorný boj – Nepýtaj sa, inak budeš mať problém! 

oooOOOooo 

Chopil sa činiek a dal si ďalšie kolo. Fučal od námahy a potil sa ako kôň, ale malo to i svoje výhody. 

Odreaguje sa a aspoň na malú chvíľu vypne. Nahromadený stres a frustrácia opadnú a on bude pár 

dní existovať s čistou hlavou. Tiež riešenie. 
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A ďalšie plus, mohol sa kochať celkom príťažlivými mužmi, ktorí sa tu potili vedno s ním. Ak už z Tima 

nič nebolo, pár pohľadov nikomu predsa neublíži. 

„Nie je zlý, ale všimol si si, že sa iba predvádza pred tou tmavovláskou v obtiahnutom tričku?“ zaznel 

mu pri uchu povedomý hlas. Takmer upustil činku na zem a mohlo dôjsť k úrazu, keby mu ruku 

neobjali jeho hrejivé prsty. „Môžem teraz ja?“ 

Igor naňho civel ako na zázrak a díval sa, ako Tim najprv utrel rukoväť činky od potu jeho dlane do 

svojho uteráka a hlavou mu pokynul, aby sa trochu posunul, na čo sa pustil do cvičenia. 

„Ako si... Teraz si prišiel?“ 

Tim pokrútil hlavou. „Nie. Som tu takmer hodinu.“ 

„Nevšimol som si ťa,“ zamrmlal a do líc sa mu vkradla zradná červeň, keď si predstavil ako tu 

nehanebne (hoci nenápadne) okukoval klientelu a pritom si ho vôbec nevšimol. Trapas dňa. Možno 

týždňa. 

„Viem. Ale to len preto, lebo som bol väčšinou vo vedľajšej miestnosti na bežiacom páse a potom 

vzadu v telocvični. Malo to svoje výhody.“ 

„Skutočne?“ zamrmlal, pohľadom skĺzol z jeho tváre na hruď a napínajúce sa svali rúk. Bol síce štíhly, 

ale žiadna trasorítka. Nemal rád také typy a neobľuboval mužov kosť a koža, ktorí keď sa zobliekli, 

ako keby sa stratili. 

Tim bol... iný. Súmernú tvár mal ovenčenú plavými vlasmi. Žiarili v nej najkrajšie šedé oči, aké kedy 

videl a tie ústa... rozhodne ho nenechávali chladným. 

Elegantný krk prechádzal do pôsobivo vyzerajúcej hrude. Nebol ramenatý a mal útlejšie plecia v 

porovnaní s ním. Úzky pás a rovné boky, dokonalý zadok. Pekne svalnaté stehná, ktorých časť 

vytŕčala pod šortiek a pevné lýtka. Nohy mu pokrývali svetlučké chĺpky a on sa pristihol, že má sto 

chutí skúsiť, aké sú na dotyk. 

Spomedzi pier sa mu vydralo niečo medzi povzdychom a stonom. Tim iba pobavene nadvihol obočie. 

„Idem si dať... ja... potrebujem sprchu,“ zamrmlal a bez ďalších rečí sa otočil a vydal sa k šatni, pričom 

si v duchu nadával do idiotov, ktorý nie sú schopný zoštylizovať jedinú rozumnú vetu. Navyše, znova 

sa pred ním pekne strápnil. Akoby mal na takého ponižujúce situácie patent! 

Tú sprchu vážne potreboval. Mal šťastie, že tu mali oddelené sprchovacie kúty a nikto nebude 

svedkom jeho momentálneho fyzického stavu istých telesných partií. 

Stretli sa znova v šatni o pár minút. To už bol čistý a... polonahý. Tim sa ležérne opieral o svoju 

skrinku a okato si ho premeriaval. Mohol si to dovoliť. Nik iný okrem nich tam v tej chvíli nebol. 

Igor to vzdal prvý. „Neozval si sa.“ 

Timova tvár zvážnela, úsmev sa vytratil. „Nie, ale našiel som si ťa.“ 

Igorovi tie slová vzali dych. Znelo to... ako prísľub. Lebo presne toto mu v tú noc sľúbil. Že si ho nájde. 
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Dvere na šatni sa otvorili a on si sadol, aby si obul kotníkové čierne ponožky. Jeho pleca sa dotkli 

Timove prsty, aby na seba pritiahol pozornosť. 

„Počkáš ma?“ 

Zdvihol k nemu oči a prikývol. Nutné povedať, že s nadšením. 

6. kapitola 

Vonku bolo rovnako mizerné počasie ako i Tamarina nálada. Neznášala dážď a v jednom kuse frflala, 

lebo z toho nízkeho tlaku neustále zívala a ani káva jej nepomáhala. Marko si ju kvôli tomu chvíľku 

doberal a Igor po nej zamračene poškuľoval, kým zvažoval ako zareaguje na to, že... 

Vedel, že to bolo narýchlo a možno urobil chybu, ale zabil tak dve muchy jednou ranou. Znova pozrel 

nervózne na hodinky. Presne deväť. 

Dvere na kancelárii sa otovrili po krátkom zaklopaní a dnu vošiel ten jediný, koho očakával. 

„Timy? Prišiel si za mnou?“ vyskočila Tamara zo stoličky, keď zbadala vojsť svojho mladšieho brata. 

Cestou k nemu si zamračene prezerala jeho formálny úbor, v ktorom ho naposledy videla azda na 

maturách. Tim bol nahodený v skvele padnúcich nohaviciach, svetlosivej košeli s tmavšou kravatou a 

v športovom saku. Cez plece mal prehodenú plátenú tašku a Igor si musel zahryznúť do pery, aby 

nahlas nezastonal už len pri tom pohľade. 

Marko zdvihol hlavu od počítača a vrhol na svojho spoločníka posmešný úškľabok, pretože ako sa 

zdalo, jediný pochopil. Vstal od stola a lenivým krokom podišiel k Igorovmu stolu, o ktorý sa oprel 

bokom. 

„Náš... nový kolega?“ opýtal sa a kútik úst mu dvihlo ešte vyššie. 

Tamara, ktorá si zastala pred bratom, aby ho rýchlo a stručne vyspovedala sa prudko zvrtla a 

vypleštila oči na tmavovlasého muža, len aby jej pohľad preskočil na Igora a späť na brata. 

Igor vstal a s malým odkašľaním podišiel k Timovi. Natiahol k nemu pravačku a potriasol si s ním 

rukou. „Som rád, že si prišiel,“ usmial sa a obrátil sa, aby mladého muža zoznámil s Markom. 

Ten sa objavil po jeho boku a mladíka srdečne privítal. Možno srdečnejšie akoby sa patrilo. Dokonca 

si ho premeral od hlavy po päty hodnotiacim pohľadom. 

„Myslím, že Igor tentoraz iba získa,“ zamrmlal, čo malo byť zrejme narážkou na preferencie jeho 

kolegu. 

„Tak moment! Ako to, že o ničom neviem?“ vybafla Tamara nafučane s rukami v bok. 

„Chcel som ťa prekvapiť,“ usmial sa na ňu mladší brat a objal ju okolo pliec, aby jej vlepil pusu na líce. 

„Stretli sme sa s Igorom predvčerom vo fitku a on mi ponúkol prácu na polovičný úväzok. Nie je isté, 

či ostanem. Som tu samozrejme iba na skúšku,“ vysvetlil. 

„Presne. Nič nie je isté,“ prikývol Igor, ale v duchu si prial, aby bol opak pravdou. 
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„Nič si mi nespomenul!“ zahučala, stále zamračene. 

„Bolo to vlastne narýchlo,“ bránil sa, keď mu do reči vpadol Marko, ktorý sa znova usadil za svoj stôl. 

„To môžem potvrdiť. O chvíľu má stretnutie s nymfomankou a potreboval ochranku.“ 

Tim sa uškrnul a pozrel Igorovi priamo do očí. „Váš súkromný žargón si myslím rýchlo osvojím.“ 

Igor nešťastne prikývol. „To si píš! Hodím si notebook do tašky a môžeme vyraziť na stretnutie k tej 

nymfomanke.“ 

Tamara sa za nimi dívala prižmúrenými očami, než sa otočila k Markovi, ktorý sa tváril, že usilovne 

pracuje. 

„Majú spolu niečo?“ 

Ten jej nevenoval ani pohľad. „Je to tvoj brat, prečo sa nespýtaš jeho?“ 

Odula pery, načiahla sa po šálke kávy a odpila si. Veď ona si to už zistí. Vôbec sa jej nepozdávalo, že 

sa jej pán braček začal hrať na tajnostkára. Zaváňalo to rodiacim sa románikom. A na to mala dobrý 

nos. 

oooOOOooo 

Igor si vydýchol, až keď opúšťali pozemky tej tigrice. Ten ohyzdný overal, ktorý mala na sebe ho fakt 

vydesil. Alebo tie megakozy, ktoré sa z neho chceli každú chvíľu vykotúľať. 

„No? Čo povieš?“ 

Tim mykol plecom. „Mal som dojem, že ma hltá očami,“ otriasol sa. „Desivé!“ 

Igor kľúčom odblokoval auto, aby mohli nastúpiť. „Niečo mi hovor. Takže?“ 

Tim si sadol na sedadlo spolujazdca a venoval mu ospravedlňujúci pohľad. „Vážne si nepreháňal. Je to 

nymfomanka.“ 

„To si pochopil vtedy, keď ťa oskenovala tým lascívnym pohľadom okamžite po privítaní, alebo vtedy, 

keď ťa v kuchyni chytila za zadok a rozrehotala sa ako koza?“ 

Timove líca nabrali krásne ružovú farbu a sivé oči sa odvrátili od tváre šéfa, ktorý ho očami 

hypnotizoval a vlastne i hltal po celý ten čas. Naštartoval a vyrazili, keď Tim zahundral, že zjavne budú 

potrebovať ochranku obaja. 

