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Rany na srdci 

slash, sex, možné vulgarizmy 

Aj zranené srdce môže byť dostatočne silné, aby dúfalo v novú lásku, ktorá mu vdýchne život.

úvode sa vyskytujú scény v sakristii, kde dvaja chlapci objavujú krásy tela jeden 
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1. kapitola 

Decembrová obloha bola zahalená tušovočiernym plášťom posiatym myriadamy ligotavých hviezd, 

ktorých jasot sa mu odrazil v zreničkách očí, keď dvihol hlavu. Mesiac v tvare úzkeho kosáka z nej 

visel ako nádherný, tepaný šperk. Kto vie, v ktorej časti galaxie sa skrýva jeho raťaz v podobe mliečnej 

dráhy... 

Nemal síl o tom uvažovať. 

Urobil ďalší krok a skrehnuté telo sa nedobrovoľne pohlo. Akoby nesúhlasilo s tým razantným 

rozhodnutím, ku ktorému dospela jeho omámená myseľ. 

Zrak sa mu na chvíľu zahmlil, ale ani to ho nezastavilo, keď vošiel do ešte tmavšieho lesa, zlovestne 

tichého. Každý krík a strom sa mu stali nemými divákmi, sediacimi v prvom rade dnešnej derniéry. 

Ako asi skončí tragikomádia dnešného večera? Nemé obecenstvo napäto čakalo. 

Posmešne si odfrkol a myseľ sa zakalila čerstvými spomienkami, ktoré prepletali staršie, ochutené 

zmätkom, strachom, pomaly rodiacou sa túžbou i nesmelým potešením. Ale aj hanbou. Práve tá ho 

nešetrne ocajchovala vlastným šarlátovým písmenom, ktoré mu vo chvíli uvedomenia si skutočnosti 

vypálilo do duše. 

Skrehnuté ruky si pritiahol bližšie k telu. Zuby mu hlasno drkotali a telo sa triaslo od chladu. 

Otec od seba odtisol štedrovečernú večeru so znechutením. „Presolila si to,“ šprihol do tváre žene, 

ktorá s ním zdieľala túto ponurú domácnosť už vyše pol roka. 

„Nemyslím si to,“ skúsil sa do toho zamiešať, ale jeho snahu neocenila ani jedna zo zúčastnených 

strán. Tušil, čo ho bude miesto darov čakať pod stromčekom. Obvyklé výčitky, ktoré už poznal 

spamäti, a ktoré ho v tejto domácnosti dusili takmer dvadsať rokov... 

Pre otca znamenal iba príťaž a bolo vari len zázrakom, že sa z toho doteraz nezbláznil. 

Možno sa mal. Už nevládal vzdorovať. Preto bol teraz akurát tu. Počul ako mu pod nohami na protest 

zachrupčala tráva spálená mrazom. Azda i jej prekážala jeho prítomnosť. Mal pocit, akoby od zlosti 

škrípala zubami, že sa na ňu vôbec opovážil stúpiť. 

Aj Agáta škrípala zubami. Nenávidel ten zlozvyk. 

„Nestrkaj mi ho tam! Vieš, že si čudný?!“ Gaštanové vlasy s melírom, ktorý sa začínal niekde v polovici 

ich dĺžky, a ktorému hovorila Ombre poskočili, keď ho zo seba bez námahy striasla a celkom nahá ako 

divožienka vyskočila z postele. 

Možno sa mal vtedy uraziť a povedať jej niečo v zmysle, že je krava, a že on len rád experimentuje. 

Nespravil to. A keď odišla, už sa jej viac neozval. 

Niekde nad hlavou mu zašušťali krídla akéhosi vtáka. Alebo to možno bolo nejaké zviera, ktoré sa 

pred ním ušlo skryť do kríkov. 

Aj tá miništrantská sutana šušťala podobne. Biela a tuhá od škrobu. 
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„Cítiš, aký som tuhý?“ opýtal sa ho a on vyjavene prikývol. Jeho ruka bola prilepená na rozkrok toho 

chalana, ktorý ju tam tisol vlastnou dlaňou. V sakristii bolo chladno. Prvé novembrové mrazy na seba 

nenechali čakať. 

„Chceš ho vidieť?“ 

Nepohol sa. Len vyčkávavo zízal na miesto, kde sa ho nedávno dotýkal. 

Chalan si vytiahol kamžu, čiernu miništrantskú sukňu a rozopol si zips na nohaviciach, ktoré mal 

oblečené pod ňou, odkiaľ prstami vytiahol svoju pýchu a jemne mykol bokmi. 

„Je väčší,“ počul sa obdivne hovoriť, čo chalana pobavilo. 

„Jasnačka, veď som starší ako ty, ale stále nie je taký veľký ako obyčajne,“ zamudroval, keď si ho 

zvrchu prehliadal. 

„Prečo?“opýtal sa zvedavo. 

„Scvrkol sa, lebo mu je chladno. Chcel by si ho zohriať?“ 

Chalan nedbalo pokrčil ramenami. „Vlastným dychom možno...“ 

A on sa k nemu naozaj sklonil, pootvoril ústa a dýchol mu naň, len aby sa presvedčil na vlastné oči, či 

porastie. 

Nič sa však nestalo a chalan si povzdychol. „Asi mu je stále kosa, ani sa nedivím v tejto chladničke. 

Skús ho vziať do ruky.“ 

„Pomôže to?“ 

Pomohlo. Naozaj narástol do obdivuhodnej dĺžky a v jeho malej dlani i pekne oťažel. 

Tlmene sa zasmial. Áno, vtedy tam bola riadna kosa. Aj dnes v noci bolo pár stupňov pod nulou. Ešte 

nedávno to cítil. Ale teraz... Nepatrne pohol perami. Nevidel to, ale boli modré od zimy. 

Podlomili sa mu kolená. Spadol, neochotný sa postaviť na nohy a tak sa iba nemotorne prevrátil na 

chrbát. Ak má zomrieť, tak s pohľadom upretým na hviezdy. Chcel si vypáliť do sietnice posledný 

obrázok niečoho večného a nádherného. 

Nad lesom sa odrazu ozvalo akési svišťanie. Celkom zmorený zaklipkal s posledných síl čoraz ťažšími 

viečkami. Trblietajúce hviezdy prekryla iná žiara sprevádzaná ohlušujúcimi výbuchmi. K ušiam mu 

doľahol tlmený smiech. 

Smiech... 

„V tom miništrantskom úbore vyzeráš ako anjel. Môj malý, skazený anjel.“ 

Bielu superku mal vyhrnutú až pod krkom, kamža sa zviezla k bokom. Ležal uložený na chrbte v 

sakristii a pätami sa zapieral o roh stola. Neraz mu napadlo, že keby ich tu niekto raz načapal, dostali 

by viac ako len pár poza uši. 
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Vedľa bola nádobka s voňavou masťou, do ktorej si chalan ponoril celý ukazovák. Mal pekné prsty, 

prsty umelca. A jedným z nich teraz kĺzal v dierke medzi jeho polkami, kým on kmital očami medzi 

jeho vzrušenou tvárou a krížom visiacim na stene, chvel sa a prudko oddychoval. 

Skazený anjel... pomyslel si. Nie, bol som hlúpy, čertovsky hlúpy. 

Kdesi sa v ňom našla osamelá slza, ktorá vytryskla z oka a šla svoju vlasnou kľukatou cestičkou. 

Zaspával a myslel na toľko vecí. Na tie, ktoré by bol rád zmenil, ale aj na tie, ktoré sa už zmeniť nedali. 

Všetkým trápeniam dnes v noci konečne odzvoní a on bude voľný. Takmer sa nad tou predstavou 

usmial. 

Skazený anjel... 

V jednej kratučkej chvíli mal pocit, že naozaj zazrel krídla anjela. Biele ako sneh, ako najbelšie 

holubičie páperie. 

Do vedomia sa mu predieral akýsi hlas. Bol naliehavý. Telom mu myklo a on od nepohodlia skrivil 

tvár. Ucítil vôňu pomarančov a kým ho ten hlas neodbytne rušil a okolo sa strhol krik a hurhaj, on 

pomaličky zaspával. 

A potom ho obostrela milosrdná temnota svojim plášťom. 

2. kapitola 

 „Horúčka klesá, pán doktor.“ 

„Výborne. Chlapec sa nám pomaly vracia do života.“ 

„Len či aj dobrovoľne,“ zahundrala. 

„ Má šťastie, že ho našli.“ 

„Veru. Inak to mohlo dopadnúť zle. Taký pekný chlapec!“ 

„Sestrička, kroťte sa. Môže vás počuť, nezabúdajte na to.“ 

„Iste. Už ste kontaktovali doktora Berga?“ 

„Áno. Príde sa naňho pozrieť, len čo mu bude lepšie. Iste chápete, že kým spí, šlo by s ním viesť dialóg 

len veľmi ťažko.“ 

„Hm, len nech naberá sily, bude mať čo vysvetľovať...“ 

Tlmené hlasy utíchli a vybledli ako nočný duchovia, ktorí sa vyparia s prvými lúčmi vychádzajúceho 

slnka. Nerozumel o čom sa bavia a popravde, ani to veľmi nechcel zisťovať. Bol nesmierne unavený a 

bolelo ho celé telo. Sotva sa pohol. Ale aspoň sa už netriasol tak, že mu cvakali zuby. To bolo veľmi 

nepríjemné. Teraz ho zmáhala asi pekelná horúčka a sám diabol mu prikladal do kotla. 

„Čo si im povedal, že nás k nemu pustili?“ 

„Že sme jeho rodina. Ja konkrétne som jeho starší brat. Ty... bratranec. Nejaké námietky?“ 
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„Žiadne, pán profesor,“ zahundral. „Ako sa vlastne volá?“ 

„Jakub.“ 

„Tvoj študent, vravel si?“ 

„Hej. Zaujímalo by ma, čo tam dopekla robil...“ 

„Mne je to úplne jasné. Tebe nie?“ 

Aj tieto hlasy ustali a potom dlho nebolo nič. 

„Idiot! Vždy robil iba problémy! Vždy!“ 

„Potom mu dohovoríš, teraz ho nechajme. Nemá to cenu, poď.“ 

A znova ticho. Toto ozaj uvítal. 

Oči sa mu pod viečkami nepatrne pohli. Odolával, ale napokon ich otvoril a skúmavo sa rozhliadol 

vôkol seba. Do nosa mu stihla preniknúť vôňa dezinfekcie, liekov, sterility. 

Nemocnica. 

Otočil hlavu. Na vyležanom vankúši mu zašušťali vlasy. Vedľa neho bola ďalšia posteľ, takže sa o izbu 

s niekým delil. Zdalo sa, že posteľ niekto okupuje, ale momentálne po ňom nebolo ani stopy. Cez 

veľké, nie práve najčistejšie okno, ktoré pamätalo éru socializmu sem prúdilo svetlo. Mdlé a 

nevýrazné. 

Chcel si pretrieť tvár, keď zbadal svoju napichnutú ruku. Zo stojana mu do žily po kvapkách vtekala 

výživa. Ale v tejto chvíli bola fľaša už prázdna. Ako jeho vnútro. 

Uvedomil si, že potrebuje na toaletu. Súrne. 

V tom sa otvorili dvere a dnu vstúpila zdravotná sestra. Postaršia, tmavovlasá, zamračná. Vyzerala 

ako poľný maršál pripravený vydávať rozkazy. Alebo rovno podpisovať rozsudky smrti s ľahkosťou 

ruskej primabalríny. 

„Dobrý deň,“ pozdravila, akoby to robila nasilu. 

„Dobrý. Ja... potrebujem si odskočiť.“ 

Zazrela naňho a mykla hlavou k dverám. „Toalety sú na konci chodby. Zvládnete to alebo chcete 

bažanta?“ 

Prikývol. „Zvládnem to.“ Hodlal pre to urobiť všetko, i keď si nebol istý, či sa udrží na nohách. 

Zbavila ho injekcie zavedenej v žile a odpochodovala s upozornením, že sa vráti o chvíľku aj so 

službukonajúcim lekárom. 

Bral to ako jasnú výhražku. 

xoxoxox 
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Uľavil si a zastal pri malom umývadle, ktoré pamätalo už i lepšie časy. Jeden roh malo obitý a takmer 

celé ho zdobili pavučinovito sa tiahnuce praskliny šedej farby. Umyl si ruky pod prúdom studenej 

vody a vrátil sa na izbu. 

Keď si sadal na posteľ, uvedomil si, že by sa mu zišlo osprchovať a zmyť zo seba nepríjemný pocit, 

ktorý ho neopustil. Ponuré myšlienky strážené zmätkom a tým, čo prežil sa miešali s novými 

potrebami, ktoré sa hlásili k slovu. Mastné vlasy, prázdny žalúdok, pocit prázdna. Vlasy ho 

nepríjemne svrbeli a áno, páchol potom. 

Lenže nemal kedy zaoberať sa tým, lebo ho vyrušil lekár so sestrou. 

„Zdravím, pán Sirotský. Máme sa?“ 

„Dobrý, pán doktor. Celkom dobre,“ odvetil neurčito. 

Sestra s výrazom pitbula mu podala teplomer. Ani nepípol, len si ho strčil pod pazuchu. 

„Spravili sme vám nejaké odbery a môžem konštatovať, že vaše hodnoty sú v poriadku. Teplota 

klesla, omrzliny žiadne. Predvčerom tu bol váš otec a nechal vám nejaké veci. A tiež sa tu zastavil váš 

brat. V skrinke je taška, ktorú vám priniesol.“ 

Sestra k nemu načiahla ruku a on jej vrátil teplomer. Doktor sa naň pozrel a usmial sa. „Ako vravím. 

Ste v poriadku.“ 

„Kedy ma pustíte?“ 

Lekár zavesil jeho kartu k nohám postele a pero, s ktorým do nej písal poznámky si strčil do 

náprsného vrecka. „Myslím, že v piatok po vizite by to bolo reálne. Zajtra sa za vami ešte zastaví 

kolega.“ 

„Kolega?“ 

Lekár pritakal. „Doktor Berg. Chcem mať istotu, že budete v poriadku po každej stránke.“ 

Prikývol. Hoci si nemohol byť istý, tušil, akú špecializáciu má doktor Berg. „Môžem sa osprchovať?“ 

„Isteže. Sestra vám donesie olovrant. Večera sa podáva o siedmej.“ 

„Ďakujem.“ 

Jakub skĺzol z postele a kľakol si k plechovej skrinke omaľovanej otrasnou zelenou farbou 

pripomínajúcou vycmúľanú mentolku. Otvoril dvierka a vybral z nej igelitovú tašku. Bol tam šamón a 

sprchový gél v cestovnom balení, jablko, pomaranč, dva banány a priložený lístok. 

„Nechal som im na seba kontakt. Majú mi zavolať, keď sa preberiete. Dúfam, že ma budete kryť, pán 

Sirotský. 

Váš „brat“, profesor Tekely.“ 

Jakub vytreštil oči. A znova si rukou prešiel po tvári. Dobre. Najprv sprcha a potom nejako naštartuje 

mozgové bunky. 
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Pod posteľou ho čakala čierna cestovná taška. Zjavne od otca. Bolo v nej čisté pyžamo, zubná kefka s 

pastou a oblečenie. Aspoň to. 

xoxoxox 

Jakub by si rád doprial dlhú sprchu, keby nehaprovala voda a keby mu pomedzi prúdy teplej zákerne 

v nejakých šialených intervaloch nestriekala i studená. Pohol si. Dôkladne sa opláchol a umyl si aj 

vlasy. Celkom trikrát. 

Keď v ruke stískal dvestopäťdesiat mililitrovú tubu šampónu, uvažoval nad tým, ako bolo možné, že je 

práve od jeho profesora Ekonomiky. A prečo sa sem infiltroval ako jeho brat? Hlavne, keď žiadneho 

nemal. Bol jedináčik. 

Vydrhol sa do sucha, obliekol si vlastné pyžamo a vrátil sa na izbu. 

Ako zistil, obyvateľ vedľajšej postele bol postarší pán, ktorému odhadol niečo cez sedemdesiat. Ležal, 

mal podopretý chrbát a vyzeral, že odpočíva. 

Všimol si, že na tej skrinke, ktorá evidentne slúžila i ako nočný stolík ho čaká tácka s olovrantom. 

Akási kaša, banán a pohár čaju. 

Sadol si na posteľ, len čo prevesil uterák cez starý rebrový radiátor a odložil prepotené pyžamo do 

igelitky. 

Položil si tácku na nohy a privoňal k tanieru s kašou. Opatrne do nej strčil konček lyžičky a ochutnal. 

„Krupica,“ zamrmlal si sám pre seba. Dokonca pokvapkaná roztopeným maslom a posypaná kakaom 

a škoricou. 

„A čo si si myslel, mladý, že je to otrava na potkany?“ 

Jakub sa otočil. Dedo naňho skúmavo zízal a vráskavá tvár bola roztiahnutá do pobaveného úsmevu. 

Pokrútil nad ním hlavou. 

„Nie. Mal som obavy, či nie je ovsená. Tú vážne nemusím.“ 

„Chápem. Ani ja nemám rád ohrievané blato. Nech je akokoľvek zdravé.“ 

„Aký je dnes deň?“ 

„Utorok, šiesteho. Prespal si nový rok.“ 

Jakub sa uškrnul. „Stávajú sa aj horšie veci. Prečo ste tu vy?“ 

Dedo pokrčil plecami. „Staroba. Trochu som prechladol a sadlo mi to na pľúca. Zajtra alebo pozajtra 

ma pustia. A čo ty, cencúľ? Počul som, že si sa táral v tej zime nejako naľahko.“ 

Jakub sklonil hlavu a strčil si skusmo do úst lyžičku kaše. Nebolo to zlé. „Tak nejako. Asi mi preplo, či 

čo,“ zamrmlal, keď prehltol. 

„Aby si vedel, takých si nechávajú vo vedľajšom bloku, tak pozor na to,“ varoval ho srdečne, kým 

Jakub vrhol pohľad cez okno na nevábne pôsobiacu budovu so zamrežovanými okanami a s výrazným 
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nápisom Psychiatria, na ktorú starček narážal. „A pamätaj, nie je taký problém, ktorý by sa nedal 

vyriešiť. Dlhoročné skúsenosti, mladý, ver mi.“ Dedo si povzdychol, pretočil sa na bok a zachrápal. 

Jakub dojedol v tichosti a do večere počúval monotónne chrápanie ozývajúce sa z vedľajšej postele. 

Ani nevedel ako a sám zadriemal. 

xoxoxox 

Nasledujúci deň sa v poobedných hodinách ukázala iná sestrička, ktorá ho požiadala, aby ju 

nasledoval. Chcel ho vidieť doktor Berg. 

Koľká to pocta, pomyslel si a kráčal za jej vlniacimi sa bokmi poslušne ako teľa vedené na porážku. 

Presne tak sa totiž cítil. 

 Keď vstúpil do jeho kancelárie, doktor sa naňho povzbudivo usmial a ponúkol ho stoličkou. Žiadne 

pohodlné lehátko, žiadna hudba, ktorá by mu zabrnkala na city a on by zo seba vysypal aj to, čo 

nechcel. 

„Som rád, že ste v poriadku,“ privítal ho a veľmi pozorne sa naňho zadíval. Asi tak, ako keď 

entomológ študuje nejaký zaujímavý druh hmyzu pod mikroskopom. „Ako sa cítite?“ 

Prvá zavádzajúca otázka? „Mám sa fajn.“ 

Doktor prikývol a nahliadol do roztvorenej karty. „Ste si vedomý toho, ako ste sa sem dostal?“ 

„Myslíte... do nemocnice alebo sem k vám na oddelenie?“ opýtal sa, lebo mu nebolo jasné, čo presne 

chce počuť. 

„Do nemocnice,“ upresnil doktor. Bol v stredných rokoch, mal tmavohnedé vlasy, okuliare s hrubým 

čiernym ránom a bradu. Jakubovi napadlo, že by sa mohol oholiť. Vyzeral by prístupnejšie. 

„Nie tak celkom. V ten večer som sa trochu pripil a napadlo ma, že sa pôjdem prejsť,“ povedal, 

samozrejme, nie popravde. Keby vyklopil ako sa veci majú, nepochyboval, že by sa s doktorom 

neprestal nejaký čas vídať. 

„To nebol práve najšťastnejší nápad,“ zakontroval doktor a oprel sa na stoličke. 

„Veru nebol. Ale kto kedy koná v takom stave samé rozumné rozhodnutia?“ 

„Pravda. Pijete často?“ 

„Nie, bola to výnimka. Rozchod s priateľkou.“ 

„Chápem, asi vás to trochu zobralo. Zjavne ste ju mal rád.“ 

„Zistil som, že sa mi uľavilo,“ odvetil úprimne. 

Doktor sa uškrnul a znova sa naňho zameral tým svojim hypnotickým kukučom, ktorý hlásal: Zver sa 

mi a ja to použijem proti tebe! 

„Ešte študujete?“ 
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Jakub prikývol. „Tento rok končím.“ 

„Baví vás to?“ 

„Áno. Čísla mám rád.“ 

„A čo rodina?“ 

„Vychováva ma otec.“ 

„Prišiel ste o matku?“ 

Prikývol. „Bolo to veľmi dávno.“ 

„Smiem sa spýtať ako?“ 

„Vraj pojedla nejaké lieky. Vraveli tomu tuším... neliečená popôrodná depresia.“ 

Doktor prikývol a niečo načarbal do karty. „Zrejme ste to nemali ľahké.“ 

„A kto má? Je veľa rozvrátených, či inak nefunkčných rodín. Prečo by sme mali byť práve my 

výnimkou?“ 

Doktor si zasa niečo poznačil. „Aký je váš vzťah s otcom?“ 

„Povedal by som, že... vlažný,“ odvetil, keď sa na moment zamyslel. 

„Máte do budúcnosti nejaké plány?“ 

„Určite. V prvom rade doštudovať. A nájsť si prácu. Osamostatniť sa.“ 

Zdalo sa, že zapôsobil pomerne pozitívne. Doktor si znova čosi poznačil a prepustil ho zo svojich 

chápadiel s výrazom spokojnosti.  

Takže žiadna kazajka sa nekonala. Fakt sa mu uľavilo. 

xoxoxox 

Asi pol hodinku pred koncom štvrtkových návštevých hodín vpálila dnu tá sestrička, ktorú si celkom 

obľúbil. Pre zmenu asi štyridsaťročná blodnína s príjemnejším vystupovaním, než aké mala tá 

postaršia dobermanka pripravená roztrhať v zuboch každého, kto sa bude priečiť jej vôli. 

„Pán Sirotský, prišiel za vami váš brat. Čaká na chodbe.“ 

Posadil sa, odhodil paplón bokom a zložil bosé nohy na zem. Obul si papuče a cestou k dverám 

premýšľal, čo z toho bude. Práve táto sestrička ho stručne informovala, že ho našli v lese silne 

podchladeného a pod vplivom alkoholu. Bol to práve jeho brat, ktorý privolal sanitku. 

Profesor stál pri lavičke pod radom okien a díval sa na areál nemocnice. Za vidna to nebol práve 

pekný výhľad, pretože park vyzeral, že by potreboval úpravu. Ale teraz bola vonku tma a cesty 

osvetľovali akurát tak pouličné lampy svojimi oranžovými žiarovkami. 

„Zdravím, profesor.“ 
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Muž sa k nemu otočil a skúmavo si ho premeral od hlavy po päty. „Dobrý večer, Jakub. Sadneme si?“ 

Lavička s koženkovým poťahom machovej zelenej zavŕzgala. „Som rád, že vám je už lepšie.“ 

Vyzeralo to, že rád je každý, len on si nebol istý, či to tak cíti. „Som hore už pár dní, ale len včera mi 

teplota klesla bez toho, aby sa vyšplhala nazad.“ 

„Informovali ma, že vás zajtra prepustia. Cítite sa na to?“ 

„Iste. Nemám rád nemocnice.“ 

Profesor sa usmial. Vážne črty tváre zjemneli. Nemohol mať viac ako tridsaťpäť. Bol o čosi vyšší, vlasy 

ostrihané na ježka a vždy dôkladne upravené mali farbu zrelej pšenice. Pôsobil príťažlivo. 

„To nepochybujem. Ukážte mi niekoho, kto by to tu mal rád.“ 

„Prečo ste vlastne tu?“ 

Profák dvihol hlavu a pozrel naňho očami zelenými ako tráva z jari. „Pretože sa za vás cítim tak akosi 

zodpovedný. Asi to bude tou mojou dušou profesora,“ pokúsil sa vtipne zľahčiť to napätie, ktoré 

nepochybne cítil aj on. 

„Nemusíte. Viem sa o seba postarať i sám,“ odvetil Jakub zahanbene. 

„Viem. Videl som.“ Tie slová zaťali do živého. „Môžeme sa pozhovárať na rovinu?“ 

Jakub po chvíli prikývol. Aj keď sa obával otázok, ktoré mohli nasledovať. 

„Nemyslím si, že by ste nevedeli, čo robíte. Možno ste o opaku presvedčili toho... psychológa, možno 

nie, no ja vás poznám nejaký ten piatok a viem, že ste precízny, spoľahlivý a viete, čo robíte. Netuším, 

či máte nejaké problémy doma alebo s láskou, ale...“ zdvihol ruku, aby ho zastavil. „Neprerušujte ma, 

dobre? Ak máte nejaké problémy, chcem, aby ste vedeli, že sa na mňa môžete obrátiť. Ak bude v 

mojich silách pomôcť, urobím to. Nemusíte sa kvôli tomu cítiť zahanbene. Požiadať o pomoc je 

znakom silného charakteru a nie známkou slabosti, jasné?“ 

Jakub mlčal. 

„Tu je moje číslo na mobil. Uložte si ho, pre každý prípad.“ 

„Ďakujem. Vážim si to. A ďakujem i za ten šamón, ovocie a tak.“ 

„Nie je za čo, vážne. To je to najmenej. Ste snaživý chlapec, Jakub. Bola by škoda, len tak premárniť 

život. Nikdy neviete, za ktorým rohom vás čaká šťastie.“ 

Jakub sa pousmial a profesor mu úsmev opätoval. Muž vstal, len čo sa rozlúčili. 

„Profesor?“ ozval sa, len čo sa muž zberal na odchod. „Ďakujem, že ste ma... tam našli a zachránili.“ 

„Rád by som si pripísal tieto šľachetné zásluhy, ale nemôžem. Našiel vás môj dobrý kamarát. Mali ste 

šťastie, že sa rozhodol ísť prejsť.“ 

S tým sa Tekely otočil a odkráčal. 
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3. kapitola 

Nevedel, na čo sa teší viac. Na to, že má poslednú skúšku za sebou alebo na to, že sa konečne 

odsťahuje z rodičovského domu? 

Díval sa na husto popísaný papier na chalana celkom úhľadným písmom a kontroloval svoje 

odpovede. Kým vstal zo svojho miesta v aule, kde bolo takmer hrobové ticho a každý zo spolužiakov 

patrične sústredený, rozhliadol sa. 

Kamil zaregistroval jeho pohľad a uškrnul sa. Pokrútil hlavou, čo znamenalo, že s písomkou ešte nie je 

hotový, ale on to nechcel preťahovať. 

Odovzdal svoju prácu profesorke a vytratil sa na chodbu. Zbehol na prízemie, rovno k autoamtu s 

nápojmi. Zalovil vo vrecku po minciach a šupol ich do priečinka. Navolil si presso s mliekom a cukrom 

a počkal, kým stroj spraví svoje. 

Len čo to zapípalo, odchýlil priehľadný plastový poklop a zamieril na prvé poschodie, aby sa zložil na 

lavicu pod oknami s výhľadom na parkoviská a bytovky s drobnými fliačikmi ošumelej zelene. 

Januárové počasie bolo nevľúdne a sychravé. Sneh po novom roku rýchlo zmizol a ešte nedávno 

primrznutý ľad, ktorý spôsoboval vrásky šoférom i cestárom sa už stopil. Neostala po ňom ani 

pamiatka. Za to bolo stále chladno, teplota vzduchu len pár stupňov nad nulou. Obloha bola 

nečitateľná. Akoby sľubovala dážď a hmlu zakaždým, keď svitlo nové ráno a svojou kovovosivou 

farbou nepridávala na nálade. 