Igor nezamieril do kancelárie, ale do mesta. Bol hladný ako vlk a ak sa nenasýti, je schopný vyviesť 

nejakú hlúposť. A to si nemohol dovoliť. 

„Kam ideme?“ opýtal sa Tim, keď jeho nový šéf zaparkoval na odľahlom parkovisku na kraji námestia. 

„Najesť sa. Je čas obeda. Nie si hladný?“ 

„Som. Strašne,“ Tim sa načiahol, aby si odopol bezpečnostný pás a Igor, aby zatiahol ručnú brzdu. Ich 

ruky sa náhodne dotkli, oči sa spojili a prsty rúk sa sami od seba preplietli. 
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Jeden i druhý vnímali to napätie, ktoré medzi nimi panovalo už od momentu, kedy sa Tim ukázal v 

kancli. Markove reči tomu dali navrch a Tamarine skúmavé pohľady proste nemali chybu. Tim mal 

plné právo obávať sa toho, aby ho sestra neprekukla. Nikdy jej nič netajil, ale toto... medzi nimi... 

bolo príliš čerstvé, aby sa o tom hodlal baviť. 

Zaujato sledoval, ako sa k nemu Igor naklonil s veľmi jasným úmyslom, ale obmedzená dĺžka 

vlastného pása ho zabrzdila. 

„Došľaka!“ zahundral a mocoval sa s popruhom, kým sa jeho asistent iba zachechtal nad jeho 

márnym pokusom, ale zľutoval sa nad ním a prstom šťukol do západky, aby mu uvoľnil pás. 

„Vzťahy na pracovisku sú zväčša zakázané,“ poznamenal pobavene. „Ako je to u vás?“ 

„U nás to nie je také striktné. Vylučuje sa len sex na pracovisku,“ odvetil Igor a konečne si pritiahol tú 

úžasnú tvár k sebe. 

V momente ako jeho ústa dosadli na tie horúce pery zastonal. 

Bolo to presne také, aké si pamätal spred tých dvoch dní, keď sa stretli po fitku. Zašli do neďalekej 

kaviarne, kde si dali po pive a potom po ďalšom a ďalšom, kým nezistili, že sa zahovorili a ono sa už 

dávno zvečerilo. 

Igor sa ponúkol, že ho zavezie domov a Tim sa tomu nebránil. Keď sa s ním vtedy lúčil, padol ich prvý 

bozk. 

Modlil sa kvôli tomu celú cestu. Túžil po tom od chvíle, kedy ho uvidel. Tie ústa boli na bozkávanie 

ako stvorené... 

A teraz? Bolo to nebo. Jeho chuť mu mámila zmysly silnejším účinkom, než najsilnejšia droga. Jeho 

bozky by mali byť trestné, pomyslel si, mozog sa kúpal v mlžnom opare sladkého omámenia. 

Keď sa od seba odtiahli, obaja lapali po dychu. Igor obkrúžil prstom tie krásne vlhké pery opuchnuté 

od jeho bozkov a sklonil hlavu. 

„Mali by sme ísť, inak... si dám ako hlavný chod teba.“ 

Tim sa zachechtal a jemne ho uhryzol do prsta. „Má to byť vyhrážka?“ 

Muž sediaci vedľa neho sa pousmial a túžil povedať – Nie, iba prísľub – ale vedel, že je priskoro. 

Najmä, ak nechcel nič unáhliť. Jeho vzťahy nekončili happyendom. A teraz chcel, aby to bolo iné. 

Naozaj to chcel. Veľmi, veľmi. 

„Poď. Pozývam, pán asistent.“ 

7. kapitola 

Mali sme sa stretnúť večer, po práci, lebo niečo mal. Takže ja som si dal zatiaľ malý tréning vo fitku a 

išiel som domov. 
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Po dvoch týždňoch naťahovačiek, podľa mňa absoltúne nezmyselných sa u Zámockých začali 

rekonštrukčné práce, čo bolo len dobre, pretože to pre mňa znamenalo veľa. Moje povinnosti na tej 

nebezpečnej pôde zhasli. 

Chválabohu! 

Zaparkoval som pred čerstvo zatepleným panelákom omietnutým na sivo-modro a po tvári sa mi 

rozlial široký úsmev. 

„Denis!“ 

Oslovený muž vstal zo schodov a ukázal mi mobil. „Nedvíhaš,“ obvinil ma a nechal sa mnou objať. Iba 

krátko, aby sme tu na verejnosti nebudili pohoršenie. Moje postarší susedia by to nemuseli prežiť, 

však? 

„Dočerta,“ zamrmlal som a začal som zhánať tú malú ohavnú vecičku, ktorá mi začínala kdesi potichu 

vibrovať. „Zabudol som ho dať nazad na hlasné zvonenie. Sorry. Ideš dnu?“ 

Prikývol a nasledoval ma. „Vlastne som sa chcel opýtať - nemáš chuť ísť von?“ 

Otvoril som kľúčom nové vchodové dvere z bieleho plastu a pustil ho prvého. „Deje sa niečo? Si v 

pohode?“ 

Usmial sa a potriasol hlavou. „Ver mi, všetko je fajn. Neprišiel som ťa sem zvádzať, ani nič podobné,“ 

zašepkal, „len... nemám až tak veľa dobrých priateľov, aby som si s nimi mohol celkom nezáväzne 

vyraziť.“ 

„Och.“ 

Mrkol na mňa a nastúpili sme do výťahu. Tam sme mlčali, príliš sa to v ňom ozývalo. Aspoň som si 

mohol prečítať sms-ku od Tima a odpísať mu. 

„Tim?“ ozval sa, len čo sa za nami zavreli dvere do bytu. Oči mu žiarili zvedavosťou. Bolo čudné, že 

som si pamätal aj na chvíle, kedy mu svietili ako hviezdy, keď som sa s ním maznal a dotýkal sa ho aj 

na tých najskrytejších miestach? 

Skopol som z nôh topánky a taška s úborom pristála na zemi pri malom obuvníku z orechového 

dreva. 

„Je to stále čerstvé. Aj keď musím priznať, že ten mesiac a pol ubehol ako voda.“ 

Tim sa oprel o stenu plecom a naklonil hlavu na bok, ako by ma röntgenoval. „Vy ste spolu ešte 

nespali, pravda?“ 

Iba som stihol pery a odvrátil pohľad. Ako odpoveď mu to muselo stačiť. 

„Dáš si pivo?“ moja otázka ho od tej témy žiaľ neodviedla. 

„Je to preto, čo sa vtedy stalo?“ opýtal sa tlmeným, mdlým hlasom a ja som na moment celkom 

ustrnul. Ostal som zízať do poloprázdnej chladničky a odrazu mi celkom vypadlo, kieho ďasa som 

vlastne chcel, než mi pohľad nepadol na plechovky piva. 
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Denis bol jediný, komu som sa s tým zdôveril, napadlo mi v momente, keď som sa znova rozkýval. Tak 

nejako mechanicky. Neohrabane. 

„Aj kvôli tomu,“ vydýchol som napokon a matne som si uvedomil, že som celkom nevedomky 

zadržiaval dych. „Nechcem to uponáhľať, ale ani... pokašľať.“ 

Podal som mu jeho plechovku a on chápavo prikývol. 

Denis sa oprel o kuchynskú linku, otvoril si pivo a odpil si. „Nechcel som otvárať staré rany. Len... 

myslím, že ťa chápem, vieš? Sám som to nemal jednoduché, ale...“ 

„Patrik ti za to všetko stojí, však?“ 

Prikývol. „A to som už prestal dúfať. Hoci sa k sebe nemôžeme správať ako milenci a partneri na 

verejnosti, aby nás náhodou nezlynčovala nejaká zarytá kresťanka svojou kabelkou, či nejaký 

neonacista hasákom, páči sa mi, že našiel iný spôsob ako dať najavo svoje city.“ 

Prekvapene som nadvihol obočie. „Ako? To ma zaujíma.“ Aj ja som si konečne otvoril pivo a pripili 

sme si. 

„Je to napríklad v spôsobe, akým sa na mňa díva. Alebo v jeho mimike. Gestách. Je pozorný.“ 

Denis sa zasnene usmieval celý ten čas, čo mi o ňom vykladal a ja som pochopil, že je do svojho 

partnera po uši zaľúbený. Stále. Prial som im to. 

Ale prial som niečo podobné i sebe. 

oooOOOooo 

„Si vysmiaty ako lečo,“ obvinila ma tým svojim príjemne chrapľavým hlasom, ktorý mala navčas rána, 

zatiaľ, čo si prstami prihladzovala vlasy k hlave a zívala na plné ústa. 

Sadla si k stolu a ja som jej na tanier dal prídel praženice z niekoľkých vajíčok. „Alebo chceš radšej 

niečo iné?“ opýtal som sa, hoci už trochu neskoro. 

Pozrela z praženice na mňa a vzala do prstov vidličku, aby ochutnala. Zamklala, než tou vidličkou 

buchla o stôl. 

„Ty sa s ním ťaháš, však?!“ zvolala prv, než som zložil svoj zadok na stoličku naproti nej. 

„S tým svojim slovníkom by si vážne mala niečo robiť, Tami,“ upozornil som ju bodro a odpil som si z 

pohára vody. 

„Neser ma, braček a vyklop to! Už veľmi dlhý čas mám pocit, že som tam za idiota! Určite to vie i 

Marko, len mňa ste z toho vynechali!“ 

Prevrátil som očami. „Marko môže tak akurát niečo tušiť,“ pripustil som, na čo zhíkla. 