Počul ako dvere na vrátnici vrzli tým známym zvukom, ktorý počúval už pomaly päť rokov a na 

schodoch sa ozvali rázne kroky. Človek, ktorý prichádzal ho nemohol minúť. Ale keď zistil, o koho sa 

jedná, z celej duše si prial, aby sa tak stalo. 

„Pán Sirotský,“ usmial sa naňho profesor Ekonómie a zastal si pred ním. „Chcel by som s vami 

hovoriť. Nezdržím vás dlho. Môžete ma nasledovať?“ 

Jakub zadržal povzdych a iba poslušne prikývol. S čiernou diplomatkou pod pazuchou a nedopitou 

kávou v ruke stúpal po schodoch za profesorom. 

Tekely spustil lavínu otázok v momente, len čo sa za nimi zatvorili dvere jeho kancelárie a Jakub by sa 

bol najradšej prepadol pod čiernu zem. Profesor však o jeho osobu javil väčší záujem ako vlastný 

otec, takže mu to na druhej strane aj lichotilo. 

„Ďakujem za opýtanie, mám sa fajn.“ Nehodlal sa s ním baviť o svojich vnútorných myšlienkových 

pochodoch, ani o pocitoch širšie ako s tým psychológom. 

„Čo skúšky?“ 

„Práve som dopísal poslednú. Dúfam, že prejdem. Štátnice sú v máji, takže na učenie mám času 

dosť.“ 

„Iste. A ako sa máte vy?“ 
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Celý ten čas Tekely pobehoval po pracovni. Zobliekal si kabát, vyberal veci z aktovky, prerovnával 

akési fascikle. Ale teraz sedel naproti nemu a znova ho podroboval skúmavému pohľadu, pod ktorým 

mal chuť ošiť sa. 

„Dúfal som, že sa k tejto téme už nevrátime. Nespomínam na to rád. Urobil som hlúposť.“ Toľko už 

pochopil i sám. Tadiaľto cesta neviedla. Aspoň nie tá jeho. 

„To ste urobili. A mňa mrzí, že vás s tým otravujem, ale vždy ste mal moje sympatie. Okrem toho, 

pýtal sa na vás môj kamoš. Chcel vedieť, ako sa vám darí. Nerád by som mu klamal.“ 

Jakub mykol plecom. „Veď nemusíte. Som živý a zdravý.“ Chvíľu si mlčky hrýzol peru a pretáčal v 

prstoch hnedý plastikový kelímok s nedopitou a chladnúcou kávou, než sa odhodlal. „Odovzdali ste 

mu odo mňa pozdrav a poďakovanie?“ 

Tekely prikývol. „Samozrejme. Asi o tom neviete, ale raz sme vás boli navštíviť. Mali ste horúčky, tak 

sme sa dlho nezdržali.“ 

Jakub naňho ohromene pozrel. „To je...“ zavrel ústa skôr ako vytresol milé. Ale cítil to tak. V živote sa 

mu veľa podobne milých vecí veru nestávalo. 

„Takže nepotrebujete s niečím pomôcť, alebo poradiť?“ dobiedzal profák dobrosrdečne. 

Jakub pokrútil hlavou. „Nie. Zvládam to.“ 

„Tak dobre, nebudem vás mučiť svojou nepríčetnou zvedavosťou,“ usmial sa a natiahol k nemu ruku, 

aby si s ním chlapsky potriasol rukou. „Držte sa, Jakub.“ 

Prikývol a rozlúčili sa. Vo vrecku nohavíc Jakubovi zavibroval mobil. Hľadal ho Kamil. Dopil kávu a 

prázdny kelímok hodil do koša. 

xoxoxox 

„To myslíš vážne?“ opýtal sa, dávajúc okato najavo svoj názor na garzónku, ktorú si Jakub prenajal. 

„Môj pes má väčšiu búdu!“ 

„Možno, ale tvoj pes nemá vyšinutého fotra, s ktorým po sebe neustále štekajú.“ 

„To je fakt,“ pípol a povzdychol si. „No, keď sa na to pozriem takto, je to postačujúce. Máš kde hlavu 

zložiť a časom si môžeš prenajať niečo väčšie. Verím, že to bude skôr ako sa nazdáme.“ 

„Ak budem šikovný a budem mať šťastie, prečo nie. Nechcem mínať na zbytočnosti. Potrebujem 

peniaze, aby som sa osamostatnil úplne. Nechcem byť na otcovi a jeho milodaroch závislý.“ 

„Je povinný živiť ťa, kým nedovŕšiš dvadsaťpäť, vieš to? Ja by som mu tie dva roky neodpustil.“ 

„Kašľať na to. Doma je tak dusno, že to viac nevydržím.“ 

„Tak fajn, zbehneme do auta po zvyšné veci?“ 

Jakub prikývol. Zabuchol dvere svojho nového domova a zbehli dve poschodia na prízemie pred blok, 

kde stála zaparkovaná pri obrubníku Kamilova čierna Toyotka. 
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Zobrali z kufra posledné dve kartónové škatule a vracali sa nazad. „Budeš to chcieť aj vymaľovať?“ 

vyzvedal Kamil a bol ochotný pomôcť mu, no Jakub pokrútil hlavou. 

„Nemyslím. Vravím ti, že nechcem zbytočne míňať a dlho sa tu zdržať neplánujem. Okrem toho, 

nevyzerá to tam najhoršie. Ak chceš počuť pravdu, čakal som, že tá komôrka bude v horšom stave.“ 

„Čo je u teba dlho?“ opýtal sa ho spolužiak a nakrčil čelo. 

„Rok, povedzme?“ 

Kamil sa usmial. „Je fajn, že máš vo veciach jasno. Ja zatiaľ stále premýšľam, čo so sebou. Vieš, že som 

uvažoval, či by sme si neprenajali niečo väčšie my dvaja? Ak teda dospejem k záveru čo a ako so 

životom ďalej.“ 

Jakub sa pousmial. „Si bordelár a ja som hriankovač. Neviem, či by to bola dobrá kombinácia.“ 

Kamil sa nezdržal smiechu, keď stúpal po schodoch na druhé podlažie. Tú prezývku mu dal práve on 

ešte v prvom ročníku, keď sa mu Jakub v slabej chvíľke priznal so svojim malým problémom. Vlastne 

po ňom tak trochu vtedy vyštartoval. 

Jakub mal vlastne šťastie, že stretol človeka s takou otvorenou povahou ako mal Kamil. Dokonca to 

bol práve on, kto ho v tú noc objal a zatiahol do šialene dlhého rozhovoru. Dokonca veľkodušne 

dovolil Jakubovi, aby sa ho dotýkal, kde sa mu zapáči a dokonca ho poprosil, aby ho pobozkal, lebo 

chcel skúsiť, aký v tom bude rozdiel. 

Takže sa čas od času pobozkali, pomaznali a sem tam Kamil privolil, aby mu Jakub spravil fajku, na 

ktorú ani jeho nová frajerka nemala žalúdok. 

„Bola by to perfektná kombinácia!“ namietol veselo. „Ver mi, viem, čo hovorím.“ 

„Tým si nie som až taký istý,“ zahundral Jakub a strčil kľúč do zámky, aby im otvoril. „Keby som mal 

každú noc počúvať ako sa miluješ niekde vo vedľajšej izbe s Danou, asi by som si hodil mašľu.“ 

Povedal to síce iba ako vtip, ale Kamil smrteľne zvážnel. „Na niečo také ani nemysli! Ešte stále ma 

oblieva studený pot z toho tvojho posledného nápadu! Normálne sa divím tomu cvokárovi, že ťa 

nezavrel niekde do zamrežovanej cely aspoň na týždeň!“ 

Jakub vpustil Kamila dnu. Dvere vedľajšieho bytu sa otvorili a zastala v nich staršia pani. „Dobrý,“ 

kývol jej na pozdrav a zmizol vnútri. 

„Náš nový sused,“ usmiala sa na svojho syna, ktorý ostal stáť nehybne na prahu jej bytu a civel na 

dvere vedľajšieho bytu, ktoré sa pred sekundou zabuchli. „Celkom milý chlapec, čo povieš? Málokto 

dnes pozdraví, hlavne z tých mladých.“ 

„Áno, mama, máš pravdu,“ prisvedčil a sklonil sa k nej, aby ju pobozkal na líce. „Pôjdem. Ak budeš 

niečo potrebovať, zavolaj.“ 

„Prídeš v nedeľu na obed?“ 

„Samozrejme.“ 
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Vyšiel na čerstvý vzduch z bytovky a sadol si do auta. Chvíľu len nečinne sedel a civel na blok, ktorý 

opustil, než naštartoval. 

Dalibor neklamal. Zdalo sa, že chlapec je naozaj v poriadku. Tešilo ho to. Vážne. 

4. kapitola 

Obloha bola kovovosivá a ťažká. Ale na snehovú nádielku to veru nevyzeralo. Šíre nebo sľubovalo 

dážď. Aj on v sebe nosil podobne hrôzostrašné mračná, preli sa v ňom rovnako divo, ako i v jeho mysli 

zvádzali svoj súboj myšlienky so spomienkami okorenené sebaobviňovaním. 

„Zase máš v tvári ten neprítomný výraz. Myslím, že ho začínam nenávidieť,“ poznamenal muž sediaci 

v kresle s nohami vyloženými na taburetke a s takmer prázdnou fľašou piva v jednej ruke. V tej druhej 

držal ovládač od telky. 

„Vravel som ti, že nebudem dobrý spoločník,“ poznamenal akoby mimochodom s neprítomným 

pohľadom. Gabriel ležal natiahnutý na gauči, z ktorého mu ešte trčali nohy. Nie, že by bol taký dlháň, 

to len ten gauč bol primalý. 

Dalibor nerád, ale vypol telku. Ten futbalový zápas oželie. Pre tentokrát. Dopil pivo a sústredil sa iba 

na svojho kamaráta, s ktorým sa poznal už od vojenčiny. No áno, oni boli tí trošku skôr narodení, ktorí 

povinnú vojenskú službu ešte stihli. 

 „Upozorňujem, že nie som dobrý psychológ, to sám vieš, ale viem počúvať. A možno i poradím,“ 

pousmial sa, aby ho povzbudil. 

Gabriel sa naňho hodnú chvíľu mlčky díval, než sa posadil a pokrútil hlavou. „Nie, vďaka. Svoje 

problémy zvládnem sám.“ 

Dalibor Tekely si pochybovačne odfrkol. „Hej. Vidím. V poslednom čase nepoznáš nič iné iba prácu, 

prácu, prácu! Ani tej čiernej si sa ešte nezbavil. Ešte nikto ti nepovedal, že smútok máš držať nanajvýš 

tak rok? A to ste ani neboli svoji! Viem síce, kde pracuješ, ale toto zaváňa morbiditou. Alebo mi chceš 

povedať, že si to stále dávaš za vinu?“ 

Gabriel sklonil hlavu a prečesal si vlasy prstami. „Dobre vieš, že som na vine! Keby som jej nič 

nepovedal, keby som mlčal a...“ 

„Prestaň si navrávať hlúposti! Nebolo by lepšie žiť v klamstve, never tomu! Ak chceš učičíkať svoje 

svedomie týmto blafom, nech sa páči, ale nič to nemení na fakte, že jediný, kto za jej nehodu mohol, 

bola ona sama!“ 

„Nie.“ 

Dalibor vstal, podišiel k nemu a prisadol si na ten ohavný červený gauč, ktorý mu v tejto miestnosti 

pripadal vždy ako päsť na oko. 

„Vedela to o tebe! Sama predsa vravela, že to chce skúsiť aj tak, a keď to nevyjde...“ odmlčal sa. „Bol 

si iba úprimný. Chcel si to s ňou prebrať a normálne ukončiť. Zachoval si sa čestnejšie ako ktokoľvek 

iný, koho poznám.“ 
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„Naozaj si to myslíš? Alebo chceš iba uľaviť môjmu svedomiu?“ 

Dalibor ho potľapkal po stehne. „Myslím si to. Viem, že ti jej matka na pohrebe šprihla do tváre, že je 

to všetko tvoja vina, ale za tú nehodu si predsa nemohol. Išla prirýchlo a neprispôsobila jazdu 

povrchu vozovky. Okrem toho, nikdy som Danielu nemal rád. Odrezala ťa od kamarátov kvôli vlastnej 

chorobnej žiarlivosti. Nehovor mi, že si s ňou bol šťastný aspoň minútu. Toto nebol vzťah, to bola 

otročina.“ 

Gabriel sa oprel a pozrel naňho. „Vieš, že o mrtvých sa má hovoriť len v dobrom? Aby ťa neprišli 

strašiť.“ 

Dalibor sa uškrnul. „Ona svoj diel vykonala už za živa.“ 

Znovu medzi nimi zavládlo ticho, hoci teraz už nie také ťaživé. Gabriel si pošúchal tvár, pod očami mal 

tmavé kruhy. 

„Vieš, že býva v tej malej garsónke vedľa matkinho bytu?“ 

Dalibor sa zatváril viac ako nechápavo. „Kto prosím ťa?“ 

„Ten tvoj študent,“ zamrmlal. 

„Vážne?“ 

Gabriel prikývol. „A ona mu vypeká a vyvára. Stará sa oňho ako kvočka o svoje kurča.“ 

„Štve ťa to?“ 

Pokrútil hlavou. „Nie, iba ma to prekvapuje. A trochu sa bojím, lebo mám dojem, že to mama nerobí 

len z dobroty svojho srdca.“ 

Dalibor sa rozosmial. „Tá tvoja mama je ako Sherlock Holmes skombinovaný so slečnou Marplovou. 

Mimochodom, už ste sa zoznámili?“ 

Gabriel so smutným úsmevom pokrútil hlavou. „Nie, načo. Nie je to predsa nutné. Pomohol som. Ale 

to by urobil každý. A on poďakoval.“ 

Dalibor mlčal, ale myslel si svoje. Ešte mal v živej pamäti, ako mu matka zhruba pred mesiacom 

chcela dohodiť akéhosi obchodného zástupcu a predtým poisťováka. A ešte predtým akéhosi 

inštalatéra. Vravela, že nič nie je viac sexi ako chlap v uniforme. Gabriela z toho skoro porazilo, ale on 

sa bavil, kráľovsky. 

xoxoxox 

Tá práca nebola najhoršia. Aj keď spočiatku sám trochu pochyboval, či nebude vyzerať ako mäkkýš. 

Podľa jeho otca totiž bola práca predavača v obchode – a je totálne fuk, že v značkovom – na hovno. 

To akoby chlap nemal ani gule. 

Ale bolo to dobre platené, pracoval väčšinou v sklade, staral sa o preberanie a oceňovanie tovaru, 

ktorý sa mal vyložiť na plochu obchodu. A išlo mu to. Dokonca vedel dobre poradiť a mal vkus, čo 
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ocenili nielen jeho kolegyne, ale aj zopár spokojných zákazníkov. Zatiaľ tu fungoval ako brigádnik, 

kým úplne neskončí výšku.   

A rovnako si sem tam privyrábal ešte aj ako vykladač tovaru v jednom veľkoobchode, ale tam robil 

iba na nočné zmeny. 

Jakub práve zložil Mirke na stôl so svetrami kôpku tričiek, keď ho upútal plavovlasý muž, ktorý práve 

vošiel do obchodu. Ani sám nevedel prečo, ale vyvolal v ňom pocit, že ho už niekde videl. Skôr, než si 

mohol ten chlap všimnúť, že naňho neslušne civie, odvrátil zrak. 

„Potrebuješ doložiť ešte niečo?“ opýtal sa, ale Mirka iba pokrútila kučeravou hlavou a odbehla po 

vešiaky, aby mohla tričká vyvesiť na stojan, kde si pre nich už spravila miesto. 

Takže Jakub sa s tým divným pocitom a s posledným upreným pohľadom na muža, ktorý si prezeral 

vyvesený tovar stratil v sklade. Keď odtiaľ vyšiel znova s ďalšou kôpkou riflí pripravených na 

vyloženie, skoro sa zrazili. 

„Prepáčte, nevidel som vás,“ ospravedlnil sa a spevnil balansujúcu kopu nohavíc i druhou rukou. 

„To... nič,“ zamrmlal muž a Jakubovi napadlo, že ak teraz niekto civie, je to on. Vlastne ten chlap 

vyzeral, akoby zbadal ducha. Nebolo mu to však nepríjemné. Vôbec. 

„Pomôžem vám nejako?“ ozval sa zdvorilo, obišiel ho a zložil svoj náklad na patričné miesto. 

Neznámy sa zatváril máličko zmätene, akoby so sebou zvádzal nejaký urputný vnútorný boj, ale 

napokon prikývol. 

„Potreboval by som nejaké rifle, vedeli by ste odhadnúť moju veľkosť?“ 

Jakub si ho premeral od hlavy po päty. „Iste. Z ktorých?“ opýtal sa a ukázal na rozložitý stôl so 

siedmymi druhmi džínsov. 

Muž si vybral z dvoch rôznych strihov a Jakub chvíľu prehľadával kôpky, než našiel príslušnú veľkosť. 

Keď sa vystrel a otočil sa k nemu, bol by odprisahal, že sa mu ten chlap díval na zadok. Podal mu 

nohavice a ukázal na kabínky. 

„Pokojne ma potom zavolajte, ak som sa náhodou s veľkosťou netrafil, donesiem vám inú.“ 

Muž prikývol a stratil sa v bielej kabínke s čiernym závesom ozdobeným vytlačeným logom obchodu. 

Jakub zatiaľ ostal pri stole a preskladával rifle, ktoré si priniesol zo skladu. Oči upreté zväčša na 

kabínku, myseľ na míle vzdialená. Alebo lepšie povedané, vzdialená toľko, čo tie skúšobné kabínky. 

Ak mu mal odhadnúť vek, povedal by, že má niečo cez tridsať. Vyzeral dobre, veľmi dobre. Bol vyšší, 

mal širšie ramená a nádherne okrúhly zadok, aký nevidel azda nikdy predtým na inom mužovi. Ani na 

žene. Pôsobil síce trochu vykoľajene, ale tak akosi empaticky. Prečo by z neho inak tak nerád spúšťal 

pohľad? Bolo to prvý raz, čo ho nejaký iný muž zaujal do takej miery. 

Mal súmernú tvár pokrytú jemným strniskom. Výrazné lícne kosti, rovný nos a ústa, o ktorých sa mu 

budú ešte pár nocí snívať veľmi neslušné sny. Ale tie jeho oči... veľké, hnedé, smutné, pre tie by bol 

zo seba ochotný urobiť aj šaša, len keby ho tým pobavil. 
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Potriasol hlavou a v duchu si vynadal do bláznov. Toto sa mu ešte nestalo. Keby ten človek vedel, aké 

myšlienky mu v súvislosti s ním behajú po rozume, zahlušil by ho. A vzápätí mu napadlo, že takýto kus 

chlapa určite nemôže byť gej. 

Stopro je dávno zadaný. A ak nie, určite patrí k tým typom, ktoré sa hrdia prístupom medzi ženské 

stehná ovenčené s transparentom „vstup voľný.“ 

Záves na kabínke sa rozhrnul a muž sa ukázal v nových rifliach. Iste len preto, aby ho potrápil ešte 

väčšmi, pretože ten zadok vyzeral ešte chrumkavejšie. 

Usmial sa naňho. „Máte skvelý odhad, ďakujem. Myslím, že mi sadli.“ 

Zmohol sa iba na prikývnutie, než sa s rašiacim rumencom v tvári zahanbene odvrátil a dúfal, že si 

nevšimol, čo mu vyrástlo v nohaviciach. Zahryzol si do pery. Chvíľu sa ešte venoval rifliam, než sa 

stratil v sklade a snažil sa... rozchodiť svoj problém. 

5. kapitola 

Posledný januárový víkend bol jeden z tých nudnejších. O počasí sa dalo hovoriť iba v superlatívoch v 

kladnej, alebo absolútne zápornej forme. On bral tú druhú možnosť a všetko pripísal na vrub 

globálenmu otepľovaniu, pretože niekedy naozaj nebolo možné, aby v jeden večer lialo ako z krhly a 

na druhý deň vás ráno čakala celkom slušná snehová nádielka. 

Prepol kanál na telke z obedných správ na šport a vstal, lebo ho do kuchyne zlákala veľmi príjemná 

vôňa škorice a jabĺk. 

„Môžem?“ opýtal sa matky, ktorá sa zvŕtala okolo kuchynskej linky usilovne ako včelička a ukladala 

úhľadné kúsky na jeden zo svojich obľúbených ozdobných tanierov.   

Ledva sa po ne načiahol, švacla ho po ruke. 

„Nechaj!“ Stihol iba vyvaliť oči, keď mu teraz už plne naložený tanier schmatla priamo spred nosa. 

„Tie sú pre Kubka,“ vysvetlila a zo skrinky vybrala druhý tanier, aby naložila i jemu. 

Gabriel sa oprel bokom o linku, zadíval sa na ňu o so záujmom sa opýtal: „Pre koho?“ 

„Pre Kubka,“ zopakovala pokojne a posunula mu naložený tanier. „Chceš aj kakao?“ 

Uškrnul sa. „Nie, nie som malý, ak si si nevšimla.“ Stále na nej visel pohľadom. „Kto je ten tvoj 

Kubko?“ 

Matka sa tajomne pousmiala, vďaka čomu mu poskočil žalúdok a čosi v ňom heglo s varovným 

signálom – Pozor, nebezpečné vody! 

„Predsa môj sused, Gabko. Pýtaš sa, akoby si nevedel. Videl si ho predsa už minule,“ utrela si ruky do 

zásterky potlačenej s menšími i väčšími obrázkami čerešní. 

„Sused. Myslíš toho chlapca, áno?“ 

Prikývla. 
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„Odkedy mu vypekáš?“ opýtal sa a neuvedomil si, že sa mračí. Čelom sa mu tiahla vráska a obočie sa 

nad hnedými očami zvlnilo. Ten chlapec tu nebýbal ešte ani dva mesiace a už si omotal jeho matku 

okolo prsta. Toto tu ešte nebolo. 

Ale na druhej strane, chápal ju. Jej mladý sused mal v sebe niečo, čo uňho samého vyvolávalo 

podivné ochranárske pocity. Stalo sa mu to prvý raz. Možno to nejako súviselo s tou osudnou nocou, 

kedy ho zachránil. Mohlo to tak byť. Ale prečo potom nastraží uši, keď ho matka čo i len spomenie? 

Prečo sa zakaždým, keď ju ide pozrieť vyštafíruje, akoby šiel na rande? A prečo je namrzený, keď ho 

ani len nezazrie? 

Potriasol hlavou a uvedomil si, že matka k nemu hovorí, hoci umývala riad, otočená mu chrbtom. 

„...je veľmi pozorný. A milý. Ak idem s nákupom, vždy mi pomôže s taškami. Ak niečo zabudnem kúpiť 

a poprosím ho, dôjde mi pre to.“ 

„Využívaš suseda. To nie je veľmi pekné,“ zamrmlal, drobiac jeden kúsok koláča medzi palcom a 

ukazovákom. 

„Pekné nie je to, že mám šestdesiattri. Toto je skôr vzájomná výpomoc,“ skonštatovala. 

„Možno. Ale nepoznáš ho.“ 

Mama ešte čosi zašomrala a on sa vrátil do obývacej izby. Sadol si do kresla a vzal do rúk prvý kúsok 

koláča, ktorého jeden z rožtekov stihol rozmrviť, keď sa pri ústach zastavil a vytreštil oči. V telke bežal 

zostrih zápasu NHL, ale tie zvuky k tomu iste nepatrili... Spoza steny sa ozývali veľmi dobre počuteľné 

vzdychy, miestami sa miešali s oplzlým povzbudzovaním a slastnými výkrikmi. 

Evidentne rozoznával hrubší mužský hlas a jemnejší ženský, i keď nie práve s vyberaným slovníkom. A 

ak sa nemýlil, čo ani nemohol, ten sexuálny hurhaj sa odohrával v garsónke. V tej, kde býval ten 

matkin mladý ospevovaný sused. 

A jeho matka, dobrá kresťanka a katolíčka, iba bez slova vošla do obývačky pridala zvuk na telke a 

mykla plecom, než sa stratila v kuchyni. Mal dojem, že sa mu len sníva. 

„To... to je tu často?“ hlas mu podivne zaškrípal. „Nehnevaj sa, ale ja to nechápem!“ Zúril. Sklamanie 

ním prešľahlo ako blesk z jasného neba. 

„Nie, nebýta to pravidlom. Kubko sľúbil, že toho kamaráta napomenie, aby boli menej hlučný. Keď to 

pani Urbánka povedala minule tej mladej slečne, tá sa jej rovno drzo opýtala, či závidí. Stará 

šesťdesiatpäťročná ženská, chápeš? Ale môže byť rada, že jej slúži sluch, nie?“ 

Gabrielovi zabehol kúsok koláča, keď to jeho matka obrátila na vtip. Dokonca jej dovolil, aby ho 

pobúchala po chrbte, než sa napil vody a sústo spláchol do žalúdka. Chvíľu sa na ňu iba neveriaco 

díval, než mu zaplo. 

„Takže... to nie je... ten tvoj sused? Tam vnútri?“ 

Mala pokrútila hlavou a pousmiala sa. „Nie. To je ten jeho podarený kamarát Kamil s tou svojou. 

Našťastie sem nechodia často. Ja osobne som ich tu videla iba dvakrát. Dnešok nerátam.“ 
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Gabriel mal na jazyku novú otázku, keď ho prerušilo zvonenie zvončeka pri dverách. „Idem,“ povedal 

a zdvihol sa, aby šiel otvoriť. 

O pár sekúnd ostal stáť zoči-voči maminmu susedovi, ktorý naňho hľadel ako na zázrak. 

xoxoxox 

Bola to vážne dilema. Jakub stál pred vlastnými dverami a menil farby ako chameleón. Najmä keď sa 

o poschodie vyššie otvorili na jednom z bytov dvere a ozvalo sa spokojné psie zaštekanie. Nanešťastie 

si sused nevzal výťah a keď išiel okolo, mal Jakub chuť prepadnúť sa od hanby pod zem, keď mu muž 

venoval pobavený úsmev. 

Takže ak tu nechcel boh vie ešte ako dlho stáť ako kôl v plote, alebo sa túlať po vonku v tom mraze, 

nemal vlastne veľmi na výber. Primotal sa k dverám pani Martušky a zazvonil. 

Začul náhlivé kroky a dvere sa vzápätí roztvorili. Prvý raz otvoril ústa na prázdno. Hlas sa mu vrátil na 

druhý pokus, aj to nevydarene. 

„J-ja, p-prepáčte, ale...“ 

Muž naňho iba mlčky civel. Jakub vedel, že by musel byť slepý, aby nevidel ako sa mu do tváre 

nahrnula červeň a rovnako ako on postrehol, že nevie, čo si počať. Iba tam stáli ako dva soľné stĺpy. 

„Kubko!“ ozvalo sa mu spoza chrbta a mladý muž bol rázne, i keď jemne odtlačený bokom. „Poď 

ďalej, prosím. Niečo pre teba mám. Obedoval si?“ 

Jakub sa zmohol iba na prikývnutie a jedno pokrútenie hlavou, za zvukov pestrej kakofónie 

novoznejúcich vzdychov. Ďalšie kolo? povzdychol si nešťastne, Kamil, ty sprostý kretén! 

„Nebude vám prekážať, ak...?“ ani nedokončil. Bolo mu zjavne maximálne trpáne i ukázať na dvere 

bytu a nik sa mu nemohol čudovať. 

xoxoxox 

Jakub sa vyzul, odmotal si z krku šál a zobliekol si antracitový kabát, ktorý mu siahal pod zadok. 

Potom si poslušne odkráčal umyť ruky do kúpeľne a bol mu nanútený obed. Nie, že by sa sťažoval, 

lebo bol hladný ako vlk. 

U susedky nejedol prvý raz, ale nikdy predtým tu nik iný nebol. Ani nevedel, že má syna. A akurát 

jeho! 

„Doma mám navarené, len...“ rozhovor viazol práve na tej ošemetnej situácii. Stačilo, že ich bolo 

počuť, už to bolo priveľa!   