„To si robíš kozy?!“ 

Pozrel som na svoju stále plochú hruď, na čo sa načiahla ponad stôl, aby do mňa zlostne štuchla. 

Dobre, vzdal som to. 
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„Sme spolu prikrátko. Ani jeden z nás sa nikam neponáhľa. Ešte sme spolu ani nespali, hoci...“ 

zahryzol som si do pery, keď mi hlavou prebleskla myšlienka na včerajšiu noc. 

Strávili sme ju u Igora, na gauči. A bola najlepšia v mojom živote. Len sme sa zhovárali, bozkávali a 

sem tam sa celkom nevinne dotkli jeden druhého. Aj keď priznávam, že som mal chuť strhať z neho 

oblečenie a... 

Tamara potichu jedla, ale prepaľovala ma pohľadom. Vidlička v jej ruke pôsobila ako zbraň, ktorú sa 

chystá v prípade núdze použiť. 

„Vieš, tak ma napadlo,“ začala pomaly, „či je to fér, keď sa tu neplánuješ zdržať? Alebo si si to 

rozmyslel?“ 

Povzdychol som si. „Ešte nie. Je pravda, že môj život je teraz tam a tu som len na dovolenke, ale...“ 

„Povedal si mu to?“ dobiedzala ako nasrdená osa, až som sa mal sto chutí opýtať, na čej strane 

vlastne je a či si ako pešiak nesplietla domáci zákop. 

Pokrútil som hlavou a ona si tú svoju frustrovane podoprela. „Uvedomuješ si, že ak vám to nevyjde, 

budem si musieť pravdepodobne hľadať iný džob, lebo nebudem vedieť vydržať pohľad na jeho zúfalý 

ksicht a štenacie oči?“ 

Mrkol som na ňu a zauvažoval, či nepreháňa. Nadýchol som sa, aby som k tomu niečo povedal, ale 

predbehla ma. 

„Vážne si si s ním nemusel začínať. Som hlúpa koza! Nemala som to kino vtedy zrušiť kvôli tomu 

imbecilovi!“ 

„Tami, preháňaš. Ledva sme si spolu začali a ty už z toho ideš robiť grécku tragédiu!“ 

„Nemôžem za to, že premýšľam dopredu!“ 

„Ale deštruktívne!“ obvinil som ju a odtisol som tanier od seba. Akosi mi prestalo chutiť. Nebolo to 

fér. Na tú praženicu som sa tešil od božieho rána. 

„Furt lepšie ako nijako,“ zahundrala a pozrela na mňa pod závoja tmavých rias. „Buď k nemu férový, 

dobre? Igora mám rada a nerada by som, aby sa znovu sklamal.“ 

Zbystril som pozornosť. „Ako to myslíš, že znovu?“ 

Iba čosi nezrozumiteľné zamrmlala, než sa naplno vrhla do jedla. 

Vo dverách sa objavila babka a ja som vstal, aby som ju odbremenil od nákupnej tašky. „Mala si niečo 

povedať, starká. Bol by som išiel s tebou a pomohol ti. Alebo by som nakúpil sám.“ 

„Nebolo to vôbec ťažké, srdiečko, veď vieš, že mi Tami kúpila tú tašku na kolieskach. Som moderná a 

mobilná,“ zazubila sa na mňa a potľapkala ma rukou po líci. 

„Čo chcete na obed? Môžu byť parené buchty?“ 
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„Iste, helfnem ti, babka,“ ponúkla sa Tami ochotne, keď odložila mobil, ktorý jej krátko pípol. Odložila 

zo stola a umyla riad. Keď sa pobrala do sprchy, všimol som si, že mobil ostal ležať na stole a znova 

pípol. 

Neodolal som a prečítal som si správu, než som sa na moment zamyslel a chytro na ňu odpísal. 

Nezabudol som po sebe zahladiť ani stopy a vrátil som ho na miesto. 

Uvidíme, kto z koho. Prečo si myslí, že sa do všetkého môže miešať len ona? 

8. kapitola 

Sivá obloha visela nízko nad zemou, ale nepršalo a nemyslel som si, že tak skoro i bude. Vietor 

podúval a kým som kráčal zaľudneným chodníkom, s radosťou mi strapatil vlasy. 

Napadlo mi, že sme sa mohli stretnúť kdekoľvek inde. Mohol som navrhnúť kaviareň alebo bar, ale 

tento park mi prišiel ako vhodnejšie miesto. Vzhľadom k tomu, že sa nepoznáme. 

Ak ma zrak neklamal, stál lakťami opretý v miernom predklone o žlté zábradlie, ktoré pamätalo už i 

lepšie časy. Musel som uznať, že nevyzeral zle, ale jeden nikdy nevie. Obrnil som sa proti tomu, čo 

mohlo prísť a zamieril som k nemu rozhodným krokom mladšieho brata, ktorý túži urobiť svoju sestru 

šťastnou. 

Obrátil ku mne hlavu a s nechápavým výrazom si ma najprv obzrel od hlavy k pätám, než húkol: 

„Áno?“ 

„Ty si Erik?“ 

Prikývol a už-už otváral ústa. V jeho hnedých očiach som mohol uzrieť ten bod zlomu. Pochopenia, 

kedy sa mu v hlave rozsvietila žiarovka a jemu došlo, s kým má tu česť. 

„Ty si jej brat?“ opýtal sa nahlúplo a ja som nevedel, či sa nad tou reakciou pousmiať, alebo naňho 

zagániť. Obzeral si ma dôkladnejšie a mne napadlo, či neskúša odhaliť moju druhú hlavu, alebo 

schovaný chvost, či niečo podobne bizarné. „Nevyzeráš ako buzík!“ 

Tie slová z neho vyleteli skôr ako sa mu evidentne stihli zapnúť mozgové závity. Mohol som urobiť 

dve veci. Otočiť sa na päte a zabudnúť naňho ako na stratený prípad, alebo... dať chlapcovi šancu. 

„A ako by mal podľa teba buzík vyzerať?“ 

Začervenal sa a len čo sa vystrel, prsty pravačky vleteli do orieškových vlasov ostrihaných nakrátko s 

hlasným povzdychom. 

„Chápem správne, že mi nepísala ona, ale ty?“ 

Prikývol som. „Vadí?“ 

Erik pokrčil plecami. Evidentne si nebol istý, čo vlastne chcem. „Takže?“ povzdychol si, v tvári stále 

mierne červený. Uvažoval som, prečo ten rumenec? Došlo mu, že sa správal ako idiot alebo sa hanbí 

za moju prítomnosť. Nepýtal som sa. 
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„Zájdeme na pivo? Pozývam,“ navrhol som a on po chvíli prikývol. 

Istý čas sme iba svorne mlčali, kým sa neodvážil rozhovoriť. Viem, že na mňa celý ten čas predtým po 

očku poškuľoval, akoby sa snažil rozlúštiť nejaký zložitý rébus. A potom prišli otázky, z ktorých sa 

napokon vyvinul celom príjemný rozhovor. 

Po jednom pive nasledovalo druhé, po druhom tretie a potom ma pozval na futbalový zápas. 

Nemohol som odolať. Vidieť chlapov pobehovať celých spotených po trávniku iba v tričku a 

trenírkach, kde jasne vidno ako sa im napínajú všetky svaly? Bol by som blázon! 

Rozlúčili sme sa ako starí priatelia, ktorí k sebe po rokoch našli cestu. Trochu družne, trochu 

rozpačito, ale myslím, že to stálo za to. Nadobudol som silný dojem, že Erik má moju sestru úprimne 

rád. 

Ak som bol jedinou prekážkou v ich vzťahu, prečo teda neskúsiť pomôcť, že? 

oooOOOooo 

Otupenou mysľou som vstrebával to, čo mi Tim povedal a zízal som z okna neprítomným pohľadom. 

V kancli nikto nebol. Tamara vypadla pred pol hodinkou a Marko si vzal pár dní zaslúženého voľna. 

Evidentne vhodný čas na to, aby sa Tim rozhodol, že mi nemôže zapierať pár dôležitých faktov. 

Nemám poňatia ako dlho sme mlčali, ale bol som rád, že mi dal priestor a nesnažil sa ma nijako 

prerušiť, či vôbec dotknúť. Netuším, či by som sa nebol zosypal. Do úvahy by prichádzali v takomto 

prípade iba dve možnosti. Hysterický smiech alebo sebaľútosť. 

Nemal som kurňa poňatia, čo by to z toho vôbec bolo prv. 

Tých pár ťaživých minút som mal dojem, že niekto zastavil čas. Že ho zmrazil a znehybnil aj mňa a 

moje mozgové bunky si dávali sakra na čas, než prišli na to, ako reštartovať rečové centrum. 

Pomaly som sa k nemu otočil, ruky strčené hlboko vo vreckách nohavíc. „Cením si, že si mi to 

povedal.“ 

„Ale?“ neodpustil si, sivé oči sa na mňa dívali tým štenacím pohľadom. Akoby tušil, že to, čo sa medzi 

nami začínalo sa pomaly rúti do záhuby. Prial som si to zastaviť... 

Privrel som oči a unavene si povzdychol. „Ako dlho tu plánuješ ostať?“ 

Tim pokrčil ramenami. „Tri, štyri mesiace.“ 

Evidentne nebral do úvahy fakt, že by tu ostal natrvalo. Voľba ostávala na mne. Čo urobím? Využijem 

ostávajúci čas, ktorý máme, alebo dám od toho, čo sa mi ponúka ruky preč? 