„Čo si varil?“ opýtala sa ho nevysoká, štíhla pani s úsmevom na perách. 

„Lasagne,“ odvetil. „Mám ich... rád,“ hlesol a pohľadom zavadil o muža opierajúceho sa o zárubňu. 

Ten z neho nespúšťal oči. Alebo si to iba namýšľal? 

Zjavne nepomáhala ani nahlas pridaná telka a v obývačke sa nedalo existovať. Bože, ale mu bolo 

trápne! Mal pocit, že vedľa sa točí nejaký pornofilm! 
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„Ja som urobila kurča na kari a šošovicovú polievku. Nech sa páči, sadni si.“ 

„Neráb by som obťažoval, pani Martuška, skutočne. Len počkám, kým...“ rumenec mu stále neopustil 

líca, keď prestupoval na mieste pri kuchynskej linke a tváril sa tak zmučene, akoby niečo vyparatil a 

bál sa k tomu priznať. 

„Neobťažuješ. Vôbec. A teraz, chlapci, zoznámte sa. Kubko, toto je môj syn Gabriel. Synček, toto je 

môj sused Kubko.“ 

Jakub mal pocit, že sa nemôže červenať viac, ale bol to omyl. Cítil, že ho až pália uši. Podali si ruky a 

on sa snažil nemyslieť na to, že sa mu pred pár dňami pri pohľade na toho muža postavil úd do 

pozoru, keď si bol u nich nakúpiť v obchode. A teraz sa s ním zoznamuje. A idú sa naobedovať?! 

Bože, toto bolo ako vystrihnutá scéna zo zlého filmu. 

Sadli si za stôl. Než žačali jesť, Jakub poslal už asi desiatu esmsku v poradí Kamilovi, aby dosexovali, že 

chce a musí ísť domov! Neodpovedal mu, čo sa ani nečudoval, lebo chvíľu bolo ticho, potom počuli 

pár minút znieť veselý smiech a napokon ďalšie kolo stonania a vzdychania, kým Gabriel nevstal, 

nepridal telku ešte o čosi a nezavrel na obývačke dvere. 

Jakub si želal prepadnúť sa od hanby alebo sa len vypariť ako gáfor a v duchu sa zaprisahal, že toto 

bolo naposledy, čo Kamilovi požičal kľúče, aby sa uňho mohli pelešiť. 

Jediná, ktorá sa snažila o aký-taký rozhovor bola pani Marta. Striedavo doň zapájala jeho i svojho 

syna, ale napokon to vzdala. Jakub na sebe cítil jeho zvedavý pohľad a podchvíľou sa nespokojne na 

stoličke pohniezdil. 

Prežil polievku i hlavný chod, ale na dezert čakať nemienil. Keď mu pípla od Kamila správa, takmer od 

radosti vyletel z kože. Rozlúčil sa, zdvorilo poďakoval a suseda ho vyprevadila. Keď sa obul, vtisla mu 

do ruky tanier s koláčom. 

„Veľmi ma to mrzí, pani Martuška, naozaj. Sľubujem, že sa to už nebude opakovať,“ povedal šepky, 

na čo sa ona iba usmiala a pohladila ho po neoholenom líci. Och áno, zasa si zabudol kúpiť žiletky! 

Musel vyzerať ako praveký neandrtálec! Do riti! A akurát dnes, keď... 

„Vy za to nemôžete Kubko. Zjavne si tí holúbkovia nemajú kde užiť. Verte mi, to je ešte nič. Raz som 

mala suseda, ktorý si každý týždeň vláčil inú. A to bol ešte len hurhaj.“ 

Jakub si povzdychol a vytratil sa preč, no prv ešte zachytil nepatrný úsmev na perách a kývnutie 

hlavou, keď sa jeho pohľad spojil s hnedými očami. 

6. kapitola 

„Krátenie stavov?“ opýtal sa, akoby po prvý raz zle rozumel. 

Janka stála za kasou a hľadela naňho veľkými zelenými očami. Tiež sa netvárila nadšene. „Fakt ma to 

mrzí, Kubo. Toto je úplne na riť! Celý systém! Dana stále maroduje, Eva si vzala dva týždne voľna a mi 

s Mirkou sa tu sami zbláznime. Som zvedavá ako vykryjeme obe smeny lem my dve.“ 
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Jakub neveselo pokrčil ramenami. „Čo už. Tak ja idem.“ 

„Počuj, keby si to tí cvoci na vedení rozmysleli, hneď ťa beriem späť, platí?“ 

„Že váhaš,“ uškrnul sa a kývol jej, než sa otočil na päte a opustil predajňu, kde vypomáhal. Dnešný 

deň nemal asi ani vstávať z postele. Aj tak sa necítil dobre. Mal pocit, že naňho niečo lezie. 

Vypadol z obchodného domu a zamieril k prechodu pre chodcov. Zastal, aby počkal, než prejde auto 

a zahrešil, keď ho ošpliechalo, lebo šlo prirýchlo. 

„Kretén!“ zamrmlal si popod nos, keď cúvol, ale škoda už bola napáchaná. Z roztápajúceho sa snehu 

ostala špinavá kaluž vody a on jej schytal plný zásah. Ešte i z tváre si utieral dávku spŕšky. 

Mal šťastie, že to domov nemal ďaleko. O pár minút už hádzal všetko do práčky a vliezol do sprchy. 

Potom si vzal knihy na učenie a kľúče od vedľajšieho bytu. Pani Marta mu ich zverila a poprosila ho, 

aby jej aspoň dvakrát týždenne chodil zalievať kvety. 

Keď sa zháčil a pripomenul jej fakt, že má syna, ktorý sa o to iste rád postará, iba ohrnula nos a 

oznámila, že jej naposledy zavražil jednu fialku a svokrin jazyk. Ale toho druhého kvetu jej až tak ľúto 

nebolo, pretože kdesi vyčítala, že ľudí oberá o pozitívnu energiu. A dodala, že to chápe, lebo i jej 

svokra bola riadna jazyčnica, ktorá na človeku nenechala nitku suchú. 

Kvety bol poliať v utorok a v piatok uznal za vhodné činnosť zopakovať. Pani Marta mu dokonca 

dovolila, aby si občas pozrel i telku, lebo on žiadnu nemal. Vraj, aby mu z toho učenia nepreplo. 

Nemala byť dlho preč, iba dvanásť dní a z nich už uplynulo päť. 

Vrhol nepriateľský pohľad na kalendár a zamračil sa. Piatok trinásteho teda rozhodne nebol jeho deň. 

S pohárom čaju v ruke a s knihami sa zavrel v druhom byte. Polial kvety, vyvetral a uvelebil sa na 

gauči v obývačke. Nevedel, čím to je, ale cítil sa tu ako doma. 

Učil sa dlho. Prestávku si urobil iba na to, aby si uvaril cestovinu a najedol sa. Znova si spravil čaj a z 

vlastných zásob užil i paralen. Preventívne, hoci mu napadlo, že to mohol urobiť i skôr. Vrátil sa do 

susedného bytu a vrhol sa opäť na učenie. Chvíľu sledoval telku a prepínal jednotlivé kanály, kým 

nenašiel niečo sledovateľné. 

Dal si k tomu banán a horalku. V telke dávali asi po stý raz seriál Priatelia, potom prepol na Teóriu 

tresku a len čo začali večerné správy, vypol telku. Nemal chuť na ďalšie pohromy. Keď sa to tak 

vezme, málokedy hovorili o niečom pozitívnom. 

A vážne sa necítil dobre. Mal pocit, že ho bolí celý človek, ale aj tak prešiel ďalšiu otázku štátnic, než 

mu neklesli viečka a on definitívne nezadriemal. 

xoxoxox 

 Gabriel sa zamračil, len čo otvoril dvere matkinho bytu. Vari zabudol zhasnúť, keď jej bol zaliať 

kvety? 

Veľmi dobre vedel, akou úlohou matka svojho suseda poverila, lebo mu to považovala za potrebné 

oznámiť. Preto sem nepáchol celý týždeň. Lenže dnes mu volala, aby mu pripomenula, že si stále 
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nebol po pracovný oblek, ako to obaja zvykli nazývať, kde mu prišívala na jeho požiadanie odtrhnuté 

gombíky. 

Vyzul sa v predsieni a pobral sa za svetlom ako nočný motýľ. Dvere na obývacej izbe boli 

poodchýlené. 

„Jakub?“ hlesol, len čo nakukol dnu. 

Svetlo vydávala vysoká rohová lampa, ktorá tlmene ožarovala postavu schúlenú na gauči. Na stole 

boli stále rozložené papiere, prefotené poznámky a akési dve knihy. Jakub bol zachumlaný do deky a 

ťažko oddychoval. 

Podišiel k oknu otvorenému na vetračku a zavrel ho, až potom sa vrátil k obsadenému gauču a so 

stiahnutým obočím mu priložil ruku na líce. Bolo rozpálené. 

„Jakub?“ jemne ním potriasol. 

Chlapcove viečka za zachveli a s námahou sa otvorili. Dívali sa naňho znavene i začudovane, akoby 

premýšľal, ako sa tam vyskytol. A potom zbadal okamih, keď si uvedomil, že mu to došlo a snažil sa 

posadiť. 

„Ja... nechcel som, len som...“ 

 „To je v poriadku. Ostaň sedieť, hneď som späť,“ povedal a bral sa z izby, ale Jakub si už skladal na 

kôpku poznámky. 

„Pôjdem. Len som zaspal,“ mrmlal, ale bolo na ňom vidno, že sa prekonáva. Akoby bolo namáhavé 

zdvihnúť i tých pár poznámok. 

„Jakub, prestaň. Je to v poriadku. Ostaň, dobre? Hneď sa vrátim,“ položil ruky na jeho, aby ho 

zastavil. Príjemne chladili. Jakub dvihol oči a prikývol. Na viac sa nezmohol. 

Gabriel zamieril do svojej starej izby, vytiahol periny a navliekol na ne čisté povliečky. Voňali po 

ružiach. Usmial sa. Mama tu vždy všetko udržiavala v poriadku. 

Ustlal posteľ a vybral zo skrinky pyžamu, ktorú mu mama darovala k tohtoročným Vianociam, len sa 

splietla o jednu veľkosť. Ale Jakubovi bude určite sedieť, napadlo mu. 

Keď sa vrátil do obývačky, Jakuba našiel driemať. Znova ho prebral a odviedol do vedľajšej izby. 

Myslel, že sa bude zdráhať a protestovať, ale urobil bez odvrávania všetko, čo mu povedal. Zaliezol do 

postele a prikryl sa až po bradu. 

Gabriel v izbe nechal svietiť iba stolovú lampu a šiel mu uvariť čaj. Prekutral maminu lekárničku a 

vylovil z nej krabičku paralenu. 

Lipový čaj nechal vylúhovať, osladil ho medom a dochutil citrónom. Potom ho šupol do misky plnej 

studenej vody, aby skôr ochladol, pričom ho občas premiešal. A zaniesol ho pacientovi. 

xoxoxox 
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Horúčka mu v noci stúpla. Rátal s tým. Spomenul si, že v takých prípadoch je dobré použiť zábaly. 

Alebo sprchu. Iste, bolo to nepríjemné, ale nemohol dopustiť, aby sa ortuť na teplomery vyšplhala 

vyššie, než už bola. Tridsaťdeväť a pol stupňa celzia bola dosť alarmujúca teplota. 

Jakub spolupracoval. Našťastie. Na svoj vek nebol žiadne tintítko. Zobliekol mu prepotený kabátik od 

pyžama. 

„Nadvihni ruky,“ povedal a on mu zatiaľ zručne obmotal froté uterák tmavohnedej farby okolo 

hrudníka. Jakubovi ten chlad sprvu vyrazil dych a zamrnčal, ale on ho rýchlo omotal suchou osuškou a 

nechal ho ľahnúť. Prikryl ho až po bradu a čakal, než sa prestane triasť. 

Viečka sa mu zatvárali a líca mal červené ako vlčie maky. Oči sa leskli ako dve jazierka. 

„Ne...ne-nechcel som,“ drkotal zubami. 

Gabriel sa pousmial. „To je v pohode, vážne. Asi je mi súdené držať nad tebou ochrannú ruku.“ 

„A-ako t-to mys-myslíte?“ Prestával sa triasť. Studený uterák sa ohrieval od jeho horúceho tela. 

„Ako som povedal,“ hlesol a pomohol mu dvihnúť sa do sedu. „Tak poď, ešte to skúsime.“ 

Jakub zastonal, ale poslušne prijímal jeho starostlivosť. Aj keď nie práve príjemnú. Gabriel ten úkon 

zopakoval ešte trikrát, než usúdil, že by to mohlo stačiť. Potom vytiahol zo skrine sivé bavlnené tričko 

s dlhým rukávom a nasúkal ho doň. 

Počkal, kým si odskočí na toaletu a donútil ho zapiť ďalšiu tabletu s novým pohárom čaju. Jakub 

zaspal takmer okamžite. 

xoxoxox 

Vstal skoro. Napriek tomu, že mal v noci službu pri pacientovi, nebol nejako extra unavený. Uvaril si 

kávu a skočil do sámošky. Kúpil vianočku a nejaké rožky. Potom brnkol mame a opýtal sa, ako sa robí 

slepačí vývar. 

Pochopiteľne sa čudovala, prečo to chce vedieť, takže jej musel povedať, čo sa stalo. Vzápätí ten 

recept mal. A hoci bol jednoduchý, i tak vyslovila obavu, aby ho nedobabral. Vedela, aký je v kuchyni 

šikovný a nehneval sa preto. 

Spravil raňajky. S úsmevom na perách, o ktorom ani nevedel a odpochodoval do svojej niekdajšej 

izby. 

Jakub spal a on ho nerád budil, ale musel. Zložil tácku na písací stolík a naklonil sa k nemu. Odhrnul 

mu z čela prepotené pramene vlasov a jemne ním potriasol. 

„Mhmmm?“ 

„Jakub, vstávaj. Potrebuješ si prezliecť tú prepotenú pyžamu a určite si hladný. Na stole máš raňajky.“ 

Jakub zastonal do vankúša a pomaly sa dvíhal z postele. 
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Gabriel z neho stiahol perinu a prikázal mu, aby sa vyzliekol. Keď zo seba stiahol vršok a chytal sa 

pása nohavíc, zastavil ho. Aj keď sa pár kritických sekúnd musel veľmi premáhať. 

„Stačí tričko, dám ti druhé.“ 

Ledva prikývol a už mu pomáhal do iného. Jakubovi blesla hlavou jediná zatúlaná myšlienka. Zvláštne, 

i toto voňalo po pomarančoch... 

Gabriel ho usadil a nechal najesť. Hoci nezjedol veľa, bolo to lepšie ako nič. Vyvetral izbu a vankúš 

obrátil na druhú stranu. Keď sa neskôr vráti, vymení mu ho za iný. Tento by skôr potreboval presušiť 

ako iba prevrátiť. 

Skontroloval hodinky a vzápätí mu pípla smska. „Máme ťa čakať? J.“ 

Bleskovo odpísal. „Hneď som tam. Čakajte.“ 

Nechal Jakuba zaliezť do postele. „Musím ísť do práce. Nezdržím sa dlho.“ 

Jakub prikývol a zavrel viečka. Ešte ani nevyšiel z izby a už spal. Schmatol svoj pracovný oblek a už ho 

nebolo. 

xoxoxox 

Jakub mal vždy ľahký spánok. Avšak nie teraz. Teraz spal tvrdo, akoby ho do vody hodil. A nikdy 

nesníval toľko, ako predtým. Aspoň sa mu tak zdalo. 

Sníval o anjeloch odetých v čiernom, s nádherne plavými vlasmi. O zamatových hlasoch, ktoré sa mu 

prihovárali s takou nežnosťou, akú naposledy slýchal u matky... 

A sníval o starostlivých rukách, nežných dotykoch a pomarančovej vôni, ktorá ho obklopovala a 

opantávala. 

Povzdychol si, keď ten hlas čosi zamrmlal. Znelo to ako: „Som späť. Idem sa pokúsiť spraviť vývar. 

Dúfam, že to nebude vyžadovať rýchly zásah požiarnikov.“ Pousmial sa. Toto musel byť sen. Kto by pri 

varení potreboval pomoc požiarnikov? 

A tak sníval ďalej, pretože toto si už veľmi, veľmi dlho nedovolil... 

7. kapitola 

Už dlho si nedoprial takú dlhú a dôkladnú sprchu. Cítil sa omnoho lepšie. Nie práve ako 

znovuzrodený, pretože mal dojem, že až tak zle na tom nebol, ale bolo to fajn. Vlastne viac, než fajn. 

Teplá voda mu obmývala prepotené telo a on rukou mapoval pokožku hrude len kde tu porastenú 

tmavými chĺpkami. Len tak jemne, asi aby sa nepovedalo. Pár riedkych chumáčikov okolo tmavých 

bradaviek a úzky pás vedúci od pupka k rozkroku. Keď už bol rukou s mydlom i tam, napadlo mu, že je 

najvyšší čas si ten prales upraviť. A nielen tam, ale aj v podpazuší. 

Zotrel dlaňou široký pás zaroseného zrkadla visiaceho nad umývadlom, keď si nahý a crčiaci kvapkami 

stekajúcej vody z vlastného tela stúpol na rohožku. Mäkký protišmykový plast na dlažbe nechladil a 
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navyše bol pekne svetlomodrý a pokrytý potlačou s delfínmi. Pozostatok po vybavení predošlého 

nájomcu. Prišlo mu zbytočné vyhadzovať takú celkom praktickú vecičku, tak si ju nechal. 

Vysušil si prebytočnú vodu z vlasov a učesal sa. Oholil si tvár pokrytú niekoľkodňovým strniskom, 

pokračoval podpazuším a skončil úpravou rozkroku. Keď si posúval penis na stranu, aby si 

nedbalosťou nespôsobil úraz, napadlo ho, ako dlho už nemal sex. 

A jedna myšlienka privolala druhú a jemu sa pred očami vybavila Gabrielova tvár. 

Sykol a až ním myklo. „Doriti!“ zašomral, „Tak to bolo tesné!“ Na koži našťastie neostala otvorená 

ranka,  iba červený otlačok, ktorý pomaly bledol. Mal šťastie, že sa neholil žiletkou, ale strojčekom, 

inak by si vážne poľahky privodil nechcený úraz. 

Keď dokončil očistu a obliekol sa, pozberal zo sušiaka čisté prádlo a poskladal ho na jednu úhľadnú 

kôpku. Obliečky, ktoré prepotil, pyžamo, tri tričká a jedny spodné nohavice navyše. 

Privoňal k nim. Nepoužíval rovnakú aviváž, ale stále si pamätal na tú vôňu, ktorá ho obklopila, len čo 

sa obliekol. Najprv to boli síce ruže, ale potom sa mu do nosa dostala aróma pomarančov. A tie sa mu 

spájali s jednou nie práve šťastnou nocou... 

Radšej na to nemyslel. Urobil nesprávne rozhodnutie a vzdal sa bez boja. Mama by naňho určite 

nebola hrdá, ale pozbieral sa. Takže nech už bola kdekoľvek, dúfal, že vidí, ako sa snaží a ako bojuje. 

Zo všetkých síl, s naoko prázdnymi rukami. Vedel, že pomoci od otca sa nedočká a aj tá najkrajnejšia 

myšlienka na výživé dávno ľahla popolom. Zákon bol síce zákon, ale jeho otec naň zvysoka dlabal. A 

naňho dlabal ešte viac. 

Jakub vzal kôpku prádla, aby ho odniesol do susedkinho bytu a nechal na posteli, ktorú ešte celkom 

nedávno okupoval. Zahryzol si do pery. Nemal predstavu, ako by to bez Gabrielovej pomoci zvládol a 

netušil, ako mu poďakovať. Nemohol mu kúpiť predsa kvet, nie? A bonboniéra bolo veľmi slabé 

ďakujem. Pivo? 

Zamračil sa. Možno by to nebolo od veci, ale nevedel si ho vôbec predstaviť ako vysedáva niekde v 

nejakom bare nad pohárom žltkastého moku s penovou čiapkou. 

Strčil si ruky do vreciek a zamyslene sa poobzeral po jeho izbe, akoby hľadal akúkoľvek nápovedu. 

Obyčajná chlapčenská detská izba s jasnými stopami dôkazov, že jeho ranné roky boli omnoho 

veselšie. Zbierka autíčok, hrubý album plný všakovakých známok, niekoľko zväzkov kníh z edície 

Stopy ako napríklad X – 1, Neunášaj hviezdy!, ktorú napísal Bohdan Petecki, mal tam aj Hudbu pre 

vesmíranov od Jožu Feketeho, Červeného piráta od Coopera alebo Čierny tulipán od Dumasa. 

Niekoľko kníh zo zelenej knižnice, niečo od Julesa Verna, Robina Cooka, ale aj niekoľko neveľkých 

kníh s básňami a dokonca knihu Malého princa. Bol vážne všestranný. Ale toto napovedalo len o časti 

osobnosti, ktorou je. On by potreboval nahliadnuť skôr do jej prítomnosti, o ktorej nemal ani šajnu. 

Než sa neotočil a nezbadal pár fotiek zarámovaných v úzkej podlhovastej vitríne. Rámiky mali rôzne 

tvary i prevedenia, ale to si takmer nevšimol. Jeho zrak upútal mladý muž, ktorý bol na nich 

zachytený. Veselý a na oko bezstarostný, i keď akosi okamžite vybadal smútok skrytý za tými zdanlivo 

smejúcimi sa očami. Na tých fotkách nebol sám a neboli určite ani veľmi staré. Tá žena, s ktorou na 

nich bol... bola nádherná. Visela na ňom. 
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Chápal prečo. Vážne ju chápal. A zároveň ju v tom istom momente i znenávidel. 

Cuklo ním, keď v zámke zaštrngali kľúče. 

xoxoxox 

Ocitli sa tvárou v tvár. Gabriel zastal v práve otvorených dverách a skĺzol po Jakubovi pohľadom. Od 

tmavých vlasov zopnutých na vrchu hlavy, ktoré odhaľovali zvyšok jeho pekne tvarovanej vyholenej 

lebky až po papuče a biele ponožky. Mal na sebe biele tričko a voľné sivé tepláky s nápisom značky, 

ktorú on nepreferoval. 

„Doniesol som čisté veci,“ vykoktal Jakub na svoju obhajobu a ukázal palcom k dverám do jeho izby. 

„Len aby ste si nemysleli, že tu chodím ako na klavír.“ 

„Ty si pral?“ 

Jakub prikývol. „Aspoň niečo som mohol urobiť.“ Nevedomky si zahryzol do spodnej pery, čo 

privábilo Gabrielov pohľad a jeho plavé obočie sa nakrčilo. 

„Fajn, ďakujem.“ 

„Za nič,“ hlesol a hodlal popri ňom prejsť. Prečo sa mu zdala tá chodba akosi tak odrazu pekelne 

úzka? 

Gabrielova ruka sa mu zastavila na páse a on sa takmer strhol. Ten dotyk mu prepálil tenkú látku 

trička a zanechal mu na pokožke horúci odtlačok. 

„Ešte jedna vec. Nemohol by si mi konečne tykať? Pripadám si takto aspoň o dvadsať rokov starší.“ 

Jakub preglgol a prikývol. Jeho oči sa už nejakú chvíľu kúpali v záplave hrejivej zelenej a odmietali sa 

odúptať. Jeho hlas k nemu prichádzal akoby cez tunel, kým on so zasneným výrazom v tvári premietal 

o tom, že by stačil jediný malý krôčik, jediný nepatrný pohyb a ich pery by splynuli. 

Kto vie, aké by to bolo? 

Vzápätí sa mu v mysli vynorila spomienka na tú ženskú a on vychladol. Mal pocit, že ho práve niekto 

oblial vedrom studenej vody. 

„Tak ako? Platí?“ 

„Iste, jasné, nie je to problém.“ 

Muž sa usmial a stisol mu ruku. Mal veľkú a teplú dlaň, a Jakub znova raz musel preklínať svoju 

hroznú predstavivosť. 

„A ešte čosi,“ povedal, keď už stál mierne otrasený Jakub na chodbe. „Z firmy mi odchádza asistentka 

na materskú a ja si za ňu hľadám záskok. Ak by si mal záujem, mohol by som ťa zamestnať. Vzhľadom 

na charakter toho povolania zatiaľ na skúšku. Ak sa osvedčíš, aj na dlhšie.“ 

Jakub vyvalil oči. „Ako to viete?“ 

Neprezradil mu veľa, iba tajomne predniesol: „Mám svoj zdroj.“ 
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xoxoxox 

„Takže si mu ponúkol ten džob?“ 

„Mhm,“ pritakal a sledoval hokejový zápas KHLky. Slovan práve opäť dostával na frak. „Pýtal sa ma, 

odkiaľ to viem.“ 

„Logické. Aj mňa by také čosi zaujímalo. Ale už je fit, hej?“ 

„Úplne.“ 

Dalibor odvrátil hlavu od telky. „A ty?“ zadíval sa naňho skúmavo a odpil si z piva. 

„Mne nič nie je, ani mi nebolo,“ odvetil stroho, rozladený tým pohľadom. 

„Páči sa ti. Vidím do teba. A myslím, že je na čase, aby si si prestal klam...“ 

„Dosť! O tomto sa s tebou baviť nebudem!“ zarazil ho napaprčene, ale Dalibor bol vždy tvrdý orišok. 

Najmä, ak si vzal niečo do hlavy. 

„A o kom sa s tým chceš baviť? So svojím farárom alebo so svojou matkou? Som si istý, že u nej by si 

zožal väčší úspech, ale vzhľadom na jej snahy dohodiť ti nevhodných partnerov... No, neviem, 

neviem, bratku,“ okamžite spochybnil jeho britkú odpoveď. 

„Ja neviem, ako si to predstavuješ?!“ vyštekol Gabriel. „To si myslíš, že mu potrasiem rukou, potykám 

si s ním a na tú počesť mu vrazím jazyk do krku? Alebo že mu jednoducho poviem – páčiš sa mi, som 

tak trochu zatajený gej, poď so mnou do postele, lebo mi stojí zakaždým, keď na teba pomyslím?“ 

Dalibor Tekely si odsunul fľašu od pier a nepekne sa naňho vyceril zuby s úsmevom žraloka, ktorý 

práve zavetril čerstvú krv. „Netušil som, že je to s tebou až také zlé!“ a potľapkal ho kamarátsky po 

pleci. 

„Nie je! To bol iba príklad! A pekne nadsadený.“ 

„Vrav si čo chceš, neverím ti.“ 

Gabriel mal chuť zaškrípať zubami, ale nespravil to. 

„Pamätáš sa, ako sme len tak z recesie navštívili ten teplošký bar na Turčányho, lebo sme sa stavili, 

kto skôr zbalí nejakého chlapa? A ty si samozrejme vyhral. Nehovoriac o tom, že som ťa našiel sotva 

desať minút po príchode s jedným sa oblizovať, než som ťa zachránil z jeho pazúrov. A vlastne som pri 

tom zachránniť potreboval ja. To mňa si ťahal ten holohlavec na hajzel, aby mi ho tam mohol vraziť a 

čertil sa, keď som sa mu snažil vysvetliť, že to bol iba vtip, stávka.“ 

Gabriel sa nad oživenou spomienkou rozosmial. „Ale ani to ho neodradilo. Keby ten vyhadzovač 

nebol náš sused z bloku, prisahám, že by to skončilo remízou.“ 

„Hej, heterák ošukaný zúrivým bujakom. Pamätáš na ten jeho vybíjaný obojok okolo krku? Vraj mal 

niečo podobné aj tam dole a šepkal mi, že mu to môžem zložiť ústami.“ 
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Gabriel sa pri tej predstave smial čoraz viac. Znova videl ten Daliborov zhrozený, takmer panický 

výraz, ktorý sa snažil schovať za svoju strojenosť a stručné vysvetlenie, že on je čistokrvný heterák a 

nemá o chlapa žiadny záujem. Keď to nezabralo, napokon ukázal na vyhadzovača a povedal, že ak sa 

Daddy dozvie, čo mu tu navrhoval, zo žiarlivosti ho roztrhá v zuboch. 