„Tri, štyri mesiace,“ zopakoval som monotónne a pozrel naňho. Vtedy mi došlo, že by som ho 

nedokázal pustiť k vode ani keby mi povedal, že sa budeme musieť rozlúčiť už zajtra. 

Môj pohľad sa vpil do sivých očí, ktoré si ma ticho premeriavali skúmavým pohľadom. Takže som 

premeral tú krátku vzdialenosť, ktorá nás delila a položil ruky na jeho úzky pás. Čelom som sa oprel o 

to jeho a smutne som sa pousmial. 
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„Myslím, že by sme nemali premárniť ani chvíľu. Tých pár mesiacov zbehne, ani sa nenazdáme,“ 

zamrmlal som, perami sa približujúc k Timovým ústam, pootvoreným v nemom pozvaní. 

Tim sa zachvel a ja som zdvihol ruky, aby som si ponoril prsty do mäkkých plavých kučier. Pobozkal 

som ho. Alebo možno on mňa, už neviem, ale pamätám si, že sa naše pery pohotovo oddelili, aby sa 

naše jazyky mohli bez zábran spojiť. 

Zastonal som potešením a pritisol sa k nemu bližšie, stojac medzi jeho roztiahnutými nohami. Objímal 

ma, oplácal mi bozk a spokojne mrnčal ako mača. 

Bože, dostával som z toho závrať a v podbrušku sa mi strhla hotová búrka. Vzrušenie sa hlásilo k slovu 

a ja som vedel, že dnes bude ten anjel môj. 

oooOOOooo 

Ležal som vedľa neho a vychutnával si blízkosť toho pružného tela. Moje telo nepravidelne kopírovalo 

jeho bok, hlava uložená v ohybe medzi krkom a plecom, môj dych ho šteklil na krku. 

„Myslím, že si niečo spomínal o tom, že sex na pracovisku sa u vás striktne vylučuje, že?“ zamrmlal, 

prstami mi nežne prechádzal po krivke chrbta. 

Tlmene som sa rozosmial a hravo ho uhryzol do pleca, než som to miesto poláskal jazykom. „Asi som 

mal dodať – v rámci pracovnej doby, že?“ 

Zachichotal sa a prevalil sa so mnou tak, že teraz ležal na mne. Rukami pri prišpendlil zápästia k zemi 

nad hlavou. Jeho oči žiarili ako tekuté striebro, vlasy mal v krásnom neporiadku a tvár ešte stále 

zrumenenú nedávnou horúčkovitou činnosťou. 

„To si teda mal!“ prikývol nezbedne a kolenom ma prinútil roztiahnuť nohy od seba, len aby sa na 

mne mohol pohodlnejšie usalašiť. Cítil som na stehne jeho rodiace sa vzrušenie a telom mi prebleskla 

ohromujúca páľava. 

„Si nádherný, vieš to?“ 

Môj hlas znel mojim ušiam nesmierne chrapľavo. Možno za to mohol ten nepatričný moment, kedy 

som mal pocit, že sa na chvíľu iba kvôli nám zastavil čas, alebo to možno spôsobila táto situácia, v 

ktorej sme sa ocitli. 

Sklonil hlavu a obtrel sa nosom o ten môj. Nič viac. 

„Čo keby sme sa niekam presunuli?“ opýtal som sa s nádejou v hlase, že bude súhlasiť s tým, aby u 

mňa strávil zvyšok noci. 

Lenže on blysol očami po Markovom kresle a diabolsky sa zazubil. „Hm, to jeho kreslo vyzerá vážne 

pohodlne,“ nadhodil, vďaka čomu som sa rozosmial a vymrštil, aby som zmenil naše polohy. Bol teraz 

podo mnou. 

„Zabudni. Chcem ťa vo svojej posteli.“ 

Pohľad mu akosi znežnel a jeho oči vyzerali, akoby ma pohládzali. „Aj to je celkom prijateľná 

alternatíva.“ 
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Pobozkal som ho. Nežne, pomaly a dúfal som, že aj veľmi presvedčivo. Nechcel som počuť z jeho úst 

– nie. Keď som sa od neho odtiahol, iba sa pousmial. 

„Fajn, ukecal si ma.“ 

So smiechom som sa znova vrhol na tie sladké pery a podmanil si ich celkom prirodzene, dravo a 

spokojne. Myslel som na to, ako ho miesto tvrdej zeme zložím na mäkký matrac a ponorím sa v 

ňom... celý. Znova. 

9. kapitola 

Ostal som očarene postávať vo dverách kúpeľne a díval som sa na to mocné telo. Obdivoval som 

nielen jeho pôsobivú stavbu, ale aj potôčiky vody stekajúce po ňom do stratena. Zmáčali mu tmavé 

vlasy, skĺzli cez plecia a chrbát, vnorili sa do priehlbinky krížov, len aby sa čím skôr dostali na oblé 

líčka pevného zadku. 

Och, áno, aj posilka mala čosi do seba. 

Zahryzol som si do pery. Igor bol... nádherný kus chlapa. Nezainteresovaný by nepovedal, že je na 

mužov. Ale bol. 

Našťastie... 

V noci som sa o tom mohol sám presvedčiť. Dvakrát. A predtým ešte raz v jeho kancli. Áno, plne 

uznávam jeho presviedčacie metódy, pretože, sakra, nemali chybu! 

Ešte i teraz som cítil to príjemné mrazenie z pocitu, keď sa na mňa díval ako vyhladovaný vlk, keď sa 

ma dotýkal a ja som z tých dotykov šalel, pretože som túžil, aby nikdy neprestali. Chcel som sa zahaliť 

do jeho dychu, nasýtiť sa jeho bozkov a pižmovej vône. 

Igor... 

Spýtavo sa otočil a nadvihol jedno obočie a mne napadlo, či som ho neoslovil nahlas. 

Ten hriešne zmyselný úsmev ma spálil na popol. Otočil sa s horúcou výzvou v očiach a... neklamnou 

známkou vlastného vzrušenia. 

Neodolal som. 

oooOOOooo 

„Takže? Čo dnes podnikneme?“ 

Sadol som si na kuchynskú stoličku a zadíval sa na jeho pôsobivý zadok, ktorý sa zvŕtal v kuchyni 

okolo sporáka. 

Nespomínal som si, že by mi niekto predtým chystal raňajky. Vždy som to bol iba ja. Neviem, či to 

nesúviselo s tým, že som bol skôr submisívnym typom. Fakt neviem. Možno išlo iba o blbý zvyk ako si 

udržať chlapa v posteli a necítiť sa ako špina iba preto, lebo som mu dal hneď na prvom rande? 
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A možno to súviselo s mojou túžbou nájsť si niekoho, kto nezdupká hneď po svitaní, kto by stál o mňa 

a niečo trvalejšie, než len o rýchle uspokojenie tela? 

Bol som naivný? Pripúšťam, možno... 

No, Igor rozhodne nebol taký ako moje predošlé známosti. Bol... pekný tým provokatívne mužným 

spôsobom. Bol rozumný a vážnejší, hoci mal príjemný zmysel pre humor. Bol hlavne samostatný a 

vedel, čo chce. 

„Kávu alebo čaj?“ opýtal sa ma a ja som bez váhania zvolil kávu. 

Oprel som sa o operadlo stoličky a mlčky ho sledoval, než sa mi zrak nezastavil na hodinách visiacich 

na stene. 

„Meškáš do práce,“ zamrmlal som a snažil som sa aspoň trochu tváriť previnilo. Viem predsa, že 

dôvodom zdržania som bol iba ja. 

Teda... my a bohovský sex v sprche. 

Ale Igor iba pokrútil hlavou. „Nie. To je v poriadku. Poslal som Tamare sms-ku, že si na dnes beriem 

voľno. Nemusí si len Marko vyhadzovať z kopýtka. Lenže hneď mi aj napadlo,“ obrátil sa ku mne, „či si 

ho môžeš urobiť aj ty? Prepáč, asi som sa mal spýtať skôr.“ 

Vstal som a podišiel som k nemu. Objal som ho okolo krku a vtisol mu na pery krátky bozk. „Myslím, 

že jeden deň ničnerobenia by mi celkom bodol.“ 

Po tvári sa mu rozlial široký úsmev a ja som sa odtiahol. „Kde máš taniere?“ opýtal som sa a začal 

pátrať po skrinkách prv, než mi stihol odvetiť. 

Objavil som ich na prvý šup. 

„Šikovnýýý,“ zamrmlal, pričom pretiahol poslednú samohlásku s takým rozkošným tónom hlasu, 

ktorý ma pobavil i rozochvel zároveň. „A to nehovorím o tom príjemnom výhľade.“ 

Okamžite som sa vystrel a prestal som naňho špúliť zadok. Rozosmial sa a ja som naňho najprv 

zagánil, než som sa k tomu osviežujúcemu smiechu pridal i ja. 

oooOOOooo 

Nemal som žiadny plán. To voľno som si vzal bezprostredne a celkom nepremyslene. Spontánne. 

Prosto, chcel som byť iba s Timom a bolo mi jedno, kde. 

V sprche? V posteli? Alebo sa iba tak nezáväzne zhovárať, robiť čokoľvek. 

Vytiahol ma k nim domov. Chcel sa prezliecť a keďže bolo vonku celkom pekne, Tim navrhol cyklotúru 

a ja som neprotestoval. Predĺžený víkend niekde na chatke uprostred hôr? Zaváňalo to romantikou, 

ale čert tam po tom! 