Daddy bol ten vyhadzovač. Rozhodne nebol holohlavý, ale bol robustný a naozaj vyzeral, že by bol 

schopný toho týpka roztrhnúť holými potetovanými rukami napoly. Ale zabralo to, lebo sa stiahol. 

„Veď ani neviem, či je...“ začal Gabriel, keď smiech konečne ustal a jeho znova posadla tá clivá 

nálada, akoby ho nikdy neopustila. 

Dalibor sa zamračil. „Myslel som, že na seba navzájom máte nejaký radar, či čo?“ 

„Tebe šibe, nie? To akoby som mal niekde v penise zabudový číp, ktorý mi vyšle do mozgu signál, 

čo?“ 

„A nemáš?“ 

Daliborovi pristál v tvári ozdobný vankúšik z gauča a hoci sa oblial pivom, neprestával sa usmievať. 

„Pozri, človeče, odpoveď na tvoj problém je prostý. Potrebuješ o ňom zistiť viac a teraz, keď si mu 

ponúkol tú prácu, máš skvelú príležitosť. Tak v čom je problém? Pozvi ho na ten pohovor, choďte na 

obed, popýtaj sa ho na dojmy a neskôr budeš mať more príležitostí, aby si sa povyzvedal prvé 

posledné.“ 

„To by šlo,“ prisvedčil Gabriel. 

„Alebo je tu ešte druhá možnosť,“ uškrnul sa Dalibor nepekne. „Sprav si špióna z matky. Stavím sa, že 

by bola nenahraditeľná!“ 

Gabriel mal sto chutí vraziť mu. Ale napokon, mal pravdu. Čo môže stratiť? Ako na zavolanie mu 

zazvonil mobil. Siahol po ňom a mrkol na displej. Srdce mu v hrudi poskočilo a on sa stratil vo 

vedľajšej izbe bez vysvetlenia. Po ceste tam to dvihol. 

„Ahoj,“ dostalo sa k Daliborovým ušiam, hoci mal jeho kamarát stíšený hlas. Asi naschvál. „Iste, zajtra 

by to šlo. Adresa je Námestie slobody 12. Fajn, tak zajtra, maj sa.“ 

Skvelé, pomyslel si Dalibor spokojne, všetko je na dobrej ceste. Už len aby sa to neposralo. 

8. kapitola 

„Námestie slobody, dvanásť,“ zamrmlal si popod nos, keď jeho pohľad skĺzol z popisného čísla 

namaľovaného na štvorcovom plechu bielej farby na poznámku v mobile. Jakub nevedel, či má nad 

tým krútiť hlavou alebo sa smiať. 

Nemohol sa zmýliť. Na tej tichej ulici boli len tieto dva firmy a medzi nimi príhodne i jedno 

kvetinárstvo. Čo na tom, že sa jednalo o pohrebné služby? 

„Tak poďme na to,“ povzbudil sa polohlasne, než z cesty vyšiel na úzky pás zeleného trávnika a 

vzápätí na chodník. Vošiel dnu. 
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Sám nevedel, čo má čakať, alebo ako si to predstavovať. Len čo vkročil, objavila sa pred ním 

priestranná miestnosť, vybavená ako otvorená kancelária. Dva pracovné stoly s počítačmi, skrinka so 

spismi, v rohu pri protiľahlej stene hnedá dvojsedačka s bannerom vody a plastovými pohárikmi. 

„Dobrý deň,“ pozdravil, na čo sa mladšia zo žien usmiala a tá staršia si ho premerala spýtavým 

pohľadom. 

„Dobrý,“ vstala od stola, „vy musíte byť pán Sirotský, však?“ 

Jakub prikývol. 

„Výborne, ste presný ako švajčiarske hodinky, to sa bude šéfovi páčiť. Poďte,“ kývla mu a vykročila k 

dverám, skrytým vzadu v miestnosti. 

Zaklopala, nakukla dnu a oznámila jeho príchod. Hneď na to mu otvorila dvere a v nich sa objavil 

Gabriel. 

„Ahoj,“ pozdravil ho, evidentne trochu nesvoj a on si pomyslel, že sa cíti navlas rovnako. „Ja... 

nevedel som, ako ti to povedať. Prekvapený?“ 

„Ahoj,“ odzdravil mu Jakub s drobným úsmevom. „Ak mám priznať pravdu, tak trochu.“ 

„Sadni si, prosím,“ ukázal Gabriel na neveľkú pohovku modrej farby, ktorá sem vôbec nepasovala. 

Vlastne pôsobila skôr ako päsť na oko. „Dáš si niečo? Kávu? Čaj? Hocičo?“ 

Jakubov pohľad sa preniesol na mohutný moderný kávovar umiestnený na jednej zo skriniek, kde mal 

evidentne svoje čestné miesto. 

„Kávu, vďaka.“ 

Gabriel sa ujal jej prípravy a pomedzi to spustil rad otázok. „Pracoval si niekedy v administratíve?“ 

„Nie,“ odvetil. „Iba v tom obchode, kde sme sa stretli a občas mávam nočné, keď vykladám pre jeden 

obchodný dom tovar. Ale ovládam nielen strojopis prstokladom, ale vyznám sa aj v podnikovej 

agende.“ 

„Výborne,“ usmial sa, keď na stôl pred neho postavil šálku rozvoniavajúcej kávy. „Táto práca v 

podstate nie je zložitá. Ak o ňu budeš mať záujem, môžem ťa ubezpečiť, že neprídeš do styku s 

klientmi. O tých sa stará Dagmara, alebo priamo ja. Na tebe bude vybavovanie potrebných formalít. 

Vieš si predstaviť, ako to všetko asi prebieha?“ 

„No, priznám sa, že nie veľmi.“ 

Gabriel urobil kávu i sebe, osladil si ju, ochutil smotanou do kávy a ponúkol i Jakuba. Neodmietol. 

„Tak v krátkosti. Ak niekto zomrie, najprv sa privolá obhliadajúci lekár poverený Úradom pre dohľad 

nad zdravotnou starostlivosťou. Ten musí vyplniť list o prehliadke mŕtveho, prípade môže nariadiť 

pitvu. Po tejto prehliadke kontaktujú dispečing na odvoz zosnulých alebo priamo určitú pohrebnú 

službu.“ 

„Jasné, chápem.“ 
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Gabriel sa pousmial. „Väčšina pohrebníctiev už ponúka kompletný servis, rovnako ako aj my. Máme 

širokú ponuku truhiel, zabezpečujeme pochovanie zosnulého na cintoríne alebo spaľovanie v 

krematóriu, staráme sa o všetko potrebné počas priebehu pohrebného obradu, vrátane kvetov a 

vencov. Rovnako vieme zabezpečiť pridelenie hrobového miesta a vydanie užívacieho práva na 

hrobové miesto na cintoríne. Vyhotovujeme parte, ak si to zákazník želá, prípade tiež objednáme 

oznámenie o úmrtí v tlači. A tiež poskytujeme aj vybavovanie úmrtného listu na matrike a príspevku 

na pohreb, v závislosti na prianí klienta.“ 

„Ak sa budem starať o tie formality, bude k nim patriť aj tá návšteva matriky?“ 

„Ako kedy,“ odvetil Gabriel. „Väčšinou si to klienti chcú vybaviť sami. Málokedy sa stane, že o to 

požiadajú nás. Ale áno.“ 

Jakub prikývol. „Neznie to veľmi zložito.“ 

„Nie, ale má to svoje tienisté stránky a nemalý nápor na psychiku. Musím priznať, že mi pár ľudí 

odtiaľto už odišlo. Celkom dobrovoľne, lebo to nezvládli. Stavy depresie a úzkosti nie sú nič 

výnimočné.“ 

Povedal to tónom, akoby vedel viac, než mohol. Akoby tušil, že... pred časom vyviedol nejakú 

hlúposť. Mal sa s tým priznať? Po chvíli váhania uznal, že by to bolo iba fér. Už preňho toľko urobil... 

Odpil si z kávy a položil ju späť na podšálku, bielu ako sneh. „Nedávno som... urobil istú... hlúposť,“ 

spustil opatrne, uhýbajúc pohľadom. „Chcem, aby si to vedel a tiež... že som pri zmysloch. Trochu 

som vtedy popil, čo tiež nezvyknem a... už sa to so mnou viezlo. 

Gabriel chvíľu mlčal a hral sa s perom, než neprikývol s tichým: „Ja viem, Jakub. Vtedy, vieš... to ja 

som ťa našiel.“ 

Jakubove oči sa rozšírili úžasom, iba zahabkal a do líc sa mu vkradla zradná červeň. 

„Len som ti chcel oplatiť tvoju úprimnosť. Vážim si to,“ zahovoril trápnu chvíľku Gabriel a vstal od 

stola. Káva ostala stáť na svojom mieste nepovšimnutá. „Poď, prevediem ťa tu.“ 

Vstal. Vyšli druhými dverami, ktoré ich priviedli na dlhú chodbu. Jedna miestnosť bola plná truhiel 

rôznych vyhotovení i druhov, v ďalšej sa nachádzali urny. V inej boli k dispozícii dva pracovné stoly s 

počítačmi, ktoré obsluhovali zväčša brigádnici. Tu sa robili návrhy na parte a jedna celá stena bola 

obvešaná všakovakými vzorkami. 

Mali tam mrazničku, aj najrôznejšie pomôcky, ktoré len mohli potrebovať pri svojej práci. 

Keď sa vrátili do jeho kancelárie, Jakub mal dojem, že videl naozaj dosť. 

Gabriel si strčil ruky do vreciek nohavíc, čiernych ako tuš. „Viem, že je toho na teba veľa. Eva 

odchádza o štrnásť dní, takže máš dostatok času na premyslenie.“ 

„Dobre,“ zamrmlal. 

„Asi to nie je celkom to, čo si si predstavoval a určite by to nikto nenazval vysnívanou prácou, ale... 

budem rád, ak sa to rozhodneš aspoň skúsiť.“ 
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Jakub si chvíľu hrýzol spodnú peru, než k nemu načiahol ruku a odhodlane mu pozrel do očí. Jeho 

ruka sa ocitla v Gabrielovej teplej dlani a on mu ju jemne zovrel. Bol to pevný stisk, ktorý mu vyslal do 

tela tisíce drobných impulzov, ktoré v momente vyskratovali všetky jeho nervové zakončenia. 

Sakra, ako bolo možné, že naňho ten chlap takto pôsobí? Nie, že by mu to bolo nepríjemné... 

„Ďakujem ti. Za všetko.“ 

Pustili sa a jeho sa zmocnil nedobrý pocit neurčitej straty. Myšlienky sa zdá sa zbláznili, lebo sa mu v 

hlave mihali svetelnou rýchlosťou, v snahe predbehnúť jedna druhú. 

Chuť pozvať ho niekam prebodla vidina rozosmiatej ženy... 

„Maj sa,“ pozdravil napokon a chopil sa kľučky. 

Gabriel sa pohol za ním. „Uvidíme sa?“ 

To ho zaskočilo. Zastal v otvorených dverách a otočil sa k nemu. Gabriel doňho vrazil. Nechtiac. Ale i 

tak Jakub postrehol ako sa mu rozšírili zreničky a jeho ruky automaticky pristáli na jeho páse. Zotrvali 

tam sotva pár sekúnd, než sa stiahli. 

„Iste,“ odvetil, než s divo búšiacim srdcom opustil pohrebné služby. 

xoxoxox 

Vyšiel von a zamieril rovno do mesta. Potreboval sa prejsť a prečistiť si hlavu. Nehodlal čakať na mhd-

čku, aj keď bola zastávka odtiaľ iba na skok. 

Čo sa to tam vnútri vlastne stalo? Bol zmätený. Mal pocit, že... 

Sakra! 

Mohlo by to byť možné? Cítil na tvári jeho dych a jasne videl ako sa tie ústa pootvorili. Bolo to 

nesmierne vábivé. Vlastne mal pocit, akoby sa na tých pár sekúnd zastavil čas a stratilo sa všetko 

okolo kdesi v medzipriestore. Boli iba oni dvaja... 

Vošiel si rukou do vlasov, ktoré mu padli do očí, pretože ich nepútala žiadna gumička. Poľahky 

schovali vyholené boky jeho lebky. 

Chcel tú prácu. Ani nie tak kvôli nemu ako kvôli sebe a svojmu priškrtenému rozpočtu. 

Vystrúhal grimasu. Tak fajn, aj kvôli nemu! pripustil v duchu. 

Čo mohol stratiť? Aj tak to bude iba na skúšku. Ak sa mu to nebude páčiť, stále si môže nájsť niečo 

iné. 

Pousmial sa. Už vedel, čo mu odpovie a nepotreboval na to ani tých štrnásť dní. Čo keby ho teda 

pozval na drink a... 

Do riti, pomyslel si a odrazu mal do toho neuveriteľnú chuť kopnúť. Ten človek k nemu vysielal 

dokonale mätúce signály. Kto sa v tom mal potom vyznať? 
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Odrazu ho osvietila spásonosná myšlienka. Môže sa na to predsa celkom nenápadne popýtať jeho 

matky. Dnes sa má vrátiť z kúpeľov, takže? 

Ó, áno, skvelý nápad. Získa potrebné informácie od spoľahlivého zdroja a potom sa uvidí. Nebude 

predbiehať. Nechcel by zažiť ten hrozný pocit sklamania. Alebo ďalšiu trápnu situáciu, keď po ňom 

vyštartuje a on bude fakt heterák. 

xoxoxox 

Opieral sa o čierne auto s logom firmy a bielou ľaliou, ktorá zdobiela bok auta. Fajčil a díval sa za ním 

s prižmúrenými očami. 

Mohol to byť skutočne on? Stále si tým nebol istý. Minul ho bez toho, aby ho vôbec zaregistroval. 

Nepamätal si ho, ale čomu sa čudovať? Nevideli sa pekných pár rokov. 

Vyfúkol z úst dym a zahasil ohorok podrážkou topánky. Aké by to asi bolo, obnoviť... starú známosť? 

Uškrnul sa, keď sa mu pred očami vynorila vidina mladého, šťavnatého zadku a krásne holého 

rozkroku. Zasvrbeli ho prsty. Vtedy sa mu to s ním páčilo. Mal ho dôverne preskúmaného od hlavy po 

päty. 

Ale zmenil sa. A jemu by sa páčilo, čo videl a páčilo by sa mu aj to, keby dostal príležitosť zmapovať 

ten urastený terén znova. Určite by neľutoval. 

Vrhol zúžený pohľad na vstupné dvere vedľajšej pohrebky. Hádam bude mať naňho šťastie. Vedel, že 

vedľa hľadajú novú silu, lebo Eva odchádza na materskú. Ak bol jeho predpoklad správny, ešte sa 

uvidia. 

Ak nie, nájde si ho... 

9. kapitola 

Jakub sedel v kuchyni svojej susedy a hltal bryndzové halušky posypané voňavými oškvarkami. Ani si 

nepamätal, kedy naposledy mal v ústach takú lahôdku. Mama mu zomrela skoro a otec sa s varením 

nesral, ako sám zvykol hovoriť. Iba narýchlo čosi zbúchal a bolo. To jedlo malo dva varianty. Buď bolo 

súce akurát tak do koša alebo bolo tesne na hranici strávenia. 

Jakub sa preto v kuchyni naučil obracať rýchlo. A nebol zlý. No existovali jedlá, ktorým sa z dôvodu 

náročnosti a dĺžky prípravy strategicky vyhýbal. 

Teraz si vážne užíval. Bolo požehnaním, že si splašil tú garsónku, pretože hoci bol ten priestor na 

obývanie nekresťansky malý, získal skvelú susedu. 

Prežúval, civel von oknom, ktoré zdobila biela záclonka siahajúca do jeho polovice, prizdobená 

niekoľkými farebnými motýlikmi a uvažoval ako správne a hlavne nenápadne sformulovať otázku, 

ktorá ho pridlho pálila na jazyku. A tiež bolo otázne, či o takom niečom výsostne súkromnom je pani 

Marta vôbec informovaná. 
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Sám svoju orientáciu pred okolím tajil a to bez pardónu. Z jediného dôvodu. Nebol masochistom, aby 

na seba privolával nešťastie i tohto druhu. Ľudia boli primálo znášanlivý k takým ako bol on. 

„V tých kúpeľoch som sa mala lepšie ako na dovolenke niekde pri mori,“ húdla a on mlčky počúval jej 

monológ. „Príjemný program i ľudia. Keby to bolo na mne, ešte ostanem.“ 

„To je fajn, aspoň ste si oddýchla.“ 

„Iste. Ach, príjemná zmena oproti tým všedným a nudným dňom. Vlastne môžem byť rada, že ma 

netrápia rôzne choroby a nemusím vysedávať po lekároch. To by ma vážne dorazilo.“ 

„Hm, to vám verím. Ani ja to nemám rád a vyhýbam sa im ako to len ide.“ 

„A ako si sa mal ty? Gabko mi spomínal, že si bol chorý,“ starala sa. Dojedla a odniesla svoj tanier do 

dresu. Vrátila sa k stolu a šálke kávy, ktorá stihla trošku vychladnúť. „Milo ma prekvapil, keď si pýtal 

recept na vývar. Skoro som spadla z nôh.“ 

Jakub cítil, že mu začínajú horieť líca. „Chrípka. Ani neviem, kde som ju chytil.“ 

Potľapkala ho matersky po ruke. „Hlavné je, že si sa z toho dostal.“ 

„No, nebyť vášho syna, neviem, neviem. Takmer som o sebe nevedel,“ priznal a keby mohol sklopil by 

i uši, nielen zrak. 

Pani Marta si vzdychla. „Áno, Gabko na to síce možno nevyzerá, ale je starostlivý. Až úzkostlivo. 

Občas si myslím, že by nevedel ublížiť ani muche. Neviem, po kom zdedil takú povahu, lebo manžel 

bol hrozný cholerik a ja som strašný realista. Vieš, nemá to chúďa v živote ľahké. Dlho si nevedel 

odpustiť smrť snúbenice. Možno si ju už videl. To je to dievča, čo má na fotke v izbe. Zomrela pri 

autohavárii. Mala som ju rada, ale vedela som, že to nikdy nebude v poriadku.“ 

Jej oči sa zahmlili spomienkami a výraz tváre posiatej vráskami posmutnel. 

Jakub prikývol. Vnútro zaťažil akýsi neviditeľný kameň o váhe najmenej sto ton. „Všimol som si ju. 

Bola veľmi pekná. Ale nechápem, prečo by to... nemalo byť v poriadku. Nehodili sa k sebe?“ 

Je hetero, je hetero, bežalo mu v hlave ako písmená začínajúceho čierno-bieleho filmu pre 

pamätníkov. 

Pani Marta sa jeho rozpoloženie sotva všimla, čomu bol rád. Pousmiala sa a jednu ruku si založila 

zamyslene pod bradu. Prešla malá chvíľka, než odpovedala. 

„Nejde o to. Rozumeli si, kamarátili sa veľmi dlho a to ešte od strednej školy. Daniela nebola zlá, ale 

chcela ho silou mocou pretvoriť na muža, ktorým nemohol byť za žiadnu cenu. A on to s ňou skúšal 

napriek tomu, že sa mu páčia muži.“ 

Jakubovi vypadla z ruky lyžička, s ktorou sa už chvíľu zadumane hral a buchla o tanier. Ostal na 

susedku civieť s rozšírenými očami a zatajeným dychom. 

„Ty si to nevedel?“ opýtala sa opatrne. „Ak máš proti takým výhrady, Kubko, upozorňujem ťa, že to 

nemienim tolerovať,“ dodala prísne a zamerala naňho svoj hnedý pohľad. 
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„N-nie, ja... ja... proti nemám,“ koktal absolútne nesúvislo. „Ja... nevedel som, že on je...“ Napokon 

sklapol pusu, keď si všimol, že sa na ňom suseda dobre baví. Pripadal si ako blbec, ale ani to mu 

neprekážalo, lebo jeho deň sa zrazu vyjasnil a kamenná záťaž sa rozplynula do stratena. Znova voľne 

dýchal, strnulosť z neho opadla. 

„Môžem sa niečo opýtať?“ 

Prikývol a vstal, aby dal tanier do dresu. Postrehol, že sa mu chvejú prsty a aby to zakryl, dal sa umyť 

tie taniere. 

„Ďakujem. Bolo to vynikajúce,“ zamrmlal cez plece. 

„To som rada. A teraz mi povedz, ak to nie je tajomstvo. Ešte som ťa nevidela s priateľkou. Máš 

nejakú alebo si aj ty... gej?“ 

Jakub sa neprestával červenať a uvedomoval si, že musí vyzerať horšie ako cvikla. „No, nie je to 

tajomstvo, ale... nie, nemám priateľku.“ 

Pani Marta sa naklonila na stoličke bližšie k nemu, až nečakane dychtivo. 

„A nikdy som ani nemal,“ bolo všetko, čo jej bol momentálne ochotný prezradiť. „Ale som rád, že 

vám orientácia vášho syna neprekáža. Viete, nie je veľa takých... tolerantných... ľudí.“ 

Povzdychla si. „Viem. A je to smutné. Veľmi smutné. No nežilo by sa tu lepšie, keby k sebe boli ľudia 

láskavejší? Vieš čo? Dáme si koláč. K tej káve, hej?“ 

Nenamietal. Hoci bol plný, nejaké to miestočko by sa v jeho žalúdku ešte určite našlo. 

„Gabriel mi ponúkol prácu,“ povedal, keď si znova sadol a díval sa, ako krája perník poliaty s 

čokoládou na úhľadné kocky, akoby ich vymerala pravítkom. 

„Skutočne?“ 

„Kolegyňa mu odchádza na materskú.“ 

„Ach, Evka, no iste. Ako som na to mohla zabudnúť,“ hlesla a podala mu tanierik. „A vezmeš to?“ 

„Hej. Už som sa rozhodol. Za skúšku nič nedám, aj tak ide len o administratívu a okrem toho, prácu 

potrebujem súrne ako soľ.“ 

xoxoxox 

Kamil si rozopol rifle a zatackal sa. Iba čo ho to pobavilo a on sa rozosmial. Jakub ho podržal, aby 

nespadol. Nemal od toho ďaleko. 

„Musel si sa tak ožrať?“ dohováral mu potichu. 

„Nemusel. Ch-scel som. Tá krava mi dala kopšky,“ prezradil. „Chápeš?! Vraj to so mnou nemá cenu, 

že som ne-nepersp-neprsektívny.“ 

„Neperspektívny?“ opravil ho pohotovo Jakub. Zložil mu rifle a prehodil ich cez stoličku. „Je to krava. 

Podľa mňa si perspektívny tak akurát vzhľadom na svoje možnosti.“ 
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„No? Veď to! Vraj sa málo snažím! Boha! Veď som ešte ani nezoštácioval, tak čo chce?“ znova sa 

zakymácal. 

„Neviem. Možno jej vadí niečo iné. Máš ho asi na jej vkus malého,“ uškrnul sa zlomyseľne, na čo 

naňho Kamil zagánil. 

„Tak to by si mal ty vedieť, že nemám. Koľkokrát si ho mal v ruke? Ha?“ vystrúhal grimasu. 

„Hovor tichšie, ty pako! Tu majú aj steny uši!“ zahrmlel, keď si spomenul, aké sú tie steny 

sakramentsky tenké a čo všetko je cez ne počuť. „A choď si umyť zuby. Páchne ti z huby.“ 

„A dáš mi potom pusu?“ zaprosil Kamil s absolútne skormúteným výrazom. 

„Šibe ti?“ 

„Je mi len smutno. Som sám ako vôl v plote.“ 

„To teda si.“ 

„A čo malá honička?“ pokúšal Kamil, na čo Jakuba objal a zložil si hlavu na jeho plece. „Vieš ako dlho 

mi ho nikto nepodržal?“ 

„Čo tak – urob si sám?“ šprihol britko, podráždený jeho nápadom. Sám sa tomu podivil. Inokedy ho o 

čosi také sám prosil a teraz... mal pocit, že by nemal. 

„Nebuď pes, Kubko. Budem dobrýýý. Veď ne-nechcem, aby si mi ho vzal do pusy.“ 

„Ty musíš mať riadnu depku, keď ma o to tak úporne prosíš, čo?“ vymäkol. Ak Kamil potreboval iba 

utešiť, fajn. Boli dni, kedy mu takúto láskavosť urobil on a bez zbytočných slov. 

Prikývol. „Úšpornejšiu, než to. S-strašnú. Fakt, neklamem. Česné pionierske.“ 

Kamil sa išiel umyť a Jakub postlal rozkladací gauč. Nerátal s jeho návštevou, ani s čímkoľvek, čo mu 

navrhoval, hoci tomu nápadu nebol až taký neprístupný. 

Bol si však istý, že bude stačiť nejaká tá pusa a Kamil sa poberie do ríše snov. Aj tak bolo. Kamil 

zachrápal krátko na to, ako sa chvíľku iba bozkávali a Jakub to náročky naťahoval. 

Usmial sa, keď tomu deprimovancovi odhrnul z čela prameň vlasov a on sa k nemu otočil chrbtom, 

ticho odfukujúc. 

Natiahol sa po mobile, našiel si Gabrielove číslo a vošiel do správ. 

„Ahoj, ak zajtra nemáš večer nič v pláne, rád by som ťa pozval do baru Triplex.“ Neznelo mu to zle, ani 

keď si to prečítal piaty raz, ale aby to vyzeralo dôveryhodnejšie a pohodovejšie, doťukal ešte: 

„Rozhodol som sa. Jakub.“ 

O necelú minútu sa telefón rozsvietil zas. „Ahoj. Nemám nič. O koľkej?“ 

„O deviatej môže byť?“ 

„Môže. Stretneme sa tam?“ 
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„Áno, budem tam.“ 

„Teším sa, G.“ 

Nie viac, než ja, pomyslel si Jakub blažene a jeho úsmev žiaril viac, než displej mobilu v tme malej 

izby. Odoslal poslednú správu. 

„Dobrú noc.“ 

Odpoveďou mu bol žmurkajúci smajlík. V žalúdku sa mu roztrepotali motýle... celý nekonečný 

pestrofarebný húf. 

10. kapitola 

Nedalo sa povedať, že by bar praskal vo švíkoch. A bol zašitý v takej zapadnutej štvrti mesta, že ho 

Gabriel ledva našiel. A potom ešte nejakú chvíľu zvažoval, či vojsť alebo zmeniť lokál prv, než... než sa 

mohlo čosi pokašľať. 

Takže meškal, ale nie tak úplne vlastnou vinou. 

Nad vchodom do podzemia zastavaného komplexu svietil svetlomodrý neónový nápis Triplex. Nič 

extra nápadné. Zvonku to pôsobilo ako obyčajný bar, ale keď zišiel po schodoch pokrytých červeným 

kobercom do jeho pivničných útrob, bolo badať istú odlišnosť. 

Ani nie tak v úprave a uspôsobení interiéru ako skôr podľa hudby znejúcej zo starého juboxu a 

tunajšieho osadenstva. Ak mal priznať pravdu, nikdy v podobnom bare nebol a ani teraz si nebol istý, 

či odtiaľ vážne radšej nevypadnúť. 

Ale bol sem pozvaný a on o to pozvanie veľmi, veľmi stál. X-krát si opakoval, že Jakub mu za to stojí a 

ešte aj jeho kamarát doňho húdol, nech to s ním aspoň vyskúša, lebo ak to nevyjde, nič sa nedeje. 

Nebude prvý ani posledný a môže to potom skúšať ďalej. Ak mu to nevyjde s jedným, možno si časom 

vybuduje vzťah s niekým iným. 

Popravde, ani sám nevedel čím to bolo, ale Jakub ho nesmierne priťahoval. Mohol len dúfať, že tie 

kradmé pohľady, ktoré po ňom mladík vrhal si nevyložil inak, než mal. Vydýchol si a otrel si vlhké 

dlane do nohavíc. 

Bol nervózny a nikto mu to nemohol vyčítať. Na tento večer sa tešil a len boh vie, ako dlho stál pred 

šatníkom, aby zapôsobil. Nechcel vyzerať pristaro, ani príliš... konzervatívne. Všetko napokon vyriešili 

sprané džínsy a mierne obtiahnuté tmavomodré tričko s okrúhlym výstrihom, a kožená bunda 

siahajúca mu do pásu. 