Tamara na nás nedôverčivo zízala, ale ich starká bola veľmi milá. „Nie, že sa mi v tom lese zatúlate 

choapci,“ upozorňovala nás s milým prízvukom, keď nás boli s Tamarou vyprevádzať. „V tej starej 

chajde už roky nikto nebou. Určite tam bude poriadny svinčík, isto tam chcete prespať?“ 
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Mne všetko jedno až tak nebolo, ale Tim sa tváril absolútne bezstarostne. „Iste babi, sme už predsa 

veľkí chlapci, neboj sa.“ 

„No len aby, Timinko,“ povzdychla si a prekrížila si ruky na hrudi ako poľný maršál, než sa k vnukovi 

spiklenecky naklonila. „Ochranu máš, srdénko?“ 

Timinkovi vystúpili oči až navrch hlavy, ale to ešte nebolo nič oproti tomu, ako som sa zatváril ja. No 

babka nerušene pokračovala. „Vieš, minule som sleduvala akúsi reláciu a tam ti hovorili o tých 

chorobách. Budete opatrní, však, choapci?“ 

Tim čosi nezrozumiteľne zabrblal, kým sa jeho sestra nespamätala prvá a nerozrehotala sa ako koza. 

Ja som striedal farby rýchlejšie ako semafór na križovatke, než som vysadol na bike a vyrazil, 

uháňajúc preč od tých dvoch ježibáb. 

Timovi chvíľu trvalo, než ma za dedinou dohonil, v tvári totálne skrúšený výraz. „Počkaj! Igor, ja som 

im nič...“ 

Nedokončil. Prudko som zabrzdil a on zastal hneď vedľa mňa. Dýchal som ako po maratóne a chvíľu 

iba zízal do prázdna. Na jednej strane to bola strašná hanba, ale na tej druhej som si uvedomil, že 

Timova babka mala viac rozumu a väčšie srdce ako moja vlastná matka. 

Otočil som sa k nemu, tváriac sa nesmierne vážne. „Tak máš tú ochranu?“ prekvapil som ho otázkou. 

„Pretože ťa plánujem pomilovať všade, kde sa bude dať!“ 

Tim stačil iba zahabkať, keď uvidel môj rozšírený úsmev, ktorý som viac nedokázal skrývať. Do líc sa 

mu vkradol nádherný rumenec, keď sa nevinne opýtal: „Balíček... ti bude stačiť?“ 

Mykol som ledabolo plecom. „Hádam aj hej,“ a dupol som do pedálov. „Myslel som, že ma budeš 

viesť, Timinko!“ zavolal som naňho provokatívne cez plece. 

Rozosmial sa. Uvoľnene. Bol to veľmi príjemný výbuch smiechu, aj keď mi pripomenul svoju 

nepodarenú sestru. A hoci som si bol istý, že mi tú chvíľu bude ešte nejaký čas otĺkať o hlavu, 

zaumienil som si, že to nejako prežijem. 

10. kapitola 

Nikdy som nemal búrky rád a to z viacerých dôvodov, ktoré som si nechával pre seba. Každý má 

predsa nejaké to tajomstvo, takže prečo by som mal byť výnimkou, že? 

Táto búrka prišla nečakane. Zvlášť preto, lebo jej predchádzal pekný večer a ešte krajšie milovanie. V 

tom sne som sa znova nedobrovoľne a hlavne nečakane vrátil o pár rokov dozadu. Do tej noci, keď sa 

mi prvý raz obrátil život hore nohami a ja som pochopil, že nič nie je také jednoduché ako som si 

mylne nahováral. 

Nikdy som nepatril k tým naivným typom, ktorým na nose sedia ružové okuliare, ale po tej noci... 

Z toho sna som sa prebudil celý spotený a zadychčaný s tým najnepríjemnejším pocitom, aký som len 

mohol mať. Aký vo mne tá nočná mora dokázala vyvolať. 



30 
 

Díval som sa rozšírenými očami do sivých zreničiek, ktoré sa na mňa dívali s obavami, kým sa ma Tim 

snažil upokojiť. 

Nemal som poňatia ako dlho som mu dával zabrať, ale napokon sa môj dych prehĺbil a ustalo i šialené 

búšenie srdca. 

Pritúlil som sa k nemu, poslepiačky som sa ho dotýkal, akoby som sa chcel uistiť, že je stále pri mne, 

než som ho objal a prerývane som si vydýchol. 

„Nechceš mi povedať o čom to bolo?“ opýtal sa. Nenaliehal. Bol iba zvedavý a v tvári mal vpísané 

obavy. Bolo príjemné vidieť, že mu na mne záleží. 

Ležal opretý o čelo postele s vankúšom, ktorý mu podopieral chrbát. Čakal ako sa rozhodnem. Plavé 

kučery mu zdobili hlavu a ja som do nich zatúžil vnoriť prsty. 

Neskôr, pomyslel som si a na moment som odvrátil zrak. 

„Nikdy som o tom nikomu nepovedal,“ začal som, len čo som sa rozhodol a zadíval som sa z okna, 

kde oblohu preťal ďalší z jasných bleskov. „Mal som len šestnásť a Matúš bol o rok starší. Bol prvý, 

ktorého som pobozkal. Prvý, s ktorým som...“ odmlčal som sa, keď sa mi vrátili všetky tie pochované 

spomienky. Všetky zabudnuté pocity sa vynorili napovrch v jednej obrovskej vlne tsunami, len aby ma 

zrazili z nôh. 

Tim ma mocnejšie objal, ale inak mlčal a počúval. 

„Stalo sa to behom letných prázdnin. Nechcel sa viac skrývať. Prehováral ma, aby sme to urobili 

spolu. Nechcel som. Nevysmial sa mi. Miesto toho sa so mnou pomiloval v našej stodole a večer sme 

sa rozlúčili. Odhováral som ho, ale on sa smial a tvrdil, že ma presvedčí o opaku. Nestalo sa.“ 

Otrel som si tvár dlaňou, keď mi po nej skĺzla slza. Bolelo to aj po tých rokoch. „Tej noci zomrel. Zbili 

ho a znásilnili. Jeho... kamaráti! Tí, v ktorých veril! Urobili mu to... fľašou od piva. Vykrvácal v poli za 

dedinou.“ 

„Mrzí ma to,“ zašepkal mi do vlasov a objatie zmocnelo. „Tak veľmi ma to mrzí, Igor.“ 

Zadíval som sa naňho cez slzy a načiahol sa za ním pre bozk. Ochotne sklonil hlavu a vpil sa do mojich 

úst. Nežne a láskavo. 

Zaspal som a on ma držal. Do ucha mi šepkal nežné nezmysly a ja som si prial, aby... 

... aby to takto ostalo navždy. A predsa som vedel, že náš čas je obmedzený a neúprosne sa kráti. 

oooOOOooo 

Ráno som sa v posteli prebral sám. Márne som naťahoval ruku na druhú stranu. Po tom príjemne 

hrejivom tele tam ostalo akurát vyležané miesto. 

Frustrovane som zafučal a zaboril som tvár do vankúša. Mysľou mi blyslo, kde je, keď mi na chrbát 

dopadlo pár studených kvapkiek vody a ja som sa strhol. 
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„Dobré ráno,“ pozdravil mi a kývol hlavou, nech sa posuniem, aby mohol zložiť svoj rozvoniavajúci 

náklad. Z mokrých vlasov mu na spánky skĺzlo pár kvapiek. Sprchoval sa. A príjemne voňal. Aj vrátane 

kávy a hrianok s omeletou. 

„Nevedel som, na čo budeš mať chuť, takže som rozhodol podľa seba,“ informoval ma, keď si sadal 

naproti mne do tureckého sedu a bral si z podnosu vlastný tanier s vidličkou. 

Zúžil som zrak a chňapol som po jeho ruke. Pristála mu na zápästí a moje prsty sa okolo neho šikovne 

obtočili. „Čo by si spravil, keby som povedal, že mám chuť na niečo... iné?“ Môj hlas bol zastretý a 

hlboký. Nenechal ho na pochybách. Nemusel dvakrát hádať, na čo myslím. 

Dvihol si ruku k ústam, pobozkal ma na hánky prstov a uprel na mňa ten svoj podmanivý dymový 

pohľad. „Jedno po druhom, dobre?“ 

„Až tak veľmi záleží na poradí?“ nedal som sa a pod palcom som cítil jeho zrýchlený tep. Sivé oči iskrili 

túžbou. 

„Áno, záleží. Zvlášť, ak uvážiš, že sme už vynechali večeru,“ usmial sa potuteľne a ja som si 

povzdychol. Ako na truc mi zaškvŕkalo v žalúdku. Okrem toho, nebol to asi zlý nápad. Vážne som mal 

hlad ako vlk a navyše, musel som do práce. 

oooOOOooo 

Sedel som v altánku na záhrade a zamyslene som sledoval západ slnka. S pohárom piva v ruke. Ešte 

nedávno som si myslel, že mám svoj život pevne v rukách. Po tých skrachovaných vzťahoch a 

nepríjemných skúsenostiach, po pretĺkaní sa životom v cudzine a neslávnom návrate domov... 

Prečo sa vo mne všetko drobilo, len čo som si spomenul na návrat? Dva mesiace! Ako bolo možné, že 

to ubehlo tak rýchlo? 

Srdce sa mi v hrudi žalostne zovrelo a roztrepotalo ako drobné vtáča lapené do klietky, z ktorej niet 

úniku. 

Keď som odchádzal naposledy, tešil som sa, lebo som čakal lepšie zajtrajšky. Ale teraz? Mal som 

pocit, že keď odídem, nechám tu viac, než len svoju rodinu. 

Odpil som si z piva a ani som si nevšimol, kedy si ku mne prisadla Tami. 

„Dumeš nad nesmrteľnosťou chrústa?“ opýtala sa a ja som od ľaku poskočil. 

„Musíš sa tak plížiť?“ zahundral som a všimol som si, že je nahodená. „Ideš von?“ 

Prikývla. „Už to tak bude.“ 

„Takže si mu dala šancu?“ 

Znova prikývla. „Zdá sa, že nie je až taký homofób ako som si myslela.“ 

„Kedy sa vrátiš?“ 
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Mykla plecom a uhladila si dokonale hladké pramene vlasov prstami. „Asi až ráno. Kedy má prísť 

Igor?“ 

„Čochvíľa,“ odvetil som. 

„Myslíš, že je to dobrý nápad?“ 

„Kvôli susedom?“ 

Odfrkla si. „Bývame takmer na samotke, tak akým? Myslím na ten tvoj návrat. Zloží ho to, viem to.“ 

Oprel som sa na drevenej lavici a zadíval sa na ňu. „Ako?“ 

Odula pery a znova mykla plecom. „Nie je taký silný, na akého sa väčšinou hrá,“ zamávala na mňa 

tými svojimi dlhými mihalnicami a dodala, „myslím, že ťa má rád.“ 

Povzdychol som si, ale nepovedal som na to nič. 

Ani som nemusel. Pred bránou zabrzdilo fáro a Tamara vstala. Vlepila mi pusu na líce, kývla mi a o 

chvíľu po nej nebolo ani chýru. 

Lenže to ani po Igorovi. 

O hodinu na to mi od neho pípla smska: „Som v nemocnici.“ 

11. kapitola 

Mama ležala na posteli, v tvári bola biela ako krieda. Váhal som, či vôbec vojsť. Lekár ma upozornil, že 

musí oddychovať. Srdce ju hnevalo už i predtým, ale uistil ma, že to nebolo nič vážne. Ale kto ho vie, 

ja lekárom nejako extra neverím. 

V miestnosti boli tri postele, ale bola tu iba ona. Našťastie. Takže som si mohol dovoliť krátke 

zdráhanie, či k nej podísť bližšie. 

Vedel som, že som ju v poslednom čase trestuhodne zanedbával, ale... bola to ona, ktorá ma od seba 

vyhnala. Bolo to jej rozhodnutie, takže by som sa vôbec nemal cítiť previnilo. 

Tak prečo som sa tak potom pri pohľade na ňu cítil?! 

Celý som stuhol, keď som si všimol ako pohla viečkami. Pootvorila oči a ja som očakával najhoršie. 

Hoci mama nikdy nebola z tých ľudí, ktorí by vyrobili scénu na počkanie. 

Chvíľu sa na mňa iba nemo dívala, kým sa kútiky jej úst málinko nezdvihli do nepatrného úsmevu. 

Ruka s injekciou zabodnutou v žile, z ktorej jej do tela kvapkami prúdila výživa mi naznačila, aby som 

tam nestál ako strašiak v maku, ale prišiel bližšie. 

Odlepil som sa od steny a s úžasom som zistil, že sa mi trasú kolená. Naprázdno som preglgol. „Ahoj, 

mami,“ pozdravil som a zadíval sa do jej láskavých očí, v ktorých nebola ani štipka odsúdenia. 

Roztvorila náruč a ja som sa k nej sklonil, aby som ju opatrne objal. 

„Ahoj, zlatko,“ šepla unaveným hlasom. 
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Stačilo tak málo, aby som sa zlomil. A zložil. Oči sa mi razom naplnili slzami ako malému faganovi, 

ktorý je až trestuhodne citovo vyprahnutý a dojme ho jedno mizerné objatie. 

Pobozkal som ju na líce a odtiahol sa. Chrbtom ruky som si zotrel zatúlanú slzu, ostatné som zahnal 

rýchlym žmurkaním. 

„Ako ti je?“ staral som sa. 

Mama na moment privrela oči. „Lepšie. Ale myslím, že som poriadne vystrašila uja Stana. Ten mi 

zavolal záchranku.“ 

„Myslím, že by som mu mal poďakovať,“ zamrmlal som, stále ju držiac za ruku. Ujo Stano bol náš 

dlhoročný sused. Vždy bol tak akosi mame po ruke, ak bolo treba buď niečo opraviť alebo zariadiť. 

Náš nebohý foter sa nezmohol k ničomu, takže som bol zaňho rád. So Stanom sme na záhrade 

varievali lekvár zo sliviek v kotli ako hrom, zbíjali vtáčie búdky i búdu pre jeho psa Maxa. Proste, bol 

to fajn sused. 

Prikývla. „Urobím to sama. Asi ho pozvem na obed a upečiem i koláč.“ Na moment sme zmĺkli, ale 

nebolo to nepríjemné ticho. Práve naopak. „Chcem sa ti ospravedlniť, Igorko.“ 

Sklopil som pohľad a chvíľu som mal dojem, že som i zvesil uši. Úplne ako zbitý pes. 

„Viem, že som ťa sklamal,“ priznal som a naozaj som sa tak cítil. 

„Ale ba! A čím?“ opýtala sa ma pobavene. „Pozri sa na mňa!“ prikázala mi jemne a keď som sa 

podvolil, pohladila ma po neoholenom líci. „Nesklamal si ma. Ak tu niekto niekoho sklamal, bola som 

to ja a pekelne sa za to hanbím. To mi môžeš veriť, zlatko.“ 

Pokrútil som hlavou a otvoril ústa, ale žiadne slová z nich nevyšli, takže pokračovala mama. 

„Zachovala som sa ako hlúpa koza a neviem si ani predstaviť, ako si sa musel cítiť. Mrzí ma to.“ 

Preglgol som a opätoval jej pohľad. „Nemusí. Viem, že... to bol pre teba šok. Nie je ľahké dozvedieť 

sa, že tvoj syn je teploš.“ 

Znova ma pohladkala po líci a povzdychla si. „Nie, to teda nie. Ale ty si bol odvážnejší ako ja. Oveľa. A 

ja som ťa sklamala na celej čiare. Hádam ešte nie je neskoro, aby som to napravila.“ 

„Naozaj... ti to neprekáža?“ 

Pokrútila hlavou. „Nie, teraz už nie. Vieš, v jednej slabej chvíli som sa zdôverila Stanovi. Hoci som to 

zahovorila, že ide o kamarátkinho známeho, uhádol, že zahmlievam a ide vlastne o teba. Prekvapil 

ma a potom sa ma opýtal, čo som spravila. Keď som mu to povedala, chvíľu iba mlčal. A potom mi 

oznámil, že si o mne vždy myslel, že som rozumná žena, ale že sa zjavne mýlil.“ 

Iba som nadvihol obočie. Nemal som tušenia, že je náš sused taký vnímavý. 

„Nedal mi pokoja a nútil ma o tom premýšľať. Chcel, aby som sa na to pozrela aj z druhej strany a 

vžila sa do tvojich pocitov. Naozaj som sa príšerne hanbila. Ale za seba a svoje správanie. Odpustíš mi, 

Igorko?“ 
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Usmial som sa a znova som sa k nej sklonil a objal mu. „Mám ťa rád, mami.“ 

„Mám ešte jednu otázku,“ oznámila mi, oči jej doslova iskrili zvedavosťou. „Máš... nejakého 

priateľa?“ 

Prikývol som. 

„A je to... vážna známosť, alebo iba... no, neviem ako to u vás chodí,“ zamrmlala s rozpakmi. 

„Myslím, že by to mohlo byť niečo vážnejšie.“ 

„A myslíš, že by mu neprekážalo, keby si ma s ním zoznámil?“ 

Usmial som sa od ucha k uchu a z hrdla mi ušiel neviazaný smiech. „Môžem sa ho na to opýtať,“ 

prisľúbil som. 

Ak som do nemocnice kráčal s malou dušičkou, teraz nabrala megarozmer. 

oooOOOooo 

Nemal som poňatia, kedy som sa pod ním ocitol nahý ako prst. Možno už v tej sekunde, keď som 

prekročil prah jeho bytu a on ma vtiahol dnu. Sotva mi dovolil nadýchnuť sa. 

Igor uväznil moje ústa svojimi perami a nezdalo sa, že ich v najbližšom čase mieni opustiť. No dobre, 

mýlil som sa. Jeho jazyk mi zanedlho skĺzol cez hranu čeľuste, prekľučkoval po hrdle až ku kľúčnej 

kosti a ja som pocítil na bradavke láskavý dotyk jeho horúceho jazyka. 

Z úst mi vyšiel hrdelný ston a ja som sa proti tým dobiedzavým ústam vzoprel. Lopatkami som vrazil 

do dverí a pribuchol ich, hľadajúc akú-takú oporu pre svoje rozochvené telo. 

„Igor,“ zamrmlal som opuchnutými perami, ktoré som si zvlhčil špičkou jazyka. Pozrel na mňa a 

diabolsky sa usmial. Keby som bol panic, zhorím na mieste pod jeho roztúženým pohľadom. 

Jeho ruky boli všade. Aspoň som mal ten dojem. A jeho ústa za nimi rozhodne nezaostávali. 

Cítil som ako mi hladí chrbát, chvíľu mi pridržiava boky, hnetie mi zadok a zbavuje ma posledných 

kúskov odevu, kým mi perami kĺzal po plochom bruchu a nedočkavo odhaľoval moju erekciu. 

Len čo pretiahol lem boxeriek cez inkriminovanú hranicu, môj úd vystrelil do vzduchu ako šíp a on ho 

bleskovo polapil. Uhniezdil sa mu v ruke ako vzácne vtáča a on ho poctil najúžasnejšou 

starostlivosťou. 