Gabriel sa rozhliadol po lokále a dúfal, že Jakub sa naňho po troche meškania nevykašľal. Toto bolo 

vlastne prvý raz, čo bol ochotný dať na svoje pocity a poddať sa vlastným túžbam, i keď boli 

homosexuálneho charakteru. No a? Preto ešte nie je človek? 

Pridlho zvádzal boj so sebou samým, pridlho sa snažil skrývať svoju najhlbšiu podstatu. Ak je šanca, že 

by mohol byť konečne šťastný, bol by hlupák, keby ju nevyužil. 
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Jakub, kde dofrasa si? pomyslel si a ani si neuvedomil, že si hryzie peru, kráčajúc hlbšie do baru a 

rozhliadajúc sa. 

Dvaja o čosi starší muži, ktorí sedeli pri jednom zo stolíkov nad pohárikom sa za ním zvedavo otočili. 

Nebolo mu to dvakrát príjemné. Ani tie pohľady, ktorými si ho premerali od hlavy po päty, než pristáli 

na jeho zadku a jeden zamrmlal: „Chrumkavý...“ 

Začervenal sa, čo sa mu skoro vôbec nestávalo. Nechtiac si spomenul na svoje ukradnuté chvíľky 

vlastnej slabosti, ako si ich nazval sám pre seba, keď sa niekto zdal – chrumkavý – jemu a on sa pri 

tom vzrušil, len aby sa neskôr niekde v tmavom kúte toalety ručne odbavil pri sladkých predstavách, 

čo všetko by si od toho ktorého chlapa nechal páčiť, len keby smel, keby sa odvážil... 

Minul prvý podporný stĺp a ignoroval zvedavý pohľad barmana, ktorý stál za svojím pultíkom v 

kožených nohaviciach a rozopnutej veste. Na zápästiach mal hrubé kožené náramky ozdobené 

vybíjanými nitmi a jeho oči zvýrazňovala čierna ceruzka. Tmavé hladké vlasy mu padali do očí. 

Okolo Gabriela sa mihol jeden z obsluhujúcich. Hore bez, opálený a vyšportovaný trup sa miestami 

leskol nejakými glitrami. Na sebe len vypasované nohavice. Pravdepodobne z latexu. Gabriel 

naprázdno prehltol. Cítil sa tu trochu ako Alenka v krajine zázrakov. Dlane sa mu znova spotili a 

bezradne mu napadlo, že miesto stretnutia mal zvoliť radšej on. 

Očami kmital po lokále a snažil sa preniknúť šero spôsobené tým sporým osvetlením. Ani bodové 

farebné svetlá osadené nízko pod stropom mu nijako nepomáhali. Na parkete tancoval jediný pár, 

tvorený dvoma ženami, ktoré sa lenivo oblizovali. Jedna z nich mala cukríkovo ružové vlasy, tá druhá 

zas blond. Pohupovali sa do rytmu piesne Bruna Marsa. Aspoň si to myslel. 

Gabriel zastal a bezradne sa obzrel ešte raz, či ho neprehliadol. Jakuba nebolo nikde vidno. Dvihol 

ruku, aby sa pozrel na hodinku. Nemeškal až tak veľmi. Sotva dvadsať minút, takže... 

Otočil sa, keď ho ktosi poklopkal po pleci. „Ahoj, hľadáš ma?“ 

Gabrielovi v tom momente padol kameň zo srdca. „Iste. Nikde som ťa nevidel, už som si myslel, že si 

to čakanie vzdal.“ 

Jakub pokrútil hlavou. „Nie.“ 

„Prepáč, nemohol som to nájsť,“ zaznelo následne jeho ospravedlnenie. 

Jakub sa usmial. „Moja chyba, nenapadlo mi, že to nebudeš poznať.“ 

Gabriel ho nasledoval, keď mu kývol ku stolu, kde sedel. Na štvorcovom stolíku s vyblednutým 

prestieraním už trónil do polovice vypitý farebný nápoj. Sadli si. Kožený poťah čalúnenej lavice pod 

nimi zavzdychal. 

„Už som si objednal. Čo si dáš ty?“ 

Gabriel pozrel na jeho nápoj. „Čo piješ ty?“ 

„Spln mesiaca,“ odpovedal a pousmial sa nad Gabrielovým prekvapeným výrazom. „Majú svoje 

vlastné nápoje. Toto obsahuje ríbezľový džús, trochu vodky a ešte čosi.“ 
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„Dám si to isté,“ zamrmlal, keď sa dostavil čašník, s ktorým sa pred chvíľkou minul. Zhodil so seba 

bundu a znova sa ospravedlnil. „Volal som ti, ale tu dole zjavne nie je signál.“ 

„Nie, nie je,“ prisvedčil Jakub. 

Keď mu vzápätí nápoj priniesol ten polonahý, plavovlasý čašník, Jakub po ňom strelil pohľadom. 

„Neprekáža ti to?“ 

Gabriel sa oprel a zadíval sa naňho. „Čo presne? Obsluha alebo toto miesto?“ 

Mykol plecami. „Asi... oboje. A fakt, že som ho vôbec zvolil za miesto stretnutia.“ 

Peknú tvár ozdobil ešte krajší úškrn. „Je pravda, že na takomto mieste som pohovory ešte nerobil a 

pochybujem, že by mi to schválili ako spestrenie prijímacieho konkurzu?“ zavtipkoval a zabralo to. 

Jakub sa pobavene rozosmial a bolo príjemné sledovať tú zväčša vážnu tvár takú uvoľnenú. 

Bože, ten chlapec ho vážne priťahoval. Mohol na ňom oči nechať! Všimol si to vôbec? 

„Určite,“ prikývol napokon a zhlboka sa nadýchol. Znova zvážnel a sklopil pohľad. Akoby sa k niečomu 

odhodlával a nevedel, ako začať: „Gabriel, prv, než odpoviem na tvoju pracovnú ponuku, chcem, aby 

si niečo vedel a tiež ma niečo... zaujíma.“ 

Gabriel pokrčil plecami. „Čo by to malo byť? Pokojne sa pýtaj a sľubujem, že to, čo mi povieš, ostane 

medzi nami, ak to tak chceš.“ 

Jakub po ňom hodil očkom a prikývol. „Rád by som pre teba pracoval, ale chcem, aby si vedel, že toto 

miesto som nevybral náhodne. Som gay a faktom je, že som sa tým nikdy netajil, aj keď nebehám s 

transparentom po meste, ani sa nezapájam do dúhových pochodov, ani tým neomračujem ľudí na 

počkanie. Z rôznych dôvodov,“ dodal a prstami sa pohrával so stopkou svojho pohára. „Bude ti moja 

sexuálna orientácia prekážať?“ 

Gabriel sa naňho iba díval a až po chvíli odpovedal. „Mŕtvym je srdečne jedno, či si gay alebo hetero. 

Ale pozostalým treba vždy preukázať potrebný rešpekt, súcit a úctu. Nepochybujem, že to zvládneš.“ 

Jakub prikývol. „Dobre. To by bola jedna vec.“ Zasa naňho pozrel, o poznanie nervóznejšie a chvíľu sa 

teraz ošíval on. 

„Pýtaj sa, ja ti z nosa neodhryznem,“ povzbudil ho Gabriel pokojne. 

„Č-čo hovoríš na vzťahy na pracovisku? Sú za-zakázané alebo... ich rešpektujete?“ 

Gabrielove tmavé oči sa na moment podozrievavo prižmúrili, ale Jakub iba zbabelo uhol pohľadom, 

pretože stále nepovedal, čo mal na srdci. Teda, nie všetko. Takže sa nadýchol a spustil: „Vieš, len aby 

som vedel ako sa zariadiť v prípade, že mi šéf firmy, kde by som sa rád uchádzal o zamestnantie... 

padoldooka,“ zamrmlal tak rýchlo, až to Gabriel sotva rozlúštil. Poposadol si a odkašľal. „Nie som v 

tom dobrý,“ dodal pre upresnenie, skormútene a so stiahnutým obočím. 

„V čom nie si dobrý?“ opýtal sa Gabriel, ktorému spomalene dochádzalo, čo mu práve ten fešák 

sediaci naproti povedal. Srdce sa mu z pomalého tempa plynule dostávalo do rýchlejšieho cvalu. 

Prišiel ho sem zbaliť a jeho balí Jakub?! Mal chuť sa od srdca rozosmiať! Od šťastia! 
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„V tomto,“ rozhodil rukami, líca mu už horeli ako vlčie maky. „Ja... nikdy som... nemal taký vzťah a 

ty... ty sa mi páčiš a... chcel by som... len neviem, či...“ zmĺkol a chytil si hlavu do dlaní. Lakťami sa 

oprel o dosku stola. „Prepáč, táram, keď som nervózny.“ 

Gabriel sa naklonil ponad stôl a vzal ho za ruku. Palcom pohladil jeho dlaň a neprestal s tým, ani keď 

mu položil otázku: „Vravíš, že ti šéf firmy, kde by si rád pracoval padol do oka? Pochopil som to 

správne?“ 

Jakub mlčky pritakal. Očami sledoval hru Gabrielovho palca vo svojej dlani a telom sa mu z toho 

nevinného dotyku rozlievalo príjemné teplo.   

„Vieš, vo všeobecnosti vzťahy na pracovisku zakázané nie sú. Ak nehrozia komplikácie a neželaná 

konfrontácia s klientami... chápeš, že si nemôžeme na takom mieste dovoliť verejne pohoršovať ľudí. 

To by sme rýchlo priviedli firmu ku kolapsu.“ 

Opätovné pritakanie. „A súkromne? Bolo by to... reálne? Viem sa... ovládať.“ Naprázdno prehltol, keď 

mu pozrel rovno do očí. 

„Myslím, že v tomto sme na tom rovnako. Chcem ťa spoznať lepšie, Jakub.“ 

Jakub mal pocit, akoby mu zo srdca padol obrovský kameň. Mal chuť preskočiť stôl a vrhnúť sa 

naňho, ale pohol iba rukou. Obrátil ju a preplietol ich prsty. Ešte teraz sa celý chvel zvláštnou zmesou 

radosti a chlapčenskej nedočkavosti. Čo na tom, že mal chlapčenský vek dávno za sebou? 

Jakub sa k nemu naklonil bližšie. „Páčiš sa mi. Od prvého momentu. Znie to ako klišé, viem, ale... aj ja 

mám na trochu toho klišé nárok, nie?“ 

Gabrielovi napadlo, že vyzerá neskutočne sladko a hanblivo. 

„Ja mám klišé veľmi rád,“ zamrmlal celkom očarene a nechal sa pohltiť čarom toho pekného 

okamihu.   

oxoxoxo 

Keď ležal Jakub neskôr v posteli a v mysli si prehrával každý moment toho večera s prihlúplym 

úsmevom na perách, nevedel sa rozhodnúť, ktorá chvíľka z toho stretnutia bola jeho topka. 

A to sa sprvu vážne bál, že ho Gabriel okašľal, keď zistil, aké miesto stretnutia pre nich zvolil. 

V bare bolo fajn. S ním bolo fajn. Rozprávali sa dlho, smiali sa a boli si dokonca i zatancovať. Aj keď 

len na jednu jedinú pieseň. A napokon ho Gabriel odprevadil domov. Zastali pod jeho bytovkou, 

mlčky. Ako dva tiene. 

Potom Gabriel dvihol ruku k jeho tvári a priložil mu ju na líce. Ešte stále cítil jej hrejivé teplo. Jakub sa 

do toho dotyku oprel a ich oči sa do seba vpili s tichým očakávaním. Jakub cítil ako mu Gabriel 

palcom pohladil spodnú peru a on pootvoril pery. Chveli sa mu, srdce mu búšilo a v ušiach mu hučala 

vlastná krv. 

Prial si ten bozk z celej duše! A napokon sám nevedel, či sa skôr na špičky postavil on, alebo či sa k 

nemu ako prvý sklonil Gabriel. 
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No pamätal si iba elektrizujúcu radosť a slasť z toho spojenia, hebkosť jeho jazyka, ktorý kĺzal proti 

jeho vlastnému, chuť jeho úst a tlak jeho pier proti tým jeho. 

Bolo to krásne, krajšie, než si dokázal predstaviť v najdivokejších snoch. Ich prvý bozk. 

11. kapitola 

Jakubovi pípla sms-ka akurát, čo vyliezol zo sprchy. Dodrhol si vlasy hnedým froté uterákom a 

chňapol po ňom v nádeji, že píše Gabriel. A vzápätí si pomyslel, nech to radšej nie je on a nech 

nezruší ich rande ako včera kvôli práci. 

Kým sa preklikol do správ, srdce sa mu rozbúchalo ako zvon. 

Nebol to Gabriel a jemu odľahlo. Písal mu Kamil. 

„Čau, brácho, neskočíme večer trochu povymetať bary?“ 

Iba sa uškrnul a odpísal: „Nie, už mám niečo iné.“ 

„Nekecaj! Nebodaj rande?“ 

„A čo ak áno?“ 

„Tak ti poviem len toľko, že konečne! Je to ten, na koho myslím?“ 

„A to by mal byť ako kto podľa teba?“ 

„No ten Kostlivec predsa, po ktorom už váľaš očami niekoľko týždňov.“ 

„Volá sa Gabriel, nie Kostlivec.“ 

„Tak má nové krycie meno, také od fachu. Prajem príjemný šukec, uži si aj za mňa! ;)“ 

Na toto už neodpísal. Iba prevrátil očami, položil mobil na kuchynskú linku, ktorá pamätala už i lepšie 

časy a vrátil sa do kúpeľne, aby sa oholil. 

Zotrel dlaňou ruky orosené zrkadlo a chvíľu sa na seba zadumane díval. Premýšľal, či sa vôbec holiť. A 

ak už, či by nemal skúsiť niečo iné. Možno si nechať fúziky nad hornou perou. Alebo aj bradu, iba tak, 

okolo úst. Ale potom sa zamračil. Nepristalo by mu to a navyše by vyzeral, akoby mal na tvári bobra. 

Kozia briadka by bola v jeho podaní tiež pekná vražda. Niekoho by určite usmial na smrť. 

Takže sa oholil pekne do hladka a kriticky sa poobzeral z každej strany. Mal síce iba dvadsaťpäť, ale 

nepôsobil ako ciciak. Ani tak pôsobiť nechcel. Ale zase nechcel vyzerať príliš staro. 

Matička skákavá, nabrnknúť si staršieho nie je vždy ľahké. Najmä ak sa ešte len spoznávate a len 

pomaly zisťujete čo-to jeden o druhom. 

Naniesol si na zubnú kefku pastu a začal si drhnúť zuby s malým povzdychom. 
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V práci to bolo za posledný týždeň a pol celkom fajn. Naozaj to nebolo nič zložité a administratíva mu 

šla od ruky. Ešte síce nebol taký zbehlý vo vybavovačkách na úradoch, ale s tým mu zatiaľ pomáhala 

Evka, ktorá sa zanedlho chystala na materskú a toto spadalo do jej kompetencie. 

„Nič sa neboj,“ upokojovala ho, keď sa prvý deň jeho nástupu vracali z úradu, „zachvíľu budeš poznať 

tých byrokratických kreténov podľa mena. Prídeš na to, čo kde treba a pôjde to ako po masle.“ 

Usmial sa a vypláchol si ústa. Bolo fajn, že dostal túto príležitosť. Ani vo sne by sa mu nesnívalo, že sa 

mu podarí zohnať niečo takto skoro a hoci to bolo trochu morbídne zamestnanie, flek to bol dobrý a 

navyše, výborne platený. 

Och a ďalšie plus navyše, chodil so šéfom. 

I keď sa za tie dni neraz zamyslel, či to vážne nebude problémom. Bolo by preňho ťažké, keby ho 

Gabriel zrušil a striktne dodržiaval nejaké skostnatené morálne zásady. Bol rád, že sa ho na to odvážil 

spýtať, najmä keď bol od prírody pomerne hanblivý. Sám nevedel, kde v sebe pozbieral tú dávku 

odvahy. Možno za to mohol poďakovať aj Gabrielovej matke, ktorá mu prezradila, že je gej. Tak 

aspoň nemal čo stratiť, že? Hral na istotu. 

Teda, nemal čo stratiť okrem vyhliadky na prácu. 

Učesal si ešte mokré vlasy a prešiel do izby. Zastavil sa pred neveľkou skriňou a hútal, čo na seba. 

Bolo to ich tretie rande a on chcel vyzerať čo najlepšie. 

Natiahol na seba čierne boxerky a obul si kotníkové ponožky. Tiež čierne. Zo skrine vytiahol rifle z 

tmavšieho denimu, na kolenách trochu prešúchané a sivomodré tričko s potlačou vpredu. Malo 

krátky rukáv, hoci bol vonku studený aprílový deň. Povrch toho si dal čiernu mikinu s kapucňou a 

trošku obnosenú koženú bundu. 

Ale mal ju rád, hoci by potrebovala vymeniť za novší kúsok. Lenže keď si ešte nedávno musel 

uťahovať opasok, nad niečím podobým ani nepremýšľal. 

Strčil si mobil do vrecka, kľúče vzal do ruky a vzal si dáždnik. Vonku totiž už nejakú chvíľu pekne lialo. 

oooOOOooo 

 „Fajn, máš to pripravené. Hádam ti to neprihorí. Nastavil som ti aj minútky. Stačí to po zazvonaní 

vypnúť, scediť, opláchneš to vlažnou vodou a môžeš podávať.“ 

Gabriel prikývol. „Hádam to nepokašlem.“ Vzápätí sa obzrel na pripravený jedálenský stôl. 

„Neprehnal som to?“ 

Dalibor mu nakukol ponad plece. Okrúhly stôl z jelšového dreva bol bez ozdobného prestierania. V 

jeho strede stál obyčajný sklenený svietnik a držiak na servítky s koreničkami. Taniere i príbor boli 

dokonale naaranžované, pri nich stáli poháre na vysokej stopke a fľaša vína odpočívala v chladničke. 

Dalibor uznanlivo prikývol. „Nie je to prehnané. Chceš zapôsobiť?“ 

Gabriel sa usmial. „Mám svoj vek, takže musím na mladého urobiť dojem, nie?“ 
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„Tak mu ukáž rovno to, čo skrývaš v nohaviciach a bude bozkávať zem, po ktorej chodíš!“ vzápätí sa 

rozosmial a uhol pred rozčúleným buchnátom svojho dlhoročného priateľa. Pristavil sa až medzi 

dverami s posledným dobrosrdečným varovaním. „Neposer to! Budem ti držať palce. Veď si vlastne 

ešte panic!“ 

Gabriel iba prevrátil očami a ovládal sa, aby nezaškrípal zubami. „Nechcem ho pretiahnuť! Je to len 

tretie rande!“ 

„Niektorí to stihnú už na prvom,“ dostal britkú odpoveď. Dalibor sa medzitým už obul a hodil na seba 

bundu. „Ale dúfam, že chlapec nebude sklamaný. To pozvanie k tebe si mohol vyložiť všelijako, 

chápeš. No nič, ja padám. Maj sa a pekný večer,“ poprial mu a vyparil sa z bytu do toho nečasu, ktorý 

vládol vonku od skorého poobedia. 

Gabriel si povzdychol. Iste, Jakub si to pozvanie k nemu domov môže vyložiť všelijak, ale... vážne 

nevedel, či je na sex s ním už pripravený. Nie, že by to nechcel. Dokonca si ráno vymenil posteľné 

prádlo – pre istotu - no to ešte stále nič neznamenalo. 

Asi bol iný, možno mimoň, ale vážne mu nešlo len o to jedno, i keď by mu nebolo treba dvakrát 

hovoriť. Sex nemal už nejaký ten piatok, čo bolo strašne slabé slovo a ručná práca nevynahradí ten 

pôžitok, ktorý z toho plynie, ak je všetko tak ako má byť. 

Milovanie so ženou bolo iné. Vždy sa pri ňom cítil ako vojak uprostred mínového poľa. Ale učil sa 

rýchlo a možno bolo fajn, že Dana rada experimentovala. Neraz si to spolu vymenili a miesto toho, 

aby on vnikol do nej, podrobila si umelým penisom pripevneným k úzkym bedrám Dana jeho análny 

otvor. 

Nech to už bolo akokoľvek vyšinuté, tieto jej hry si v kútiku duše obľúbil. Ale nikdy ich sám neinicioval 

už len pre to, že sa voči nemu tak snažila a prekonávala. 

Z ponurých myšlienok ho vytrhlo zvonenie kuchynských hodiniek v podobe fľakatej čierno-bielej 

kravičky a vzápätí i zvonenie pri dverách. 

Vypol sporák a bežal otvoriť. 

oooOOOooo 

 Jakub nevychádzal z údivu. Večera bola dokonalá a biele víno, ktoré Gabriel vybral sa k špagetám s 

mäsovou omáčkou výborne hodilo. 

„Nevravel si, že nevieš variť?“ opýtal sa s malým úsmevom, keď zapil jedlo hltom vína. 

Gabriel prikývol. „Mal som pomoc.“ 

„Mamu?“ 

Muž sa pobavene rozosmial. „Ani náhodou! Keby mi pomáhala ona, bol by som podrobený 

krížovému výsluchu a teraz by tu sedela s nami. To by si asi nechcel, však?“ 

„Mám ju rád, ale nie. To by som určite nechcel.“ Jakub od seba odsunul prázdny tanier. 

„Dolejem ti?“ opýtal sa zdvorilo Gabriel a on prikývol. Nastavil pohár a počkal, kým sa naplní. 
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Gabriel vstal od stola a poskladal riad do drezu. Chcel to umyť, kým omáčka nezaschne a premýšľal, 

čo ďalej. 

Jakub vyzeral maximálne chrumkavo, ale vážne sa naňho nechcel vrhnúť ako nadržaný dravec. Ale na 

druhej strane si pripadal ako spiatočník. Bol to Jakub, kto ho vlastne zbalil, bol to on, kto si vtedy stal 

na špičky a po prvý raz ho pobozkal. 

Čo keby vzal dnešný večer do svojich rúk on? Roky na to predsa už má a nie je vyklepaným 

pubertiakom, nie?! 

Nechal riad riadom, akurát, čo ho opláchol a odhodlane sa otočil k svojej návšteve. Jakub ho 

zamyslene pozoroval a teraz mu sedel v tvári krásny rumenec, keď sa ich pohľady vpili do seba. 

Nad čím asi tak premýšľaľ? Čo mu behalo po tej krásnej hlavičke? 

Gabriel sa usmial, vzal svoj pohár vína a podal mu ruku. „Poď,“ vyzval ho a vytiahol na nohy. Jakub ho 

s pohárom v jednej ruke a druhou sa držiac jeho dlane nasledoval. 

Jakub už ani nerátal, koľký raz jeho srdce za ten jediný deň radostne poskočilo. 

12. kapitola 

V bare bolo rušno a vládol tam hluk, preto si od pultu prešli sadnúť do tichšieho kúta. Kamil dnes 

nemal svoj deň, ale ako videl, jeho kamošovi to bolo ukradnuté. 

Aj to, že Ľudmila mu dala kopačky. Jakub ani nerátal, ktorá kočka to už bola v poradí. Ale zrušil svoje 

rande, len aby Kamovi skúsil dvihnúť náladu. Nezdalo sa, že by sa mu to darilo. Kamil sa stále tváril 

kyslo. Na rozdiel od neho. 

„Škľabíš sa ako ustrica!“ zamumlal podráždene kamarát nad pohárom dobre vychladenej desiny piva. 

Podoprel si hlavu a prstami si vošiel do vlasov. „Už ti dal?“ 

Jakub sa iba pousmial a mykol plecom. „Dalo by sa povedať, že čiastočne.“ 

„A to mám chápať ako? Že než ti ho tam strčil si to rozmyslel?“ 

Jakub ho štuchol do pleca a naznačil mu, aby sa kontroloval v tom, čo vypustí z huby. „Sorry!“ zahučal 

Kamil a povzdychol si. „Tak ako si to myslel?“ 

„Gabriel je iný,“ začal po krátkej úvahe. „Nie je z tých, ktorý chcú rýchlovku na jednu noc.“ 

„Nechápem. V čom je iný? Je starší, to je pravda, ale...“ 

Jakub pokrútil hlavou. „Nemyslel som v tomto. Ide na to... pomaly.“ 

„Ako... pomaly? Myslíš, že mu trvá, než sa k tomu priloží?“ 

„Kriste, ty si pako! To ti stojím na kábli, či čo?!“ zamračil sa Jakub a odpil si poriadny dúšok zo svojho 

piva. 
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Kamil unudene prikývol. „Asi, kámo. Posledných pár dní je to so mnou na sračky.“ Odpil si a otrel si 

hornú peru od peny chrbátom ruky. „Vieš, že som si včera konečne zohnal prácičku?“ 

„Nekecaj! Vážne? A kde?“ 

„Ale, nič extra. Iba výpomoc v jednom veľkosklade, ale neplatia zle. No a keď odštátnicujeme, môžem 

sa tam zamestnať na plný úväzok, ak sa mi tam zapáči. Čo pochybujem, ale i tak nie zle.“ 

„Ako myslíš.“ 

„Tak aký je ten tvoj Kostlivček?“ 

Jakub sa napaprčil. „Povedal som ti, aby si ho tak nevolal. Zakaždým si predstavím pri tej prezývke 

niekoho, kto je kosť a koža a ver mi, že on taký vôbec nie je.“ 

„Takže si z neho videl aj niečo viac ako bicepsy?“ 

Jakub sa spokojne uškrnul. „Iste.“ 

„Čo vlastne bolo? Len mi nehovor, že večera pri sviečkach a telka, lebo to ma fakt poser, teda!“ 

Znova mu uštedril štuchanec, tentoraz lakťom do boku, na čo sa Kamil nahrbil a chechtajúc sa si to 

zasiahnuté miesto pošúchal. 

„Prečo ťa to tak zaujíma? Je to moja vec!“ 

„Možno preto, lebo ja sám som nezasunul ani nepamätám!“ zahučal. 

„Veď si sa s Ľudmilou rozišiel sotva pred ôsmymi dňami!“ 

„No! Šak práve! Celá večnosť! Ale keď sme už pri tom...“ zamumlal a hodil očkom po babách, ktoré 

prešli okolo a sadli si k neďalekému stolu. Jakubovi sa zdalo, že jedna zabrala. Akási ryšavka s 

hnedými očami a minisukňou, kým jej kamoška iba odula pery. 

Netrvalo dlho a už sa s ňou Kamil zvŕtal na parkete, takže Jakub sa po chvíli rozlúčil a pálil domov. 

Potreboval sa prejsť. Nech si už Kamo hovoril, čo chce, jemu sa Gabrielov prístup páčil. Znamenalo to 

preňho viac, než rýchla mrdačka niekde na toaletách v zadymenom klube, kde sa opieral o počarbanú 

stenu hajzlu s nastaveným zadkom, kým doňho chalan, ktorého zbalil búšil svojim vtákom. 

Pri tých neveselých spomienkach si zasa raz po dlhom čase spomenul i naňho... na svojho prvého. 

Chlapca, ktorý to s ním robil v sakristii obecného kostola. Chlapca, ktorému azda nebolo nič sväté. 

Chlapca, ktorý ho preťahoval a napokon odišiel a jeho nechal napospas svojim vlastným zmäteným 

pocitom a pocitu osamelosti, hnusu i obáv z toho, čo bude. No a v štrnástich to veru s tým všetkým 

nemal jednoduché. 

Ale život ho rýchlo naučil, že takých ako ten chalan sú celé húfy. Podobných prípadov zažil viac, než 

dosť a zo žiadneho z jeho objavov sa nevykľulo viac, než sex na jednu noc. Hoci dúfal v opak. 

Preto tá dlhšia odmlka, preto len Kamo a jeho „malá“ výpomoc. A aj preto... sa tú silvestrovskú noc 

opil a urobil hovadinu prvého stupňa. 
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Pousmial sa a vyvrátil hlavu dohora. Tmavé nebo bolo posiate hviezdami. Uvedomil si, že aj keď 

spravil hlúposť, bolo to na niečo dobré, pretože tam kdesi v tom smutnom bode svojho života sa prvý 

raz stretli, i keď o tom a hlavne ani o sebe tej noci nevedel. 

Páčilo sa mu byť s ním. Nielen v práci, ale i vo voľnom čase. Gabriel bol pozorný, zaujímal sa nielen o 

neho samotného, ale i o jeho pocity, potreby a túžby, nech to znelo akokoľvek tuctovo, či gýčovo, 

fakt bol ten, že doteraz na niekoho podobného nemal šťastie ani len natrafiť. 

Preto to vítal ako mimoriadnu zmenu a nepochybne prvý pozitívny míľnik vo svojom živote. Bolo fajn, 

cítiť sa dobre, ba priam výnimočne, pretože pri Gabrielovi taký pocit jednoducho musel mať. 

Och a to ich rande uňho doma? Bože, no tak si dali večeru pri sviečkach! No a? Bolo to romantické a 

milé, pretože doteraz si nik nedal ani len námahu s tým, aby mu uvaril sprostý čaj. A keď si ho potom 

odviedol do obývačky a už cestou tam ho v chodbe pobozkal a poslepiačky sa pokúšali obaja skončiť 

na pohovke, len aby sa jeden druhého mohli slobodne dotýkať a podchvíľou iba lapať dych, dívajúc sa 

navzájom do očí s toľkou intenzitou, až si Jakub myslel, že pod tým jeho pohľadom určite zhorí na 

popol... 

Usmial sa a zahryzol si do pery, keď mu telom prebehol záchvev vzrušenia. Gabriel bol nežný a nehnal 

ho vpred. Vyzliekal ho a v tvári mal pritom výraz, akoby si otváralo decko najvytúženejší darček pod 

vianočným stromčekom. 

Jakub bol celý vzrušený už len z toho a ruky sa mu neskutočne chveli, keď mu tú službu ochotne 

oplácal. Ani nevedel povedať, koľkokrát túžil Gabriela vidieť tak, ako ho Boh stvoril a veru nemal čo 

ľutovať. 

Maznali sa, hladili a láskali, kam ich ruky a ústa dosiahli. Jakub nevedel opísať tú nevýslovnú eufóriu, 

ktorá sa ho zmocnila, keď sa jeho mužská pýcha ocitla v Gabrielových ústach. Starší muž nemal 

problém priznať sa mu s tým, že je to preňho prvá skúsenosť, že to predtým nikdy nerobil. Ale Jakuba 

ani nenapadlo sťažovať sa, pretože Gabrielove ústa boli... 

Och, no... stačí povedať, že netrvalo dlho, než ho upozornil, že to jeho láskanie dlhšie nevydrží. Keď sa 

Gabriel na moment odtiahol, aby sa opýtal, čo hovorí, Jakub už nestihol zabrániť tomu, aby ho 

nepolepil svojím semenom. 

Skončilo prekvapenému mužovi na brade, krku i prsiach, než sa ten neusmial a sklonil sa späť k jeho 

slabinám, aby ho očistil vlastným jazykom. Najprv skúmavo, potom energicky a hltavo. 

Netrvalo dlho a Jakub bol opäť vzrušený do krajnosti. 

Po zvyšok noci ležali len tak vedľa seba na gauči, rozprávali sa a maznali, kým nezaspali. Ani sa 

neobťažovali s dekou. Hrialo ich teplo vlastných tiel. 

Či ľutoval, že sa nemilovali? Nie. Pretože tá noc bola prísľubom niečoho krásneho a on nepochyboval, 

že i výnimočného. Počká si, kým Gabriel nebude pripravený. Aj tak vedel, že to nepotrvá dlho. Všimol 

si jeho pohľady, ktorými ho občas až okato vyzliekal. A aj to sa mu na ňom páčilo! 

Domov sa dostal pred druhou a hneď zaľahol do postele. Chvíľu ešte hypnotizoval mobil, než naťukal 

krátku textovku. 
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„Myslím na teba ;)“ a poslal ju. 

Hneď na to pípla odpoveď. „Chýbaš mi. Zajtra po práci u mňa?“ 

„O.K. : ) Aj tak som tvojím dlžníkom.“ 

„Tvoj dlh evidujem a na splátku sa teším! Dobrú noc.“ 

„Aj tebe... J.“ 

Odložil mobil, usmial sa a pretočil sa v posteli na bok. 

ooo xxx ooo 

Keď sa Jakub vrátil z mestského úradu, kde bol vybavovať každodenné formality, privítala ho skoro 

prázdna kancelária. 

Eva mu kývla, že Gabriel má stránku, respektíve, že sa črtá ďalší pohreb. „Nejaká staršia pani, 

tentoraz,“ oznámila a pobrala sa na toaletu. Sadol si na svoje miesto a prvé, čo si všimol bol stručný 

odkaz na svojom stole. 

„O jednej v stromovej aleji.“ 

Otočil hlavu ku Gabrielovej kancelárii. Veď mal stránku, tak čo? Okrem toho, na pracovisku sa mali 

správať... slušne a mali sa večer stretnúť. Vzal lístok do ruky, skrkval ho a hodil do koša. 

Keď sa Eva vrátila z toalety, ponúkol sa, že im urobí kávu. Nenamietala. No a než ju vôbec stihli vypiť, 

dvere na šéfovom kancli sa otvorili a on sa podujal vyprevadiť smútiacich. 

Eva s Jakubom sa za nimi dívali, než sa muž so ženou nestratili vonku na ulici za ich presklenými 

dverami. Keď sa vracal späť, pristavil sa pri ňom len natoľko, aby mu povedal, že papiere dostane po 

obede a i preto, lebo zavetril kávu. 

Jakub sa ochotne navrhol, že urobí i jemu. Dokonca mu ju odniesol do kancelárie, za čo si vyslúžil 

jedno veľavravné žmurknutie, ktoré si však nevedel vysvetliť. 

Napokon si sadol na svoje miesto a zadíval sa na poloprázdneho smetného koša na skrčený lístok, 

ktorý si hovel na vrchu odpadkov. Potom šibol pohľadom k jeho dverám. 

„Že by predsa?“ pomyslel si. 

ooo xxx ooo 

O jednej sa už blížil k stromovej aleji, ktorá sa nachádzala len pár metrov od pohrebných služieb a 

bola lemovaná nielen živým plotom a samozrejme javorovými stromami, ale poskytovala pár 

vhodných miest aj na... iné veci. 

A nech už mal Jakub dobrú predstavivosť, nedokázal pochopiť, prečo by Gabriel za bieleho dňa 

riskoval prezradenie. 

Zastal niekde uprostred chodníka a pozrel na hodinky. Bola jedna hodina i tri minúty. Nebol práve 

dochvíľny, ale nemeškal. 
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„Nedúfal, som, že sa ukážeš.“ 

Jakub ustrnul, keď sa mu za chrbtom ozval ten hlas, ktorý... tak dávno nepočul. Akoby sa za ním 

zhmotnila jeho nočná mora! 

Otočil sa ako v spomalenom filme a bol by prisahal, že i vytreštil oči. Nedostal zo seba ani slovo, iba 

ich naprázdno otvoril a zavrel. 

Civel na týpka pred sebou a nevychádzal z úžasu. Plavé vlasy mal stále nakrátko a strapaté, čo mu 

dodávalo divoký výraz. Tvár mu zdobilo napohľad slušivé strnisko. Prevyšoval ho možno o pol hlavy. 

Za tie roky zmohutnel, nabral svaly na tých správnych miestach, ale... nie, rozhodne nebol jeho 

typom a keď nad tým zauvažoval, netušil, čo ho k nemu priťahovalo vtedy. 

„To ty si ma sem vytiahol?!“ nevedel sa rozhodnúť, či sa skôr domáha odpovede, či len konštatuje 

zjavnú skutočnosť. 

„Áno. Najprv som si nebol istý, či si to naozaj ty, ale nemýlil som sa.“ Ten zjav patriaci minulosti sa 

naňho usmial. 

„Nanešťastie,“ zamrmlal Jakub. „Čo vlastne chceš? My dvaja si nemáme čo povedať!“ 

„S tým nesúhlasím. Máme toho veľa spoločného, nie?“ priblížil sa. Jakub zacítil jeho korenistú vôňu. 

„Omyl. Mali sme. Ľutujem, že som vtedy nemal viac rozumu! Mal by som ti vraziť do zubov, 

prinajmenšom. Bol som len hlúpy malý chlapec, ktorého si zneužil! V kostole, došľaka!“ 

Iba pokrčil plecami. „Miesto predsa nie je dôležité. Páčil si sa mi vtedy, páčiš sa mi i teraz. Ostala ti tá 

dychtivosť?“ Pokročil o ďalší krok, ale Jakub sa ani nepohol. Akoby bol úžasom, či šokom prikovaný na 

miesto. 

„Do toho ťa absolútne nič nie je. Daj mi pokoj, dobre!?“ zahučal a konečne sa rozkýval. Chcel ho 

obísť, ale jemu stačilo natiahnuť ruku, aby ho schmatol za zápästie a zadržal. 

„Máš niekoho? Alebo len trucuješ, lebo som vtedy bez slova odišiel? Musíš uznať, že nám to spolu 

krásne išlo. Chýbal si mi. Ani nevieš koľko nocí som prebdel a myslel na teba.“ 

„Na to ti seriem!“ 

Demeter sa iba zachechtal. Mykol mu rukou a Jakub sa nechtiac ocitol priamo na jeho širokej hrudi, v 

jeho zovretí. 

„Fajn, aj to na začiatok stačí,“ zamrmlal a pobozkal ho. 

V tom bozku nebolo nič nežné. Bol dravý a majetnícky a Jakubovi pripomenul, že Demeter sa tak 

vlastne správal vždy. Akoby myslel iba na seba a na svoje vlastné potreby. Drvil jeho ústa a nevšímal 

si jeho protesty ani vtedy, keď mu rukami skusmo prehnietol zadok a tlmene mu do úst zastonal. 

Než sa od neho neodtrhol a nezahrešil. „Šiblo ti?“ 
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Jakub prerývane dýchal a v sekunde, keď ho uvoľnil si vytvoril dostatočný odstup. „Máš, čo si chcel! 

Nemáš právo sa ku mne ani len priblížiť! Naša epizóda je dávno passé a ja ju nechcem kriesiť ani za 

nič! Počuješ? Daj mi svätý pokoj! Zabudni, že existujem! Okrem toho, aj tak niekoho mám! Zbohom!“ 

Demeter si utrel krv z pohryzených pier, odpľul si na zem a pousmial sa. civel za ním, keď nasratý 

odchádzal. „Vraví sa, že stará láska nehrdzavie,“ zamumlal si skôr sám pre seba. „Uvidíme, čo je na 

tom pravdy.“ 

Zrak upriamil na jeho chutný zadok. Ó, nie. Rozhodne sa nevzdá bez boja. Nie teraz, keď ho znova 

ochutnal. Mladý, sladký a hriešne sexi. 

Musí ho mať... 

13. kapitola 

Usmial sa od ucha k uchu, keď opustil miestnosť, v ktorej zasadala päťčlenná komisia, lebo dvaja z 

nich sa pred chvíľou niekam vyparili. Nebolo to také zlé, ako si predstavoval. Zalial ho pocit 

absolútneho uvoľnenia, čo bolo hrozne veľkým rozdielom od tej nervozity a napätia, ktoré ho držali 

vo svojom zajatí až do tohto momentu. 

„Tak ako?“ opýtal sa ho Kamil, ktorý to mal za sebou už včera a mohol si vydýchnuť o deň skôr. 

„Myslím, že som to dal,“ odvetil spokojný sám so sebou a usmial sa. Naozaj mal zo seba dobrý pocit. 

Hovoril plynule a bez zbytočných prestávok, prácu si obhájil rovnako dobre. A zmákol i doplňujúce 

otázky. 

„Myslíš?“ opýtal sa provokatívne kamoš a štuchol ho do pleca. 

„Si pako, vieš to?“ 

Kamil sa iba zachechtal. 

Cez chodbu sa k nim vzápätí prihnala Dana, ktorá sa odtrhla od hlúčiku dievčat. Jej tmavomodré 

topánky s hrozivo vyzerajúcou platformou rýchlo klopkali po dlažbe chodby. 

„Ideme si niekam posedieť a osláviť to, dúfam, že nebudete trhať partiu!“ varovala ich, na čo obaja 

svorne prikývli. 

Kamil ju objal okolo pása a vlepil jej bozk na líce. „Blázniš, lentilka? To by sme si vôôôôbec nedovolili! 

Ani vo sne, však Kubo?“ 

Súhlasne pritakal. „Iste. Pridáme sa, len nech nám konečne povedia výsledky!“ 

Ani to netrvalo dlho. Posledný skúšaný, Paťo Zavacký opustil miestnosť asi pol hodinky po ňom a o 

hodinku už vedeli, čo a ako. 

Spravili to všetci a tak mali čo oslavovať. Prv, než opustili školu napísal Kubo Gabrielovi stručnú 

textovku a odoslal ju. Odpoveď na seba nenechala čakať. 

„Blahoželám! Kedy to oslávime? : )“ 
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„Čo víkend?“ 

„Platí. A dnes večer nemáš čas?“ 

„Dnes oslavujeme so spolužiakmi. Ale hádam sa mi podarí uvoľniť skôr, no nič nesľubujem ;)“ 

„Ak bude treba, prídem si po teba, len mi daj vedieť.“ 

„O.K.“ 

Zahryzol si do pery. Oslovenie láska v poslednej chvíli rýchlo vymazal, hoci... mal sto chutí ho tam 

nechať. Ale i tento piatkový večer vyzeral veľmi sľubne, len márne nedúfať a... hádam sa skončí podľa 

jeho prestáv. 

Stretávali sa už vyše mesiaca a on si uvedomoval, že je do Gabriela viac, než len povrchne zamilovaný. 

To, čo k nemu cítil bolo silnejšie... oveľa viac, než to, čo kedy cítil doteraz. Samého ho to prekvapilo, 

ale na druhej strane, nie v tom zlom zmysle slova. 

„Kriste, zlož ten mobil a dívaj sa, kam ideš, lebo ťa nabudúce nechám pobozkať ten stĺp!“ zahučal 

Kamil, keď ho schmatol za lakeť a potiahol k sebe, len aby sa jeho kamarát nevybúral s pouličným 

osvetlením. 

Jakub iba bezstarostne mykol plecom a usmial sa. Dnes hodil všetky starosti za hlavu. 

ooo xxx ooo 

 Sedeli vonku na terase v podniku Carpe Diem, čo bolo pomerne výstižné. Bavili sa a možno boli 

trochu hluční, ale kašľať na to. 

Stali sa z nich magistri, úspešne zavŕšili štátnice a život mali pred sebou. Dievčatá sa evidentne bavili 

a chlapci nezaostávali. 

Aj Jakub si doprial, no nie tak, aby o sebe nevedel. Mal na večer vlastné plány, ktoré zahŕňali istého 

veľmi príťažlivého majiteľa pohrebnej firmy. Posledné týždne nepoznal nič iné, len plahočenie v práci 

a učenie a tak si povedal, že je konečne čas aj na zábavu. Nielen so spolužiakmi. 

Bolo fakt, že Gabriela zanedbával, ale muž to chápal. Bodaj by aj nie. Doprial mu potrebnú voľnosť a 

neotravoval ho zbytočnými otázkami, ako na tom je. Stačilo, aby sa naňho zadíval tým svojim 

pohľadom plným otázok a z Jakuba sa odpovede samé hrnuli.   

Až po chvíli si všimol, že i Kamil popíja pomenej a skutočne sa tomu podivil. Bolo to asi totiž prvý raz v 

živote. „Stalo sa niečo?“ 

Jeho kamoš iba pokrčil plecami a vystrúhal tajomný úsmev. „Ani nie. Ale večer sa chcem stretnúť s 

Luciou.“ 

„S Luciou?“ opýtal sa nechápavo Jakub a v mysli preberal, či mu to meno vôbec niečo hovorí. 

Kamil prikývol. „To je tá kočka z baru.“ 

„Myslel som, že to bola jednorázovka,“ zamumlal úprimne prekvapený Jakub a ani to neskrýval. 
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Kamil pokrútil hlavou. Naozaj sa to Kubovi zdalo, alebo bol jeho kamoš zamilovaný? Že by konečne? 

„Ešte som s ňou nespal. Vieš, ona je... iná.“ 

„Hej a v čom?“ 

Kamil iba pokrčil plecom. „Ani neviem. Proste... je iná. Nechcem ju... iba pretiahnuť. Myslím, že ju 

mám rád,“ priznal sa pošepky, než boli obaja znovu zatiahnutí do rozhovoru rozjarených spolužiakov. 

ooo xxx ooo 

Jakub nasadol do auta, ktoré pristavilo na parkovisku a než si zapol pás na sedadle spolujazdca, nahol 

sa k nemu, aby mu vlepil na ústa bozk. 

„Ideme k tebe?“ opýtal sa a Gabriel prikývol. „Aj keď nie tak celkom,“ odvetil a kývol hlavou na zadné 

sedadlá. „Dovolil som si zbaliť ti pár vecí, neva?“ 

Jakub preskočil pohľadom z tašiek, ktoré si hoveli na zadných sedadlách späť naňho. „Ideme 

niekam?“ 

Gabriel s úsmevom prikývol. „Prekvapenie.“ 

Cesta im netrvala ani hodinu. Po chvíli opustili rušné ulice mesta a zamierili na juh, kde sa v diaľke 

črtali vrcholky tmavých hôr. 

Jakub sedel na sedadle spolujazdca ticho ako mucha, užíval si ten príjemný pocit, ktorý sa mu usídlil v 

tele a rozpínajúcu sa radosť, ktorej sa nehodlal za žiadnu cenu vzdať. Svet za oknami auta potemnel a 

deň vystriedala noc. 

Keď vošli na lesnú cestu, trvalo najmenej pätnásť minút, než dorazili na miesto, ale Jakub musel 

uznať, že to za to stálo. 

„To je tvoje?“ 

Gabriel pokrútil hlavou. „Nie, nie tak celkom. Kúpili sme ju pred pár rokmi spolu s tvojim bývalým 

profesorom, Tekelym. Teraz to síce kvôli tme nevidieť, ale je tu krásne.“ Gabriel zaparkoval a vystúpil. 

Vzal im tašky a navigoval ho dnu. 

„Si hladný?“ opýtal sa, keď ho previedol prízemím dreveného bungalovu, pripomínajúcemu skôr 

menší domček ako lesnú chatu a skončili v kuchyni. 

Jakub prikývol. 

„Ale mám len pizzu. Myslím, že by som ju mal zvládnuť aj bez pomoci, hoci je to len mrazený 

polotovar. Dúfam, že neva. Na viac som nemal čas a...“ 

Jakubovi stačili dva kroky, aby prekonal ten zbytočný priestor medzi nimi a vlepil mu taký bozk, až sa 

Gabrielovi takmer podlomili kolená. 
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Hra jazykov a ich vzájomný vášnivý súboj boli nielen zmyselné, ale i dráždivé a dychberúce. Než sa od 

seba ich ústa odtrhli, držal Jakubovu zrumenenú tvár v dlaniach a jeho dych hladil jeho pootvorené, 

nedočkavé pery. 

„Myslíš, že v tejto chvíli môžem vôbec myslieť na jedlo? Chcem ťa, Gabriel. Chcem ťa tak veľmi, až to 

bolí!“ 

Gabriel sa k nemu primkol tesnejšie s tichým zastonaním. Cítil jeho vzrušenie a ak mal byť úprimný už 

hodnú chvíľu bojoval s tým vlastným. Prečo sa tomu teda brániť, keď po sebe túžia? 

„Dúfal som, že to povieš...“ zamumlal, než si tentoraz privlastnil tie krásne plné pery on. 

ooo xxx ooo 

V spálni nehorela žiadna záplava čajových alebo iných sviečok. Ani im pri tom nehrala hudba. Nič z 

toho nepotrebovali. Úplne si vystačili s dvojlôžkovou posteľou, čírym lubrikantom bez arómy a s 

fialovým kondónom, ktorý Jakub vlastnoručne nasadil na Gabrielov stoporený penis. 

Obaja si dali záležať na predohre, obom sa neuveriteľne páčilo to maznanie a dráždenie partnerovho 

tela, pocit, že majú moc privodiť mu tie najkrajšie pocity. A radosť nielen z nich a z jeho vzdychov. 

Jakub ležal na chrbte, pripravený tak dôkladne ako nikdy doteraz, nedočkavý a roztúžený prijať do 

seba tú hodvábnu kopiju obalenú vo fialovom plášti, krásne lesklom od naneseného lubrikantu. 

Ich prvé milovanie. Opatrné a krásne nežné. Dnes si určite nemohol želať krajší darček... 

Gabrielova ruka pristála na jeho nohe pod ohnutým kolenom a akoby si ho tým dotykom ešte trošku 

nadvihla. Nie, že by nestačil vankúšik pod jeho vyšpúleným zadkom. 

Bože, Jakub sexoval už neraz, ale nikdy predtým sa necítil taký odhalený, taký... zraniteľný. Čím to 

bolo, že sa chvel ako osika už len vďaka jeho roztúženému pohľadu? 

Gabrielovi sa páčilo, aký bol Jakub príjemne vyholený, aj keď nie všade a teraz i lesklý od jeho slín a 

lubrikantu. Bolo to celkom iné ako všetko, čo kedy zažil so svojou bývalou snúbenicou a predsa mal 

pocit, že aj keď sa s mužom nikdy prv nemiloval, je to... správne a preňho úplne prirodzené. 

Gabriel uchopil do prstov svoj penis a nasmeroval ho do tmavej, zvraštenej dierky. Zatlačil a vsúval sa 

doňho sprvu pomaly, než prirazil ráznejšie. 

Neušlo mu, ako Jakub zaťal zuby a na moment zadržal dych. 

„Som... som priveľký?“ 

Vôbec to nebola hlúpa otázka, pretože bol veľmi pekne obdarený, čo do dĺžky i do objemu. Zvlášť v 

stoporenom stave. 

Jakub k nemu natiahol ruku, pohladil ho po ramene a prekĺzol prstami cez šiju do vlasov na zátylku, 

aby si ho pritiahol bližšie k bozku, hoci to v tejto polohe dalo zabrať. 

„Nie, si... dokonalý!“ 



52 
 

Gabriel sa odtiahol od jeho tváre. „Ty si dokonalý! Si... krásny,“ zamrmlal, červený v tvári od 

vynaloženého fyzického úsilia, neprivaliť ho svojou váhou, nespôsobiť mu väčšiu bolesť, než už 

spôsobil a... pokúsiť sa to spojenie si čo najviac užiť. 

Jakub sa pousmial. Nikdy nikto mu prv neskladal také komplimenty. Vlastne mu nikdy nik nezložil 

žiadne. Cítil sa ako v nebi. 

A potom sa pod ním pohol a slastne zastonal, keď ucítil, ako Gabriel pohol bokmi. Trochu sa 

povytiahol a zasunul sa späť dovnútra jeho poddajného tela. 

„Ešte,“ zaprosil s privretými očami, „neboj sa, neublížiš mi,“ povzbudzoval ho, než jeho pohyby 

nabrali ten správny rytmus, než nezrýchlil tak, že im za moment prestával stačiť dych, že sa ich pery 

mohli spojiť iba na sekundu, že sa pokožka ich rozhorúčených tiel zaperlila potom... 

ooo xxx ooo 

Keď o čosi neskôr ležali len tak v posteli, v tesnom objatí, Gabriel sa hruďou tisol k Jakubovmu 

chrbátu, rukou ho objímal majetnícky okolo pása a držal ho za jeho ľavú ruku, Jakub si nemohol priať 

viac. 

„Myslím, že takéto by to malo byť po prvý raz,“ zamrmlal do tmavej izby mladší muž. 

„Chceš povedať, neohrabané a ťarbavé? Pretože tak som si pripadal. Z nás dvoch si skúsenejší, hoci si 

mladší,“ zamrmlal mu pri uchu a vzápätí ho na to miesto pobozkal. 

Jakub pokrútil hlavou. Jeho vlasy na vankúši zašušťali. „Nie, bol si... nežný. A opatrný. Nikdy som 

nemal... Ja...“ zmĺkol a obrátil sa mu v náručí tak, aby mu mohol hľadieť do tváre, aj keď toho veľa v 

tme rozoznať nemohol. Iba ak jej črty, oči lesknúce sa únavou. Položil si dlaň na jeho neoholené líce a 

pohladil to príjemné strnisko. „Páčilo sa mi to, veľmi.“ 

Ucítil na čele jeho ústa a krátky bozk. Nasledoval bozk na obe viečka, na nos... na ústa. Tento bozk bol 

pomalý, vláčny, akoby mali celé more nekonečného času, ktorý existoval iba pre nich. 

„Takže to neľutuješ?“ opýtal sa Gabriel. Jeho ruka prechádzala Jakubovi po chrbte, od krížov k 

lopatkám a späť. 

„Nie. Gabriel?“ zašepkal, takmer bez dychu, pokúšal sa nájsť vhodné slová, ktorými by vyjadril hĺbku 

svojich citov, ktoré ho zaplavili ako snehová lavína, ale napokon sa k nemu iba pritúlil. „Asi som... 

nikdy nič... krajšie nezažil.“ 

Gabriel s rovnako zatajeným dychom v kútiku duše očakával iné vyznanie, ale i to bolo viac, než čakal 

po tom svojom výkone. Asi nebol až taký zlý, ako sa domnieval. 

Usmial sa a vtisol Jakubovi nový bozk na vrch hlavy. K spánku sa nechal ukolísať jeho pravidelným 

dychom a teplom sálajúcim z jeho tela. 

14. kapitola 
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Promócie preňho neboli až takou emočnou tragédiou, hoci jediná osoba, ktorá mu prišla srdečne 

poblahoželať bola jeho suseda a matka jeho priateľa, pani Martuška. Gabriel sa ospravedlnil, ale 

musel pracovať. Jakub sa však už teraz tešil na večernú oslavu, ktorú mu sľúbil, a ktorú si nepochybne 

užijú. 

Bolo príjemné nechať sa ním rozmaznávať a tie pocity ho hriali pri srdci ako nič iné doteraz. Mal 

pocit, že jeho život naberá ten správny kurz. 

Ceremónie pretrpel bez väčších problémov. Vlastne bol rád, že sa tu jeho otec neukázal. A prečo by 

sa aj mal, keď mu ani nedal vedieť? Rozhodol sa naňho kašľať tak isto, ako on kašľal celý život naňho. 

Od chvíle, kedy v tú noc opustil nemocnicu sa oňho nezaujímal. Nie, že by to bola nejaká novinka. 

Skôr príjemná zmena. Jeho otec nikdy nebol príkladom milujúceho rodiča. A hoci to ako decko 

neznášal najlepšie, teraz mu to bolo ľahostajné. 

ooo xxx ooo 

Večeru preskočili, aj keď slávnostne prestretý stôl vyzeral skvelo a jedlo voňalo lahodne. Miesto toho 

si dopriali pomalé a zdĺhavé milovanie. Gabriel bol so svojím výkonom viac, než spokojný. Učil sa 

rýchlo a okrem toho, milovať sa s Jakubom bola radosť. 

Teraz ležal vedľa neho na boku, rukou si podopieral hlavu a díval sa na svojho milenca. Ten ležal na 

chrbáte, tmavé vlasy rozhodené po vankúši a oči privreté slastnou únavou. 

Gabriel sa pousmial, jeho ukazovák lenivo krúžil okolo sýtoružovej bradavky. 

„Mama vravela, že si tam nemal nikoho z rodiny. Smiem vedieť prečo?“ 

Jakub natočil hlavu k nemu a pozrel naňho. Uvedomil si, že o tomto sa nikdy nebavili. Aspoň nie tak 

priamo, takže by asi nebolo fér zamiesť odpoveď pod koberec alebo podať úsečnú odpoveď. 

Založil si ruky pod hlavou a zadíval sa na strop. Biely ako cmar s obyčajným plochým, okrúhlym 

svetlom, lemovaným po vonkajšom obvode tmavohnedým prúžkom. 