Ruka, ústa, jazyk a zuby. Sal, láskal, hryzkal a ja som sa zadúšal od potešenia. Nechal som ho robiť si 

so mnou, čo sa mu len páčilo. A urobil som dobre. 

Pomedzi naše miešajúce sa vzdychy som s potešením počúval slová ako: „Si krásny, taký horúci... Tim, 

si môj, iba môj!“ Tie slová mi ešte dlho rezonovali v mysli a ja som mal dojem, že sú... pravdivé. Vryli 

sa mi do duše i do srdca. 

Nikdy a s nikým som nezažil také blaho, taký nadpozemský pôžitok. Ak bola predohra ako vášnivé 

tango, naše milovanie bolo nádherným valčíkom. Rytmické, vláčne a neskutočne krásne. 
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Jeho starostlivosť ma načisto zmorila. Bol som malátny a unavený ako mača. Sotva som sa vládal 

pohnúť, hoci... momentálne som po tom ani netúžil. 

„Zničil si ma,“ posťažoval som si, i keď to tak zjavne vôbec nevyznelo. 

Zasmial sa a pritúlil sa ku mne bližšie. „Presne to som mal v pláne. Mrzí ma, že som neprišiel.“ 

Preplietol som si s ním prsty rúk, jednej, ktorá ma objímala a druhej, na ktorej som mal zloženú hlavu. 

„Ako je na tom?“ Už som vedel, že sa jednalo o jeho mamu. Cestou z nemocnice mi Igor poslal 

správu. 

„Bude v poriadku. Bola iba vyčerpaná, to je všetko.“ 

„A?“ 

„Aké –a?“ doberal si ma a ústami posieval priehblinku krku. 

„Čomu vďačím za ten krásny sex?“ 

„Svojmu sexi zadku?“ 

Uškrnul som sa. „Hm, to beriem. A okrem toho?“ 

„Zmierili sme sa. Mrzí ju, že ma vyhnala. A chce ťa spoznať.“ 

Zarazil som sa a pretočil sa v posteli. „Skutočne?“ 

Igor prikývol. „Ale ak nechceš, nemusíš tam ísť, pochopím to.“ 

Díval som sa mu do očí. To pozvanie zjavne myslel vážne. Takže rozhodnutie bolo iba na mne. 

„Premyslím si to, hej?“ 

Nenamietal. Iba mi venoval ďalší bozk a zavrel oči. Evidentne som nebol jediný unavený... 

12. kapitola 

Sedel som za jedálenským stolom a nevychádzal som z úžasu. Mal som pocit, akoby na malú chvíľu 

zastal čas a pretavil sa do absolútne dokonalej chvíle. Príjemná atmosféra a priateľský rozhovor mojej 

matky s mojím milencom... 

Vyvolávalo to vo mne pocity, o ktorých som ani netušil, že tam sú. Ale boli. Hlboko skryté dlho čakali, 

kým budú môcť vyvrieť na povrch. Pery mi skryvil nesmelý, ale nadmieru spokojný úsmev, keď sa 

mama rozosmiala nad vtipnou poznámkou Tima. Aj ujo Stano sa chichotal popod fúzy a jeho mocné 

plecia sa otriasali. Tim, môj plavovlasý anjel na mňa iba žmurkol a ja som sa temer rozplynul od 

šťastia. 

Keď sme sa presúvali z jedálne do obývacej izby, kráčal som za nimi ako vo snách a myslel na to, že 

takto nejako som si vždy predstavoval šťastnú rodinu a rodinnú pohodu. 
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Lenže nič netrvá večne. Po pár ďalších minútach sa vo dverách do obývačky znenazdania objavil môj 

mladší brat s cestovným kufrom v ruke a jeho sprvu ohúrený výraz sa zmenil v jednej nanosekunde 

na znechutený. Smiech ustal, mama sa zatvárila rozpačito, Stano prekvapene a Tim spýtavo. 

„No zbohom,“ zahundral Adam neberúc na nič a nikoho ohľady, otočil sa vo dverách na päte, „nejako 

priteplo!“ 

Mame na tvári rozkvitli kvety rumenca, Stano sa zamračil, ale Timov úsmev sa nevytratil. Iba zjemnel 

a odzrkadlil toľko pochopenia... Čím som si ho zaslúžil? napadlo mi v tom momente. 

„Mala by som za ním ísť. Nevedela som, že sa vráti skôr,“ zamrmlala mama, ale zadržal som ju. 

„Nie, pôjdem ja. Je na čase si to vyjasniť.“ 

„Igorko, nemyslím, že...“ 

„Má pravdu Marta,“ zamiešal sa do toho Stano, „nechaj to naňho.“ 

Mama zmĺkla. Keď som odchádzal z obývačky, počul som Tima ako sa pýta, odkiaľ sa Adam vrátil. 

Ľahko ju vtiahol opäť do rozhovoru. 

oooOOOooo 

Do jeho izby som vošiel bez zaklopania. Keby som premýšľal alebo čakal, asi by som sa neodhodlal. 

Nemal som poňatia, kedy sa to všetko medzi nami tak pohnojilo, ale trvalo to pridlho a ja som mal 

toho dosť. 

„Musel si sem ťahať ešte i jeho?“ 

Otázka ma ovalila v momente, len čo som privrel dvere. 

„Mama nás pozvala na obed. Vadí ti to?“ 

„Nie je to hádam evidentné?!“ 

„Adam... ja...“ 

Vybaľoval sa, otočený ku mne chrbtom. Nestál som mu ani za pohľad. Naozaj to bolelo, lebo napriek 

všetkému som ho mal rád. Bol to stále môj mladší brat, s ktorým sme v detstve navyvádzali toľko 

hlúpostí. 

„To ma až tak veľmi nenávidíš?“ 

Zvrtol sa. Bleskovo. Tvár skrivená hnevom alebo... aspoň som si to myslel. 

„Nenávidím? Ne-ná-vidím?!“ Takmer zaškrípal zubami. „Nič nechápeš! Nič!“ vyštekol a nechýbalo 

veľa, aby do mňa nesotil. Videl som to na ňom. Len tak-tak a ovládol. 

„Tak mi to vysvetli, lebo ja sa v tebe vôbec nevyznám. A to si môj brat.“ 
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Odfrkol si, akoby to preňho nič neznamenalo a mňa z toho pichlo pri srdci. Možno to vycítil, lebo jeho 

pohľad i neprístupný výraz tváre sa odrazu zmenil. Akoby sa v ňom čosi zlomilo. Odvrátil sa k oknu a 

dlho sa díval kdesi do neznáma, utopený vo vlastnom svete myšlienok, než prehovoril. 

„Vieš, že som to o vás vedel?“ 

Zažmurkal som a zatváril sa pomerne nechápavo. Nemal som tušenia na čo naráža. Ale nestihol som 

ani otvoriť ústa, keď pokračoval. 

„O tebe a... o Matúšovi. Zlostilo ma, že ste ma so sebou odmietli brávať večer von a musel som trčať 

doma. Tak som vás raz sledoval.“ Smutne sa uškrnul. Zjavne to dávne rozhodnutie nespočetný krát 

oľutoval. O tom som bol presvedčený. „Videl som vás v tej stodole. Hoci som vtedy ešte celkom 

nechápal. A keď som si vypočul ten rozhovor a... dal si to dohromady s tým, čo sa Matúšovi stalo...“ 

hlas mu zoslabol a zachvel sa. 

Zložil si tvár do dlaní a chvíľu tam stál uprostred izby zhrbený a mĺkvy, než sa prerývane nadýchol a 

úkosom na mňa pozrel. „Celý život som žil v obave, že jedného dňa sa to môže stať i tebe. Celý 

posratý život!“ 

Čo som mal k tomu povedať? Najhoršie bolo, že mi nič rozumné na um ani nechcelo zísť. Akoby mi 

niekto vo chvíli vygumoval mozog. Úplný reset hardisku. 

„Nevedel som.“ 

Fľochol po mne pohľadom. „Isteže! Akoby si mohol!“ 

„Adam, prosím...“ šepol som priškrteným hlasom. Do očí sa mi tisli slzy, lebo mi došlo, že jeho 

správanie nevyplývalo z nenávisti ku mne. Práve naopak. Urobil som krok dopredu, ale on pokrútil 

hlavou a ustúpil. 

„Prečo si nemohol byť... normálny?“ opýtal sa a rozhodil rukami. Tá otázka vyznela žalostne zúfalo. 

„Vieš, čo by to s nami spravilo, keby sa to prevalilo?! Toto je malé mesto a ľudia sú svine.“ 

„Adam,“ zamrmal som, „mrzí ma, že vidíš všetko tak čiero-bielo. Mrzí ma, že som to nevedel. Bol by 

som...“ 

„Čo? Bol by si sa aspoň snažil žiť normálne?“ 

„Prestaň!“ zahriakol som ho a jemne som zvýšil hlas. Vošiel som si rukou do vlasov a zauvažoval, čo je 

vlastne to normálne. „Možno máš pravdu v tom, že vo svete je stále minimálna tolerancia, ale kvôli 

tomu sa nechcem skrývať viac ako to už robím. Myslíš, že som spokojný? Že som šťastný? Myslíš, že 

som celé tie roky nežil v obave, čo by sa mohlo stať, keby sa to niekto nepovolaný dozvedel? Bol som 

posratý od strachu dlhé roky od chvíle, kedy sa to Matúšovi stalo. Mal som problém vôbec nadviazať 

vzťah a ver mi, že som to skúšal i so ženami. Ale nebol som to ja! Ja som sa zmieril s tým, aký som 

hoci to trvalo prekliato dlho, tak prečo nemôžeš aj ty? Bol by si radšej, keby som ostal  sám? Keby 

som nikoho nemiloval a keby nikto nemiloval mňa? Skôr alebo neskôr by som sa z tej samoty 

zbláznil...“ 

Adam sa na mňa stále iba mlčky díval, jeho postoj strnulý, plecia mierne nahrbené. 
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„Vieš, mám Tima naozaj rád a svoj vzťah i tak skrývame. Nevodíme sa za ručičky po ulici, nedovolíme 

si ani náhodný dotyk. Vieš aké je ťažké takto žiť? Ale nechcem sa ho vzdať. Ani kvôli tebe a pokoju 

tvojej duše Adam. Tim mi vrátil do života smiech a... nerozídem sa s ním iba preto, že si to praješ. Ale 

ľutujem, že som ti nemohol byť bratom, akého by si chcel.“ 

S rukou na kľučke som sa k nemu naposledy zvrtol. „Láska nie je hriech,“ zamrmlal som naposledy na 

svoju obranu a s tým som sa otočil a opustil jeho izbu. 