„Moja mama zomrela, keď som mal desať. Aspoň myslím. Nepamätám si to presne. Ani neviem, či ma 

vôbec mala rada. Viem len to, že trpela. Označili to za ťažkú popôrodnú depresniu, neliečenú, pretože 

jej stavy otec považoval iba za pretvárku a divadlo. Keď to už nemohla zniesť, pojedla nejaké lieky.“ 

Gabriel položil ruku na jeho hruď, prestal mu krúžiť ukazovákom okolo bradavky a cez dlaň vnímal 

pokojný tlkot jeho srdca. „Je mi to ľúto.“ 

Jakub len mykol plecom. „Stalo sa to tak dávno a moje spomienky na to obdobie sú... takmer 

zabudnuté.“ 

Gabriel si tým vyhlásením nebol až taký istý. „A tvoj otec?“ 

„Môj otec je obyčajný nesebakritický sebec a žiaľ, i korunovaný idiot. Poviem ti, som rád, že o ňom 

nepočujem. Nechýba mi.“ 

Gabriel iba stisol pery. Čo mu mal na to povedať? On sám mal zjavne viac šťastia, čo sa týkalo 

rodičov. Jeho matka bola zlatá žena a otec dobrák od kosti. 
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„Preto som rád, že mám teba, že sme sa stretli. Aj keď... za takých nie práve šťastných podmienok.“ 

Jakub si povzdychol a i on sa pretočil na bok. „Nemusíš ma ľutovať. Ja som so svojou minulosťou 

zmierený. Aj s nelichotivým rodinným stavom. S tým žiaľ nič nenarobím. Nemôžem niekoho zmeniť zo 

sekundy na sekundu ako mávnutím čarovného prútika. To nejde. A vlastne to ani nechcem. Okrem 

toho, keby otec vedel, že som teplý ako radiátor v zime, prerazil by ma.“ 

Gabriel si ho privinul a Jakub sa mu vďačne stočil na hrudi. „Sme mi ale párik zúfalcov.“ 

„Neklasifikoval by som to takto,“ oponoval mu s ústami na prsiach. 

„Nie?“ v hlase mu bolo poznať veselosť. „A ako by ste nás označili, pán magister?“ 

„Ako párik totálne zamilovaných teplošov. No uznaj, neznie to lepšie?“ 

Gabriel sa pobavene rozosmial. „Nie som si istý. Totálne zamilovaný, s tým súhlasím, ale...“ 

„Ale? Vari nie si teplý?“ 

Gabriel ho prevrátil pod seba bez väčšej námahy. Tmavozelené posteľné povlečenie len zvýrazňovalo 

tajomnú hĺbku jeho smaragdových očí. 

„Som. A som rád, že ma vtedy Dalibor prehovoril, aby som s nimi na tú chatu šiel, pretože inak... 

neviem si ani predstaviť, čo by bolo, keby...“ zahryzol si do pery, kým Jakub dvihol ruky, vošiel mu do 

vlasov a pritiahol si jeho tvár k sebe. 

Keď ho o chvíľu prepustil, jeho oči sa smutne usmievali. „Nechcem na to myslieť. Na nič z toho. Ani na 

svojho otca. Som v posteli s tým najsexi chlapom a dnes je môj deň, môj večer. Čo keby si ma radšej 

priviedol na iné myšlienky?“ 

Gabriel sa pousmial a obtrel sa nosom o ten jeho. „Ako... iné?“ 

Jakub sa pod ním zavrtel a rukami skĺzol po jeho chrbáte v nežne ľahúčkom dotyku až na zadok. 

Prehnietol ho a pravačkou vkĺzol medzi jeho polky. Poláskal škáročku a prstami dosiahol i na 

semenníky a polovzrušený úd. 

„Príjemne iné, ak to zvládneš,“ zamrmlal a provokačne nadvihol jedno obočie. 

Gabriel sa rozosmial a zavrčal. Prisal sa ústami ku krivke jeho krku a jemne ho uhryzol do ušného 

lalôčika, než zamrmlal: „Veď počkaj, ešte budeš prosiť, aby som ti dal pokoj...“ 

Jakub mu venoval pohľad plný oddanosti. „To veľmi pochybujem. A teraz ma prosím pomiluj, chcem 

zabudnúť na všetko, okrem teba!“ 

„Vaše želanie je mi rozkazom, pane!“ vyhlásil Gabriel a vtiahol ho do bozku. 

ooo xxx ooo 

Cesta do dediny mu trvala z mesta sotva pol hodiny. Ale... nešiel domov. Mieril na cintorín, v ruke 

kytica pozostávajúca zo štyroch bielych ruží. 
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Keď prekročil nedávno omaľovanú bránu cintorína, spoza mrakov zvedavo vykuklo slnko. Nohy ho 

viedli k jedinému hrobu v štvrtom rade, než sa pristavil pri piatom pomníku zprava. 

Chvíľu tam len tak postával, než si povzdychol. Vymenil zoschnuté kvety za čerstvé a bol nabrať vodu 

zo studne, ktorá bola celkom vzadu, za lipami. 

Keď sa vrátil, sadol si na studený kameň a zadíval sa na fotku mladej tmavovlasej ženy. Farbu vlasov 

zdedil po nej. Aj oči mal jej. Črty tváre však už pomenej. Možno sa ešte podobali nosmi, ale to bolo 

všetko. 

„Skončil som školu. Síce nie s červeným diplomom, ale mám titul. A prácu. Neverila by si tomu, ale 

momentálne robím v pohrebníctve,“ začal tlmeným hlasom. „A mám priateľa. Viem, asi by sa ti to 

nepáčilo, ale je to tak.“ 

Jakub odvrátil pohľad od sivého kameňa a povzdychol si. „Mám ho rád a myslím, že aj on to cíti 

rovnako. Konečne môžem povedať, že som... šťastný. Áno, šťastný a spokojný s tým, čo mám, lebo 

som to dosiahol vlastnými silami, mama.“ 

Netušil ako dlho tam tak sedel a v duchu premietal nielen o minulosti, ale i o prítomnosti, než jeho 

pozornosť neupútal hukot približujúcej sa motorky. 

Obrátil sa. Mohutný nablýskaný stroj odstavil pred bránou, ale muž tam ostal chvíľu sedieť. Než 

nezosadol a nezložil si helmu. 

Jakub neveriaco vyvalil oči. „No to sa mi snáď iba zdá!“ zahučal a mrkol na opačnú stranu cintorína k 

menšej bránke, odkiaľ by mohol tiež vypadnúť. Ale čo by mu to bolo platné? Na tej motorke by ho 

dostihol ani by sa nenazdal. 

Vstal z matkinho hrobu, oprášil si rifle a rozhodol sa mu čeliť. Mal by pochopiť, že uňho nemá 

najmenšiu šancu. 

Demeter ho čakal pred bránou, v tvári nevyspytateľný výraz. Modré oči upriamené naňho. Nebolo 

mu dvakrát príjemné, ako ho tým pohľadom doslova hltá. 

„Dúfal som, že ťa tu nájdem. Máš čas?“ opýtal sa bez pozdravu a urobil krok jeho smerom. 

Jakub sa zamračil. „Nie, čas určite nemám. Mám dojem, že som sa naposledy vyjadril dosť jasne.“ 

Demeter prikývol. „Áno, ale i tak chcem šancu.“ 

„Nemáš nárok!“ 

„Chceš mi povedať, že ťa nepresvedčím?“ 

Jakub spozornel. Ten hlas znel podmanivo a mäkko, zaliečavo. Mal by sa pred ním mať na pozore. 

Ešte si pamätal na ten jeho posledný bozk. Ak skúsi niečo podobné, asi mu bude musieť jednu vraziť. 

„Uhádol si. Mám priateľa!“ 

„No a? To je problém?“ 
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Jakub iba vytreštil oči. „Pozri, ja...“ a vtedy si všimol, že mu zo zastávky odchádza bus. Zahrešil. Zdržal 

sa pridlho a už sa nemal ako inak dostať do mesta. Bol to jeho posledný spoj. 

Demeter mlčky sledoval jeho pohľad a načiahol sa za seba. Mlčky mu ponúkol druhú helmu. 

„Zveziem ťa, bez problému. Ak chceš,“ podotkol. 

Jakub váhal. Trvalo, než sa rozhodol a prikývol. Ale než si od neho vzal helmu, zúžil pohľad a spýtal sa: 

„Len tak?“ 

„Len tak. Nebudem nič žiadať, hoci...“ 

Jakub sa zamračil ešte viac, na čo sa Demeter iba usmial. „Vážne, sľubujem! Ani sa ťa nedotknem, ak 

to pravda nebudeš chcieť sám.“ 

„Ani náhodou,“ zamrmlal si popod nos Jakub a až teraz si od neho vzal helmu. Čiernu s bielym 

bleskom na pravej strane a nejakým logom s menšími písmenami. 

Demeter neklamal. Dokonca sa po ceste nehnal ani ako blázon, dodržiaval rýchlosť a zaviezol ho bez 

rečí na dohodnuté miesto. O dva bloky ďalej, než býval, lebo Jakub nechcel, aby vedel, kde žije. 

Vonku sa už dávno zotmelo, ulicu okrem okrúhleho mesiaca i blikajúcich hviezd osvetľovali už i 

pouličné lampy a ich bledooranžové osvetlenie. 

Z motorky zosadol iba Jakub, Demeter si dal dole prilbu. 

„Ďakujem,“ hlesol a uhol pred tým hypnotickým pohľadom. „Ale vážne si od toho nič nesľubuj.“ 

Demeter sa očividne nechcel vzdať. Natiahol ruku a bez varovania sa dotkol jeho líca. Iba ho pohladil. 

Nič viac, ale Jakubovi to prišlo rovnako intímne ako bozk. A na to nemal muž právo! 

„Nebolo nám spolu dobre? Páčil si sa mi vtedy a páčiš sa mi i teraz. Vyrástol z teba príťažlivý muž. 

Túžim po tebe, anjelik.“ 

Jakub o krok cúvol a naprázdno prehltol. „Tie... časy, keď si ma klátil v sakristii na stole a tom starom 

kresle sú preč. Snažil som sa na to zabudnúť. Roky som si to vyčítal a obviňoval som sa, lebo... lebo to 

nebolo v poriadku! Robili sme to v kostole, dofrasa! Akoby nestačilo, ako sa cirkev na takých ako sme 

my pozerá! Pripadal som si špinavý a nenormálny, než mi nedošlo, že to už inak nebude! A ty si ma v 

tom nechal! Zmizol si zo dňa na deň!“ 

„Nevedel som, že...“ 

„Presne! Nevedel! Mal som sotva štrnásť, ty osemnásť! Čo si čakal? Bol som ešte hlúpe, naivné 

decko!“ Vošiel si prstami do vlasov a cúvol ešte o krok. „Ďakujem, že si ma hodil do mesta, ale teraz 

prosím, choď. Mám priateľa a som s ním šťastný! Strať sa mi zo života, Demeter. Nechýbal si v ňom 

ani doteraz!“ 

S tým sa otočil na päte a nechal muža svojim myšlienkam. Nevidel, ako Demeter sklonil hlavu. 

Nezbadal jeho smutný pohľad. Napokon si muž znova nasadil prilbu a naštartoval. Potreboval sa 

previezť, popremýšľať a... 
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Vždy robil chyby, od kedy sa pamätal. Ale Kuba mal rád. Vždy sa mu páčil, aj s tými obrovskými 

dôverčivými očami a svojím dychtivým výrazom. Cítil ako v nohaviciach stuhol, keď si spomenul, ako 

sa ho prvý raz dotkol svojou malou dlaňou a potom ústami, keď ho oblízal... A keď potom vztýčným 

údom zdolával tú tesnú škáročku... 

Nie, nechcel naňho zabudnúť! Je mu jedno, že niekoho má. Dokáže mu, že sa zmenil! Môže to urobiť, 

len... len mu musí dať trochu času. 

„Chce to len čas, anjelik,“ zamrmlal si sebaisto popod nos, nasadil si helmu a s ručaním motora zmizol 

v tmavej noci. 

15. kapitola 

„Sladkosti? Momentálne mu trochu závidím. Aj ten kvet. Mne ten môj nedal kvet ani nepamätám!“ 

ohrnula závistlivo nos nad Jakubovým obloženým stolom Eva a pohladila si svoje okrúhle bruško. 

Dnes bol jej posledný pracovný deň. „Pevne verím, že mi ich prenechá i tentoraz.“ 

„Nevieš od koho sú?“ 

Pokrútila hlavou. „Sorry, šéfe, netuším. Priniesol to poslíček a je to bez kartičky. Už som to... 

preskúmala,“ zamrmlala a hodila po ňom ospravedlňujúci úsmev. 

Gabriel si prečesal prstami vlasy. Takto to už išlo piaty deň po sebe a on nevychádzal z údivu. Jakub to 

nijako nekomentoval. Kvet dal Eve, čokoládu tiež. Jakuba sa zatiaľ na nič nepýtal, hoci to chcelo 

dávku istej výdrže. No bol si istý, že chlapec vie, kto mu to posiela. 

Možno bolo na čase spýtať sa. A možno to ani nechcel vedieť, ale zvedavosť v ňom narastala 

priamoúmerne so žiarlivosťou, ktorá naňho vycierala zuby v škodoradostnom úsmeve. 

Stratil sa v kancelárii skôr, ako prišiel Jakub do práce. Spravil si presso a chvíľu ho bezmyšlienkovite 

popíjal, upierajúc pohľad kdesi do prázdna. 

Privrel oči a stisol čeľusť, až sa mu zvýraznili lícne kosti. Nechcel oňho prísť! Nechcel ho stratiť kvôli 

inému! Bolo by to priskoro a pravdu povediac, ani s tým nerátal! 

Mal ho rád, skutočne rád. Nevedel si ani len predstaviť deň bez toho, aby naňho nepomyslel, aby ho 

nepobozkal alebo naňho aspoň nepozrel. Mal ho stratiť, len čo ho našiel? 

Mysľou mu behali rôzne negatívne myšlienky a jeden katastrofický scenár za druhým. Visiace hodiny 

na protiľahlej stene odbili pol ôsmej ráno a on zbystril sluch. Len čo začul jeho hlas, už bol na nohách 

a siahal po kľučke na dverách svojho kancľa. 

Otvoril nezvykle prudkým trhnutím. „Jakub, ku mne prosím! Hneď! Eva, ak niekto príde, najprv mi to 

oznám po pevnej linke, jasné? Inak nech nás chvíľku nik neurší!“ Nechcel, aby to vyznelo ako 

autoritatívny príkaz, ale akosi to tak z neho vypadlo. Vedel, že jeho sebaovládanie je na hrane. 

Dvere sa pootvorili a zavreli. Jakub sa naňho mlčky, spýtavo díval. A on prepaľoval pohľadom jeho. 

Hruď sa mu prudko klesala a dvíhala, v mysli si opakoval: Zachovaj chladnú hlavu, určite to nič 

neznamená... 
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Márne. 

„Dobré ráno,“ pozdravil Jakub ako prvý. Nepodišiel k nemu, aby ho pobozkal, hoci len kratučko a 

nevinne. Zachovával si odstup. 

Gabriel musel uznať, že i dnes ráno vyzerá skvele. Ako vždy. Čierne nohavice mu krásne obopínali 

boky a nechali vyniknúť krivku jeho pevného zadku. Svetlozelená košeľa bola zapnutá i pod krkom, jej 

golier zdobil banánovožltý motýlik so sivým prúžkom a celkový dojem dotvárala pletená svetlosivá 

vesta s kosoštvorcovým vzorom. 

Gabriel sotva prikývol. Iba čo sa po ňom načiahol. Či skôr po ňom chňapol, len aby si ho strhol do 

náručia a aspoň bozkom sa ubezpečil, že je všetko tak, ako má byť. Že je Jakub stále jeho, že mu patrí 

a s ním i jeho myšlienky a všetky tie pocity, ktorými bol zahltený on sám... 

Prial si, aby v ňom vyvolal želanú odozvu, hoci bol ten bozk dravý a možno až surový. 

Nebolo problém zakloniť mu hlavu a vraziť mu jazyk do úst, zvlášť, keď sa mladší muž tomu 

drastickému vpádu nebránil. Gabriel mal pocit, že vážne stratil hlavu. Nikdy predtým sa takto šialene 

nesprával. Nikdy predtým v ňom nik nevyvolal taký zžieravý pocit žiarlivosti. 

Jakub ticho sykol. Stačilo to na to, aby sa spamätal. Akoby sa prebral z akéhosi tranzu. Máličko 

odstúpil a zadíval sa zblízka do tej známej a milej tváre. Zelené oči sa naňho dívali tak odovzdane, tak 

dôverčivo, kým on... 

„Pohrýzol som ťa?“ 

Jakub prikývol. Ale mal šťastie, lebo navonok nebolo nič badať. Na zmar nevyšla ani kvapka krvi. Čo 

bolo dobre, pretože si nevedel predstaviť, ako by to zvedavej Eve vysvetľoval. 

„Prepáč,“ zamrmlal a oprel sa čelom o to jeho. Prudko oddychoval, ale potešilo ho, že ho Jakub z 

objatia nepustil, kým on mu zvieral tvár v dlaniach a palcami hladil dohladka oholené líca. „Ja... to tie 

tvoje... darčeky,“ vysvetlil kostrbato, ale stále zo seba nedokázal dostať tú pálčivú otázku, ktorá ho 

omínala horšie ako kamienok v topánke. 

Jakub pochopil. Objal ho mocnejšie a chvíľu tam tak zotrvali, než ho napokon neprinútil odkráčať k 

pohovke. 

„Sadni si,“ nariadil a Jakub sa usadil vedľa neho. Vzal ho za ruku a pár sekúnd, kým si triedil vlastné 

myšlienky sa hral s jeho dlaňou, obkresľoval prstami jej čiary a prechádzal hore-dolu po jednotlivých 

prstoch. 

„Tie dary sú od... starého známeho. Stretli sme sa iba nedávno a on si zobral do hlavy, že ma chce 

späť,“ povedal, ale nehovorilo sa mu to ľahko. No toto bola ešte tá jednoduchšia časť. K tej druhej sa 

ani dostať nechcel. 

„Znamená pre teba niečo?“ Gabrielovi znel vlastný hlas nesmierne cudzo. 

Jakub mykol plecami a potom naňho pozrel. „Minulosť.“ 

„Nič viac?“ 
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„Bol som ešte hlúpy chlapec, keď sme si... spolu začali,“ zamračil sa. Stále sa mu na to nespomínalo 

dobre. Bodaj by aj. Kto by sa chcel chváliť niečím takým, že sa nechal ošukať v sakristii kostola? 

„Netrvalo to dlho a on odišiel. Ja som sa musel vyrovnať s tým, kto som. Nebolo to ľahké a istý čas 

som sa naňho hneval. Dokonca som ho nenávidel, než som nepochopil, že... to možno všetko malo 

svoj zmysel. Čudný, pokrivený, ale malo. Ale ako som povedal, ten človek patrí do mojej minulosti.“ 

Gabriel prikývol, natiahol k nemu voľnú ruku a pritiahol si jeho tvár k sebe. Tentoraz mu vtisol na pery 

ľahký bozk. Sotva sa ich pery dotkli, než ich poláskal svojím palcom ľavačky. 

„Máš ich opuchnuté, prepáč mi ten výbuch. Reagoval som ako... blázon. A pritom som sa iba chcel 

opýtať, čo sa deje a povedať ti, čo pre mňa znamenáš, a že žiarlivosť je... príšerný pocit!“ 

„To sa spraví,“ pousmial sa Jakub. „Si v pohode?“ 

Gabriel prikývol. 

„Fajn, lebo teraz by som vážne rád počul, čo pre teba znamenám,“ zašepkal Jakub, ktorému sa pri 

milencových slovách rozbúšilo srdce v hrudi. 

Gabriel naprádzno prehltol, než sa mu zadíval do očí. Vážnych, nádherne hlbokých a úprimných. 

„Chcel som ti... pôvodne povedať, že mi to nevadí... tie dary, myslím. Ale evidentne mi prekážajú. A 

chcel som, aby si vedel, že ja som sa už rozhodol, pre teba, Kubko a je len na tebe, čo si budeš priať 

ty.“ 

„Hm, chcel si byť veľkorysý, ale máličko ti to nevyšlo.“ 

Gabriel pochopil, že si z neho Jakub uťahuje a nemal mu to vôbec za zlé. Práve naopak. Podarilo sa 

mu vykúzliť uňho úsmev a uľahčiť hryzúcemu svedomiu. 

„Máličko? Si sladký, vieš to?“ 

Jakub nadvihol obočie a našpúlil pery. „Ktorá časť môjho tela najviac? Vieš, dám si to patentovať,“ 

prezradil mu, než rýchlo vykryl štuchanec lakťom, ale už nezabránil tomu, aby sa nezvalil chrbtom na 

gauč. 

Gabriela stiahol so sebou, takže ten teraz ležal na ňom, ruky mu držal po stranách hlavy a oči väznil 

svojím pohľadom. „Tiež som ti chcel povedať, že ťa ľúbim. Ľúbim ťa, Jakub.“ 

Mladík pod ním citeľne zmeravel. Vyvalil naňho tie svoje zelené okále a pootvoril ústa. Dômyselne 

krojené, dokonale tvarované. Ústa najsladšie na svete... 

„Ľúbim ťa,“ zopakoval Gabriel a sklonil sa k nemu, aby mu vtisol nežný bozk na čelo a na nos. Potom 

sa mu znova pozrel do očí, zopakoval to vyznanie po štvrtý raz a dal mu pusu na ústa. 

Jakub sa pod ním pomrvil a ten nežný bozk bez meškania vášnivo oplatil. Keď sa od seba ich ústa 

oddelili, Gabriela prekvapili slzy v tých zelených studničkách a roztomilo rozochvený úsmev. 

Ale najviac ho potešilo jeho opätované vyznanie. Z tých sladkých úst znelo ako spev anjelov. 
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Gabriel sa usmial. Kým sa nezačal chechtať a kým to chechtanie neprešlo do šťastného smiechu. Bolo 

mu srdečne jedno, že ich je počuť. Bolo mu jedno, že sú v práci, kde sa majú dodržiavať isté pravidlá, 

na ktorých sám trval. 

Bolo mu to vážne srdečne jedno! 

Jakub ho miloval. Len to bolo teraz dôležité. Len to! 

A ešte hovor, ktorý zapípal a vyrušil ich, keď Eva oznámila, že práve prišli klienti. 

ooo xxx ooo 

Marta si sadla na pohovku a načiahla sa po svojej šálke večerného čaju. „Dáš si ešte, Kubko?“ opýtala 

sa svojho mladého suseda, ktorý sa práve hostil na jej kysnutom tvarohovom koláči. 

„Mmm,“ zamrmlal s plnou pusou a rýchlo prehltol lahodné sústo. „Keby som si dal ešte kúsok, určite 

prasknem,“ zaprisahával sa a bola to vážne pravda. Normálne mal sto chutí povoliť si gomík na 

rifliach, čo bol taký plný. Mal dojem, že sám zjedol pol plechu tej lahôdky. 

„Tak ti zabalím a môžeš si vziať zajtra do práce. A podeliť sa s Gabrielom,“ usmiala sa spokojne. „Vieš, 

mám dojem, že je spokojnejší, než som ho kedy vôbec videla. A svedčí vám to spolu. Ste veľmi pekný 

párik.“ 

Skoro mu zabehlo kakao. Netušil, že Gabrielova matka to o nich vie, ale na druhej strane, bolo 

vítanou zmenou, že ich vzťah neodsúdila ani len v mysli. 

„Ďakujem. Kiež by sa na to tak dívali všetci. Ale to by sme asi chceli priveľa,“ zamrmlal a odložil z 

kolien prázdny tanier na stolík. 

„Kiež by, srdiečko. Ale čo svet svetom stojí, nikdy nič nebolo ideálne. Netreba však vešať hlavu. Treba 

myslieť pozitívne.“ 

„Asi,“ súhlasil bez reptania a dopil i posledný dúšok kakaa, keď mu zazvonil mobil. Najprv mu zišiel na 

um Gabriel. Ale na dnes večer dohodnutí neboli. I keby nenamietal. Na displeji sa ukázalo neznáme 

číslo. Zamračil sa a chvíľu zvažoval, či vôbec dvihnúť. 

Lenže Demeter naňho číslo nemohol mať. Nemal ho odkiaľ zohnať, takže... 

„Nedvihneš to?“ ozvala sa pani Marta. 

„Nerád dvíham neznáme čísla,“ odvetil zadumane, ale predsa len stlačil prijať hovor. „Kto je?“ opýtal 

sa a v telefóne sa ozval ženský hlas. Chvíľu počúval, tvár celkom nečitateľná. 

„Kedy?“ opýtal sa a po zjavnej odpovedi zamrmlal: „Dobre. Zajtra prídem.“ Zložil a posadil sa späť. 

Stále civel na mobil ako na zázrak. 

„Stalo sa niečo?“ vyrušil ho ustarostený hlas pani Marty. 

Prikývol. „Áno. Zomrel otec. Treba vybaviť pohreb. Ja... musím... zavolať Gabrielovi, že zajtra 

nebudem môcť prísť a...“ 
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„Iste, srdiečko, iste. Pokojne mu zavolaj a vybav, čo treba.“ 

Sotva ju vnímal. Rozlúčil sa a vyšiel na tmavú chodbu. Potreboval na vzduch. Potreboval... Sakra, ani 

sám nevedel čo! 

Vytočil Gabrielovo číslo. Ten ho mlčky vypočul, než prehovoril. 

„Jasné, žiaden problém. Ak budeš niečo potrebovať, stačí povedať.“ Na moment sa odmlčal. „Chceš 

byť sám alebo mám prísť?“ 

Jakub si chvíľu hrýzol peru, než sa nerozhodol. „Príď pre mňa, prosím. Nechcem byť sám... 

potrebujem ťa, Gabriel, potrebujem...“ 

Tie slová z neho liezli spontánne. Nechcel sa zožierať myšlienkami na človeka, pre ktorého 

neznamenal nič, hoci bol jeho synom. Vybaví mu pohreb a potom sa uvidí. 

Ale prečo sa mu potom zvieralo hrdlo i hruď? Nemal dôvod na smútok. Vytrpel si pri ňom dosť! Nemá 

nad ním prečo žialiť! 

Vrátil sa do svojej garsónky, nahádzal si do tašky zopár vecí, zamkol byt a vybehol pred blok. Na ceste 

pred bytovkou práve zastavovalo Gabrielovo auto. Nasadol a nechal sa odviezť k nemu. Do bezpečia. 

Do jeho silnej náruče, k jeho mámivým bozkom a nežným dotykom. 

Bože, ako ho len teraz potreboval! 

16. kapitola 

Prežil pohreb a pretrpel i kar. Neprišlo veľa ľudí, ale našlo sa zopár takých, ktorí gulášom a kávou 

nepohrdli. Aj keď si myslel, že ani tak neprišli kvôli pamiatke jeho otca ako sa trochu zohriať pred tým 

chladným počasím a studeným dažďom. 

Keď sa vrátil do rodného domu, našiel za kuchynským stolom sedieť otcovu partnerku, Helu. Nebola v 

čiernom, zjavne sa už prezliekla. A fajčila. Ako turek. V popolníku boli už štyri ohorky. Do tváre jej 

padali zle odfarbené blond vlasy. 

Jakub sa oprel o kuchynskú linku a prekrížil si ruky na hrudi. S tou ženou ho vôbec nič nespájalo. Iba 

ak pár týždňov v spoločnej domácnosti, kým konečne nevypadol. 

„Neostanem tu,“ začala ona, silno si potiahla a vyfúkla dym do vzduchu. „Mám zbalené a kľúče som 

nechala na botníku v predsieni.“ 

„Asi to tak bude lepšie. Rád by som dom predal.“ 

Venovala mu krátky pohľad a znova si potiahla. „Čudovala by som sa ti, keby si tu chcel ostať. Bolo to 

fakt na hovno. Vieš, že som ho chcela nechať? Začínal ma štvať.“ 

Jakub mlčal, ale myslel na to, že otec ho štval permanentne celý život. 

„Kam pôjdete?“ Nikdy jej netykal, hoci mu to zo dva razy sama navrhla. 
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Mykla nedbalo plecom. „Ešte uvidím. Neboj sa, mám kde hlavu zložiť.“ 

Ani to ho neštvalo. Vlastne mu to bolo jedno. Hela dofajčila a zdvihla sa. Ohorok udusila v popolníku 

a vzala do ruky jediný kufor, s ktorým sem prišla. Naposledy mu kývla a vyšla pred dom. Akosi 

spokojne si povzdychla a vyrazila k bráne po popraskanom chodníku. Mal pocit, že spolu s ňou 

odchádza posledné spomienka na nepríjemný život s jeho otcom. 