V obývačke vládlo ticho. Napadlo ma, že museli náš rozhovor počuť, ale bolo mi to jedno. V tej chvíli 

určite. 

Tim uväznil môj pohľad vo svojich očiach. Vstal a ja som naňho iba mlčky zízal, než mi to nedošlo. Bol 

som oňho pripravený bojovať. O jeho srdce i jeho lásku. Nech to už medzi nami potrvá večne alebo 

len ďalších pätnásť minút. 

Rozlúčili sme sa a vrátili sa domov. Ku mne domov. Zatiahol som Tima do postele a dôkladne ho 

pomiloval. Hriešne pomaly. Dával som si záležať, aby som posvätil ústami každý kúsok jeho odhalenej 

pokožky. 

Bolo také ľahké zvyknúť si naňho. Bolo priľahké zamilovať sa doňho. Ale bolo nepredstaviteľné a 

hrozné už len pomyslieť si, že by som ho mal opustiť. Že by nás mohla rozdeliť tá nekonečná diaľka. 

Tim, môj Tim. Môj, môj, opakoval som, keď som sa mučivo pomaly ponáral do jeho tela, vláčne sa 

pohupujúc medzi jeho roztiahnutými nohami. 

Môj, môj, dychčal som a zaklínal ho najmocnejšou kliatbou, ktorá tryskala z mojich úst a drvila tie 

jeho naliehavosťou a potrebou, o ktorej som predtým ani neslýchal. 

Ak som prechovával nejaké city k Denisovi, sakra, boli také vágne a laxné! Boli ničím v porovnaní s 

tým, čo sa vo mne odohrávalo už nejaký čas vďaka Timovi. Akoby moje srdce dostalo elektrický šok a 

ožilo. Začalo existovať a uvedomilo si svoju podstatu. 

A tou sa pre mňa stal cit, ktorý vo mne Timotej oživil. 

„Milujem ťa, Tim, milujem,“ vydýchol som a zaboril som doňho svoj stoporený úd naposledy. Objal 

ma pevnejšie a vykríkol do tmy moje meno. 

Keby sa ma niekto opýtal na najkrajšiu chvíľu v živote, bola by to možno táto. Nie preto, že to bol 

jeden z najkrajších orgazmov, aké som kedy zažil, ale preto, lebo mi to vyznanie opätoval. 

Epilóg 

Ešte raz som si prekontroloval v príručnej taške, či mám všetko. Hlavne pas a letenku. Peniaze sme si 

boli zmeniť pred pár dňami. Ostávalo už len vycestovať. 

Spolu. 

My dvaja... 
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Usmial som sa od ucha k uchu. Aké som to ja vlastne šťastné trdlo?! Stále som z toho ostával v 

nemom úžase. Nechcel som sa vrátiť, hoci mi chýbala sestra i babča. Po prílete ma okradli a takmer 

znásilnili a zároveň... 

Vlastne, keď sa na to tak dívam, mal som šťastie v nešťastí! 

Obrátil som sa, keď ma do pleca štuchla Tami. „Škľabíš sa mi tu horšie ako mesiačik na hnoji, braček. 

To fakt, že len kvôli nemu?“ 

Prikývol som a ukazovákom jej frnkol po nose. 

Pokrútila nado mnou hlavou. „Jeden by si myslel, že tak komicky sa chovajú len po uši zabuchnuté 

ženské, ale ty si živým príkladom, že sú to len kecy.“ 

„Fakt vďaka, si neuveritľne sladká, vieš to?“ 

„Iste!“ odvetila sebaisto. „Veď preto ma ten môj tak žerie.“ 

„No hlavne, že dostal rozum,“ dodal som a privinul som si ju do náručia. „Vážne nejdeš so mnou?“ 

„Vieš, že rozlúčky neznášam! Okrem toho, vieš ako by som vyzerala s rozmazanou špirálou pod 

očami? Ako zombík!“ 

„Alebo ako chutný medvedík panda.“ 

Znova do mňa štuchla. „Ale ukážaš sa skôr, hej? Nie zas až po roku, lebo ma z toho klepne, 

prisahám!“ 

Zavesila sa do mňa ako kliešť a zovrela ma v objatí. Takmer ma tými svojimi tenkými rukami 

zahrdúsila. 

Rozlúčil som sa s babičkou a premlčal poznámku o tom, že tu možno pri mojom návrate už nebude. 

Takto sa so mnou zvykla lúčiť zakaždým, ale asi len my dvaja s Tami sme vedeli, že má tuhý korienok 

po svojich rodičoch i prarodičoch. 

Naposledy som im zakýval a dovolil som taxikárovi, aby ma odbremenil od batožiny. 

„Blava, Májová ulica deväť.“ 

oooOOOooo 

S Markom som sa rozlúčil v práci a nezabudol som ho upozorniť, nech mu tá sláva nestúpne do hlavy 

len preto, lebo sa bude hrať na veľkého šéfa. 

Pred blokom nás čakal Denis s Patrikom. Zjavne im to spolu klapalo, čo ma vážne tešilo a prial som si, 

aby aj moje očakávania nevyšli na bubon. 

Po príchode na letisko sme sa v prvom rade okamžite zbavili batožiny a vrátili sme sa k mame a 

Stanovi. Sám sa viac, než ochotne ponúkol, že nás sem odvezie už len preto, aby sa mama s nami 

mohla rozlúžiť. Trvala na tom hlavne preto, že sa dozvedela, že Timova sestra tu nebude. 

„Igor, určite máš všetko? A ty Timotej?“ otočila sa k nemu ako starostlivá matka. 
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Usmial sa na ňu, kým ja som vystrúhal trpiteľský úsmev. „Iste. Žiadne obavy.“ 

„Vážne, Marta, mňa už preverili doma. Možno sa boja, že by som sa mohol vrátiť skôr ako som 

pôvodne plánoval.“ 

Jeho poznámka nás všetkých pobavila a chvíľu sme len tak nezáväzne žartovali a klábosili. Tim im 

vysvetlil, kde žije a že má nejaké kontakty, ktoré by mi rád dohodil. Firme by to iba prospelo. Dostali 

by sme nový vietor do plachiet. V to dúfal i Marko. 

„Mali by sme sa rozlúčiť. Myslím, že je najvyšší čas a tie rady na čekine sú poriadne dlhé,“ upozornil 

nás Tim, takže sme sa všetci naposledy vyobjímali s mamou a podali si ruky so Stanom. 

Už sme boli takmer pri eskalátore, keď som za sebou začul: „Igor!“ 

V prvej chvíli som myslel, že ma klame sluch, ale nie, neboli to vidiny. Skutočne k nám bežal môj 

mladší brat. 

„Adam?“ oslovil som ho opatrne, netušiac, čo si od toho sľubovať, hoci mi od radosti poskočilo srdce. 

Jeho pohľad preskočil z mojej tváre na Tima, ktorý stál za mnou. Obišiel ma a podal mu ruku. „Tim, 

však? Teší ma, že ťa spoznávam, som Adam.“ 

Takmer mi vypadli oči z jamôk, keď som si s Timom vymenil nechápavý pohľad. Mal som dojem, že 

som sa stal svedkom akéhosi nečakaného zázraku. Preniesol som pohľad na mamu, pri ktorej stála 

Adamova frajerka a mávla mi na pozdrav rukou. Spokojne sa usmievala, zatiaľ čo mama mala pri 

ústach priloženú vreckovku a oči sa jej kúpali v slzách. 

Môj podarený brat sa otočil ku mne. „Správal som sa ako idiot, ale to už... vieš,“ vydýchol a 

odhodlane na mňa pozrel. Potom ma krátko a nemotorne objal. „Dávajte si pozor, hej? Magori a 

dementi sa nájdu všade. Aj tam, kde ich nečakáš. Som toho živým príkladom, tak na to pamätaj, 

bráško!“ 

Odstúpil a otočil sa, aby sa pripojil k ostatným, keď ho ešte čosi napadlo. „Nezabudni sa vrátiť s 

magnetkou na chladničku a... šťastný let!“ 

„Tak poď, ty šťastlivec,“ oslovil ma Tim nežne, kým ja som sa stále nezmohol na slovo. Iba som 

prikývol. Vedel som, že mi budú chýbať, že budú strašne ďaleko a ja sa s nimi uvidím... no, bohvie 

kedy, ale... o to viac sa budem tešiť na návrat domov. 

No ale teraz? Stačilo mi pozrieť sa do tej milovanej tváre, v ktorej sa zračili dobrné obavy, aby som 

vedel, že budem spokojný všade, kde je aj on. Hlavne, ak bude so mnou. 

Hlavne, ak nám to vydrží... Prial som si to z celého srdca. 

Koniec 