Jakub si vošiel rukou do vlasov, stojac na prahu rodného domu. Zlozvyk, ktorého sa nevedel zbaviť. 

Nebo pripomínalo kobalt. Zatiahnuté a tmavé, v diaľke zahrmelo. A jemu zaškvŕkalo v žalúdku. Až 

teraz si uvedomil, že vlastne poriadne ani nejedol. 

Vrátil sa do kuchyne a našiel leták miestnej malej pizzérie, ktorá rozvážala objednávky nielen po 

dedine, ale i po blízkom okolí. Jednu si objednal a než čakal na jej doručenie, zavolal Gabrielovi. 

„Ako to šlo?“ ozvalo sa v telefóne. Jakub zvuk toho hlasu miloval. Aj starostlivosť, ktorú z neho bolo 

cítiť. 

„Celkom dobre. Ale aj tak je mi z toho na nič.“ 

„Prečo?“ 

„Je smutné stratiť blízkeho človeka a nič necítiť, nemyslíš?“ 

Gabriel sa na moment odmlčal. Spomenul si na tú noc pred troma dňami, keď sa Jakub dozvedel o 

otcovej smrti a on si preňho prišiel, lebo nechcel ostávať sám. Jakub bol chvíľu apatický, myšlienkami 

mimo, nesústredený a napokon sa naňho vrhol v obývačke až na hrane zúfalstva. To milovanie sa 

nedalo nazvať nežným. Teda, sprvu vôbec. Akoby ho Jakub nútil k hrubosti, či už úmyselne, či nie. 

Bola pravda, že si ho vzal takmer bez prípravy, čo uňho vyvolalo svoju odozvu a Jakubovi vykĺzli z očí 

slzy. Gabriel chvíľu vážne netušil, či pod ním skôr stoná alebo vzlyká, než to šialené tempo konečne 

nespomalil, ruky, ktoré ho nechtami škriabali po chrbáte mu nepridržal po bokoch hlavy a 

nezbozkával ústami priezračné potôčiky sĺz, ktoré ju zbrázdili a po sluchách mierili do jeho vlasov a do 

matraca pod jeho hlavou. 

Ráno vyhodil jedno podriapané tričko do koša a čudoval sa, že Jakub vôbec chodí. 

„Máš pravdu, je to smutné.“ 

„Neprišlo veľa ľudí. Najbližšia rodina a pár ďalších z dediny. Kar bol malý a skončil rýchlo.“ 

„A si v pohode?“ staral sa Gabriel, prstami sa pohrával s ceruzou a pred sebou mal kalendár, kde si 

celkom nedávno poznačil termín novej zákazky. 

„Mhm, áno, som. Vlastne... si ešte v práci?“ 

„Ešte. Ale už končím.“ 

Jakubovi znel jeho hlas trochu unavene, ale aj tak sa nemohol nespýtať: „Nechceš prísť?“ 

Gabriel vrhol pohľad na hodinky. „Možno by som mohol. Donesiem niečo?“ 
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„Len seba, láska. Objednal som pizzu a foter mal v chladničke pivo. Zapijeme ním jeho odchod a 

potom...“ nedokončil. Evidentne preto, aby nabudil jeho predstavivosť a fantáziu. 

Ale Gabriel sa napriek tomu pousmial. „Fajn, vezmem teda niečo na to „potom,“ hej?“ 

Jakub sa zachechtal. „Vieš, že som to doma ešte nikdy s nikým nerobil? Bude to naša premiéra.“ 

„Tak to si musíme dať záležať,“ uškrnul sa Gabriel. „Akú pizzu si vôbec objednal?“ 

„Diabolskú. Ale asi nám jedna stačiť nebude. Vezmem aj inú?“ 

„Môžeš pridať k objednávke štyri druhy syra a Gazdovskú, ak majú.“ 

„Idem na to!“ odvetil poslušne. „Gabriel?“ 

„Áno?“ 

„Milujem ťa.“ 

„Aj ja teba, Kubko.“ 

ooo xxx ooo 

Zvečerilo sa rýchlo. Azda i preto, lebo vonku sa znova výdatne rozlialo a dážď vytvoril jeden hustý, 

súmerný záves, do ktorého krajinu celkom zahalil. 

 Najedli sa, pomilovali v kuchyni, dali si pivo pri telke v obývačke, pomilovali sa v jeho starej detskej 

izbe, lebo Jakub trval na tom, že chce mať na ten dom i nejaké pekné spomienky. 

Zaspali pri zažatej lampe s bledomodrým, či skôr rokmi vyblednutým tienidlom, než sa v noci Gabriel 

neprebudil a svetlo nezhasol. 

Ráno si dopriali pokojné maznanie v posteli, v sprche zas Jakub vyfajčil penis Gabrielovi a po 

dôkladnej rannej hygiene sa vytrúsili do kuchyne, aby preskúmali chladničku a spravili si niečo pod 

zub, lebo pizze padli za obeť ich lačným žalúdkom už večer.   

Kým Jakub pripravoval chrumkavé, rozvoniavajúce hrianky, Gabriel urobil kávu. Sadol si za stôl, ktorý 

bol prekrytý gumovým obrusom a prstom zadumane obkresľoval bielo-hnedé štvorce kociek 

geometrického vzora. Pár minút ho len mlčky pozoroval. „Vážne to chceš predať?“ opýtal sa, na čo 

Jakub hneď prikývol. 

„Hej. Ale najprv musím počkať, kým ma kontaktuje fotrov notár. Neviem ako dlho to môže trvať.“ 

„My sme boli u notára zhruba mesiac po otcovej smrti.“ 

„Taký bol i môj predpoklad. Ale ak to chcem predať, musím to dať trochu do pucu. Upratať dvor, 

pokosiť a vypratať izby. Nech to tu nejako vyzerá. Aspoň trochu vábne. Je to fajn lokalita a je blízko 

mesta, takže by to mohlo vyjsť.“ 

„Ak sa nepremrští cena, určite.“ 
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Jakub pred neho položil tanier hrianok a otočil sa k linke, aby naň pridal i pripravený džem, alebo 

šunku s kečupom, či horčicu. Sám nevedel, na čo presne má chuť. Gabriel to nekomentoval a dal si z 

každej možnej varianty. Akosi naňho sadla všehochuť. 

„Ako dlho sa tu chceš zdržať?“ 

Jakub pokrčil plecami a prehltol svoje sústo. „Neviem. Najneskôr zajtra by som sa rád vrátil. Čo ty? 

Môžeš ostať?“ 

Gabriel sa zahryzol do svojho krajca chlebíka so šunkou a kečupom, ktorým si na ňu z recesie urobil 

smajlíka a oprel sa o operadlo stoličky. „To závisí...“ a s plnou pusou sa mu podarilo vyčarovať na tvári 

nebezpečne podmanivý úškrn. 

„Od čoho?“ opýtal sa zvedavo Jakub, ktorý už čosi šípil. 

„Od toho, čo máš v pláne.“ 

Jakub sa rozosmial. „Rozhodne sa nechcem nechať usexovať k smrti, ale je tu ešte pár nevyužitých 

miest, na ktoré by som tiež neskôr rád spomínal, to mi ver.“ 

„Fajn. Tak to sa teším, až mi ich ukážeš.“ 

Po raňajkách začali s upratovaním dvora. Našťastie tam toho veľa nebolo a už po obede sa presunuli 

do garáže, odkiaľ vyniesli staré haraburdie a rôzne nepotrebné veci. Využiteľný zvyšok mal skončiť 

speňažený v kovošrote. Podvečer boli takí unavení, že sa zmohli akurát na spoločný kúpeľ a po ľahkej 

večeri si zaliezli do postele. 

Druhý deň využili podobne, i keď to s prácou už nepreháňali. Najprv sa pustili do Jakubovej starej 

izby, kde vyhadzovali, triedili a podchvíľou spomínali, potom prišla na rad obývačka. 

V nedeľu poobede sa akurát tak zbalili a zamkli dom. Dohodli sa, že sa sem vrátia budúci víkend a 

budú v práci pokračovať. 

ooo xxx ooo 

Demeter sa doňho naposledy ponoril a pocítil to známe extatické uvoľnenie, keď sa mu naplo telo a 

podbruško sa zvieralo slastnými kŕčami. Vylieval sa doňho, kým on ho objímal stehnami okolo pása, 

jednou rukou ho hladil po plochom bruchu a druhou žmýkal svoj vlastný penis trčiaci do luftu z 

plavého ochlpenia, ktoré bolo kde-tu orosené jeho vlastnými kvapkami mliečnej miazgy. 

Za oknom až sterilne bielej izby vládla hlboká noc. Na nočnom stolíku stáli dva poháre. Jeden 

prázdny, druhý nedopitý. 

Otvorená tuba jahodového lubrikantu ležala na prikrývke vedľa nich a okolo nej bolo roztrúsených 

zopár farebných kondómov, pripomínajúcich konfety. Jeho milenec to všetko rukou zmietol na zem, 

len čo z neho vykĺzol a zvalil sa na posteľ po jeho boku ako kus brvna. S tým rozdielom, že vôbec 

nepôsobil ako drevo. Práve naopak. Musel uznať, že bol ohybný až-až a tie polohy, do ktorých sa 

dostávali mu dávali občas pekne zabrať. A to chodil minimálne štyri razy za týždeň do fitka. 
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Sledoval ho, ako si prekryl predlaktím oči a prudko oddychoval. Uvažoval, kde sa tak myšlienkami asi 

túla, keď sa pred pár sekundami domilovali. 

Demeter si nemohol pomôcť. Znova naňho myslel. Stále dookola uvažoval, aké by to s ním bolo teraz. 

Nezaujímalo ho, že niekoho má. Ani to, či k nemu niečo cíti. Prial si ochutnať ho a spoznať to telo 

nanovo. Vtedy bolo tak milo chlapčenské, temer detské a teraz... Jakub vyrástol vo veľmi príťažlivého 

muža. 

Na hrudi ucítil milencovu ruku, ale rozhodol sa nevšímať si to. Prešla mu prstami ľahko ho hladkajúc 

až po pupok, kde i zakotvila. Tá dlaň príjemne hriala. Ale nepatrila Jakubovi. Zložil si ruku z tváre a 

pozrel naňho. Ani tvár nebola jeho. Ani tie úzke ústa a oči, ktoré ho sledovali. 

Muž ležal na boku a mlčky ho pozoroval sivými očami. Nikdy nič nedal najavo, ale Demeter si bol istý, 

že vie, že nie je tak celkom s ním... myšlienkami. Túžbami... 

Nič mu nevyčítal. Nikdy. Ani občasné zálety, ktorým sa sem-tam nevyhol. Asi to mal prosto v povahe 

a na normálny vzťah nebol stavaný. Ale i tak pocítil osteň viny, keď sa v ňom svedomie ozvalo tichým 

hláskom. 

„Urobil si sa?“ opýtal sa mdlým hlasom, lebo tento fakt akosi ani nepostrehol. 

Muž prikývol. „Hej, hoci... pokojne by som mohol klamať, len aby som videl, ako mi vták mizne v 

tvojich ústach. Mám ten pohľad rád.“ 

Demeter sa pousmial. Páčilo sa mu, že nemal problém povedať, čo chce a na čo myslí. „Myslíš, máš 

rád pohľad na mňa na kolenách alebo...“ 

„Oboje.“ Prekvapene sykol, keď mu penis skoro nešetrne zovrela milencova drsná dlaň. Neušetril ani 

jeho miešok. Akoby sa na moment jeho genitálie ocitli vo zveráku, ale nebolo to nepríjemné. 

Demeter mu nikdy nespôsobil bolesť, čo sa týkalo milovania. 

Prekvapene nasal vzduch, keď doňho jemne štuchol, aby ho prevalil na chrbát. Ruku, ktorou zvieral 

jeho slabiny stisk povolil a oddelil mu stehná od seba. Chvíľu sa nad ním iba týčil, rukami mu 

zamyslene prechádzal po vnútornej strane stehien, hladil ho po plochom bruchu, štípol ho do 

svetloružových bradaviek trčiacich na holej hrudi bez ochlpenia až sa napokon sklonil a vzal si ho do 

úst. 

Muž akoby čakal iba na to a hrdelne zastonal. 

Naozaj sa mu ten pohľad páčil. Ale to nebolo to jediné, čo sa mu páčilo. Stretávali sa vyše ôsmych 

mesiacov, nie vždy pravidelne, ale v posledných týždňoch čoraz viac. On oňho stál a viackrát mu to 

dal i najavo. Aj slovne. Lenže Demeter jeho návrhy zakaždým odignoroval, pretože sa vraj na vážny 

vzťah necíti. Napriek tomu ho nedokázal nechať ísť. 

Vedel, že si občas užil aj s inými, nezáväzne, ale... v poslednom čase sa zmenil. Vybadal to i v jeho 

správaní, bolo to poznať z jeho nesústredenosti. Býval viac zamyslený. Dokonca mal dojem, že svoje 

avantýrky obmedzil a v posledných týždňoch sa stretáva výlučne s ním, čo bola príjemná zmena, lebo 

mali sex častejšie. 
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Nie, že by tomu nebol rád, ale vedel, že to nebude kvôli nemu. Vždy bol uňho iba takou vyhovujúcou 

bokovkou a hoci by to rád zmenil, nemohol ho nútiť. Čo iné mu ostávalo, než trpezlivo čakať a dúfať, 

že ten chlap konečne dospeje? 

Demeterove ústa ho obklopili svojou vlhkou horúčosťou a hneď na to mu slinami pokrytú pokožku 

penisu ovial chladný vzduch miestnosti. Díval sa naňho, na hlavu klesajúcu a stúpajúcu späť, na svoj 

vztýčený penis, ktorý podchvíľou mizne v jeho ústach. Na jeho široké ramená, ktoré sa zvažovali do 

svalnatého chrbta a úzkeho pása, na okrúhly zadok, teraz zvodne vyšpúlený. 

Prial si z celého srdca, aby ten chlap konečne dostal rozum a došlo mu, že sú pre seba ako stvorení... 

a dovtedy, kým mu to nedôjde, si bude užívať jeho pozornosť aspoň v posteli. 

Vošiel mu prstami do vlasov a dal sa usmerňovať jeho tempo. Ešte chvíľu, ešte chvíľku a prepadne sa 

do sladkej temnoty... 

Ako ten pocit miloval... A ako miloval jeho... 

„Demeter! Aaaach...“ 

17. kapitola 

Jakub sa neprestával mračiť. Stál na chodníku pred firmou s rukami hlboko zastrčenými vo vreckách a 

v duchu ďakoval vyššej prozreteľnosti, že Gabriel musel preč. 

Lenže akonáhle vytiahol kocúr päty z práce, objavila sa nevítaná myš. 

Odfrkol si. Nebolo to celkom trefné prirovananie, ale už vážne nevedel, čo si s ním počať. 

„Ja na teba nemám čas! Ani chuť sa s tebou o niečom vôbec baviť!“ vybuchol a rozhodil rukami. Sršal 

hnevom i netrpezlivosťou. 

„A ja chcem od teba len jednu mizernú šancu! Chcem ti dokázať, že som sa zmenil! Nechápeš, ako 

veľmi o teba stojím?!“ 

„Zjavne nie,“ zahundral si popod nos otrávene. 

„Jakub, dopekla, ako inak ťa mám ešte presvedčiť? Robím, čo môžem! Čo viem! Nikdy som nikomu 

neposlal ani jediný darček. Až tebe! Chcem si ťa získať a ty si...“ 

„Zadaný, dofrasa!“ zazrel naňho ako boh pomsty. „Kým si ma nedávno nestretol, žil si si spokojne 

vlastný život a stavím sa, že si na mňa za tie roky ani jediný raz nepomyslel! A teraz sa mi tu snažíš 

dokázať čo? Ja som za vodou! Som za tým, čo bolo!“ 

„Nehovor tak, krivdíš mi,“ povedal a Jakub musel pripustiť, že ak to naňho nehrá, ozaj pôsobí 

dotknuto. Demeter si vošiel prstami do vlasov a sťažka si povzdychol. Napokon mu vtisol do dlane 

pokrkvaný papierik. „Moje číslo. Ozvi sa, dobre? Kedykoľvek.“ 

A bez ďalších rečí, či presviedčania sa otočil na päte a zmizol v presklených dverách vedľajšieho 

konkurenčného pohrebníctva. 
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Jakub privrel oči, zhlboka sa nadýchol. Tieto ich rozpravy a jeho doslova uháňanie z Demeterovej 

strany k ničomu neviedli. Fakt k ničomu. Netušil, či mu stojí na vedení alebo kde je sakra problém, 

keď muž nedokázal pochopiť, že ich kapitola života je už dávno zapečatená a založená v šuplíku s 

názvom totálna a nenávratná minulosť! 

Papierik s jeho číslom pokrkval a zahodil. Nepotreboval si ničím narúšať príjemný a pokojný vzťah s 

mužom, do ktorého bol zamilovaný od špičiek prstov na nohách, až po končeky tmavých vlasov. 

Vrátil sa k práci a krátko na to prišli hneď dve páry klientov, akoby vedeli, že i Gabriel sa vrátil len 

pred pár minútkami. Mali čo robiť až do večera, pretože poobede sa ukázali další traja zákazníci. 

V práci skončil skôr ako on. Bol by ostal, ale Gabriel mu medzi dverami povedal, že toto vyzerá na 

dlhšie. Pani, ktorú mal akurát vnútri kacelárie stále smoklila nad stratou manžela a nevedela zo seba 

dostať rozumného slova. Prikývol a porúčal sa s tým, že i tak dobre, lebo mu písal Kamil. 

Gabriel sa vrátil ku klientke a on vyšiel von a zamkol vstupné dvere vlastnými kľúčami. Keď kráčal po 

chodníku, topánkou nechtiac štuchol do pokrkvanej bielej papierovej guľôčky. Zastal, chvíľu ju 

hypnotizoval pohľadom, až sa napokon po ňu načiahol. 

ooo xxx ooo 

Kamilov pohľad preskakoval z jeho tváre na dlaňou vyhladený útržok s telefónnym číslom. „Fakt nad 

tým uvažuješ?“ 

„A čo mám robiť?“ mykol nešťastne ramenami. „Mám dojem, že mi len tak nedá pokoj. Je to jeden z 

tých, ktorý slovo NIE zjavne nemajú v slovníku!“ čertil sa nad pohárom svojho ležiaka. 

„Chápem. Občas som sa choval rovnako,“ poznamenal s nakrčeným nosom. „Ale zvoľ nejakú 

neutrálnu pôdu. Ak sa teda pre to stretnutie rozhodneš.“ 

„Budem musieť.“ 

„Vidíš, boli časy, keď si bol sám ako prst a vzdychal si mi do ucha, lebo ti ho nemá kto ani podržať a 

teraz? Máš hneď dvoch fajnových samcov!“ 

Jakub prevrátil očami. „Mal by si zapracovať na svojom vyjadrovaní, pusinka!“ povedal afektovane. 

„Ale dosť o mne. Čo tvoja nová korisť?“ 

Kamil sa pousmial. „Klape nám to. Jeden by ani neveril. Vieš, že si hľadáme byt?“ 

„Nekecaj!“ Jakub musel uznať, že to ozaj vyzeralo vážne. 

Kamil prikývol. „Pred mesiacom ju vzali robiť do banky. Nič moc, veľa tlakov, ale kde dnes nájdeš 

niečo podľa svojho želania? Zvláda to. No a mne sa tiež celkom darí. Vravel som ti, že robím pre jednu 

strojárenskú firmu?“ 

„Takže už nie si v tom sklade, či kde si to bol?“ 

„Nie, nie. Už tri týždne makám pre novú firmičku a vyzerá to celkom sľubne. Šéf nie je taký kretén a 

má normálne názory. Sám so mnou viedol prijímací pohovor. Aj prachy sú slušné. Nemôžem sa 

sťažovať.“ 
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„To som rád.“ 

„No a ešte jedna vec. Lucka sa s tebou chce zoznámiť,“ povedal s uňho nezvykle nesmelým úsmevom. 

„Ale mám ťa pripraviť na to, že bude klásť otázky. Vieš, má mladšieho brata, ktorý je... no, zhodou 

okolností tiež... prihriaty,“ šepol. 

„No a?“ 

„Má len pätnásť a hormóny mu idú na mozog. Našťastie sú ich rodičia maximálne tolerantný a 

chápavý, ale i tak sa dosť často tí traja hádajú. Naposledy si mladý dotiahol domov nejakého 

tridsiatnika a Lucia by odprisahala, že bol nafetovaný.“ 

Jakub prikývol, ale i tak sa zamračil. „I tak celkom nechápem, čo ja s tým.“ 

„No,“ pokrčil Kamil plecami, „či by si jej neporadil ako naňho alebo... či by si sa s ním nechcel 

zoznámiť a pokecať si trochu...“ 

Jakub zažmurkal a otvoril ústa. Najprv naprázdno. „Teoreticky... možno aj. Ale nie som si istý, či som 

ten správny, kto by mal dávať rozumy. Ja sám som mal toho rozumu v tom období pomenej. Okrem 

toho, nik ti nezaručí, že mladý bude vôbec ochotný počúvať.“ 

„A práve preto si myslím, že ty spĺňaš všetky predpoklady!“ dodal Kamil a hodil po ňom dokonalé psie 

oči, takže mu len ťažko mohol odmietnuť. 

„Tak fajn! Ale najprv si dám do poriadku svoje veci, jasné?“ A nemyslel na nikoho iného, než na 

Demetera a jeho otravné naliehanie. 

ooo xxx ooo 

„Nepíšem ti zo svojho mobilu, tak sa nenamáhaj odpovedať. Ak sa chceš stretnúť, môžeš prísť večer za 

mnou do dediny, ale nič si od toho nesľubuj. Jakub.“ 

Demeter si prečítal správu ešte raz a potom znova. Srdce sa mu rozbúchalo nadšením i radosťou. 

Nemohol uveriť, že ho vôbec obmäkčil. Dokázal to! Dokázal! 

„Dobré správy?“ 

Vo dverách kuchyne sa objavil jeho milenec. Esemesku vymazal a obrátil sa k nemu. „Hej, celkom. 

Pôjdem von.“ 

„Dúfal som, že sa spolu navečeriame. Objednal som tvoje obľúbené z čínskej reštaurácie a...“ 

„Prepáč, ale vážne nemôžem. Idem do sprchy. Keď budeš odchádzať, len zabuchni dvere, hej?“ 

A viac si ho nevšímal. Muž sa za ním díval pohľadom, ktorý sa nedal označiť inak, než smutný a 

rezignovaný. Bol si vedomý toho, ako rýchlo a elegantne sa ho zbavil iba chvíľu po tom, čo sa pekne 

krásne zapotili v posteli. Ešte nedávno volal v slastnej agónii jeho meno a teraz... teraz sa náhli za 

druhým. 

Vzal do ruky mobil. Objednávku síce nezrušil, ale presmeroval adresu dodania. Vypadol z bytu a tých 

pár blokov prešiel peši. Stihol pritom vyfajčiť päť cigariet a to sa dal označiť za skoro nefajčiara. 



69 
 

Na kuriéra z reštiky počkal pred blokom a zatiaľ sa vážne zaoberal myšlienkou, či má ten vzťah vôbec 

šancu na nejakú budúcnosť. Nechcel hrať doživotne druhé husle... 

Nemohol mu viac dovoliť, aby ho tak podceňoval. A nechcel sa pred ním viac ponižovať. Napriek 

tomu, že to, čo k nemu cítil nebola obyčajná náklonnosť. 

Vrátil sa do opustenosťou zívajúceho bytu. Takto si pripadal strašne dlhý čas, kým ho náhodou 

nestretol. On sa zamiloval, ale Demeter? Zjavne o prejavy jeho citov nestál... 

Mal by si konečne priznať pravdu a zmieriť sa s tým. Rozchod bol evidentne nevyhnutný pre jeho 

záchranu. Inak sa z toho nadobro zblázni a to nechcel. Nebol predsa ešte taký starý, hoci mal na krku 

takmer štyridsať. 

ooo xxx ooo 

Rozpršalo sa. 

Z tmavej septembrovej oblohy sa spustil najprv ľahučký dáždik. Slabé, neškodné mrholenie však 

zakrátko prerástlo do dažďa a dážď po chvíli do lejaku. Míňal kilometre, ktoré ich od seba delili a 

nemohol sa prestať usmievať. 

Bože, ako sa len tešil. Sršal optimizmom a v žilách mu ešte i tá krv veselo klokotala. Vzrušenie cítil od 

momentu, keď si prečítal tú správu prvý raz. 

Nebola pravda, že by na Jakuba za tie roky ani raz nepomyslel. Žil v jeho predstavách a spomienkach, 

i keď časom bledli. Nebol síce jeho prvým, ale bol jeho najmilším. On ho zaučil do tajov ako milovať 

muža. Hoci si pre to zjavne nevybral vhodné miesto. Ale jemu patril ako prvému! 

Mal v živej pamäti jeho takmer bojazlivé chlapčenské dotyky i nemalý údiv. Sladké bozky i chuť jeho 

rozkošného jazýčka. Stále videl tú tváričku, keď pred ním kľačal a špičkou jazyka sa nesmelo dotýkal 

jeho penisu. 

Počul jeho stonanie a... 

Usmial sa. Musí ho presvedčiť! Potrebuje len jednu jedinú šancu. Veril, že ak ho pobozká, ak sa ho 

dotkne, roztopí sa mu v náručí ako kúsok čokolády a on sa mu poddá. Vezme si ho, nežne a pomaly si 

podrobí ten dokonalý zadok i po rokoch. Ochutná ho a Jakub pochopí, že sú pre seba ako stvorení. A 

vždy aj boli. 

Cesta sa pod kolesami motorky míňala rýchlo, takmer šialene. Biela čiara sa zmenila z prerušovanej 

na plnú, keď vchádzal do dediny a s narastajúcou eufóriu ešte dupol na plyn. Stroj pod ním zahučal 

hlasnejšie. Ešte chvíľku a bude s ním... 

ooo xxx ooo 

Jakuba prebrala z nervózneho poklopkávania prstami po kuchynskom stole ohlušujúca rana. Vstal od 

stola tak prudko, až prevrhol stoličku. Celý ten čas uvažoval, či urobil dobre. Či sa neunáhlil a či nemal 

dať predsa len vedieť Gabrielovi. 
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Nerád konal poza jeho chrbát. A ani ten dážď mu nehral práve do karát. S Demeterom si to chcel 

vysvetliť vonku, ale kde, keď lialo ako z konvy? 

Vybehol z domu, len aby videl motorku v dlhom šmyku kĺzať sa hustým dažďom zmáčanou ulicou. 

Zatajil dych, len aby začul jej hlučný náraz o susedov plot, ktorý sa pod tlakom i váhou hučiaceho 

stroja ohol. 

V nasledujúcej sekunde sa rozkýval. Bežal ako o život, než nezastal pri motorke, ktorá medzitým 

stíchla. Demetera nebolo... Obzeral sa po okolí, volal jeho meno, ale nik sa neozýval. 

V susednom dome sa zasvietilo svetlo a i sused sa prišiel pozrieť čo sa stalo. Za ním cupitala jeho 

manželka. 

„Čo sa stalo?!“ ozval sa, než pozrel na motorku zaparkovanú vo svojom plote. „Kriste! Ela, volaj 

sanitku! To vôbec nevyzerá dobre!“ 

Vavro Strmeň, vysoký päťdesiatknik sa otočil k Jakubovi. „Kde je šofér?“ 

„Neviem, nikde ho nevidím!“ odvetil vystrašene, moknúc do nitky, ale na tom teraz nezáležalo. 

„Demeter!“ zavolal znova a odbehol o kúsok ďalej. „Demo!“ 

Našli ho o chvíľu neskôr, keď sa žena vrátila aj s baterkami v ruke, aby sa im ľahšie v tej tme hľadalo. 

Demeter ležal tvárou dolu v priekope na druhej strane cesty, dobrých päťsto metrov od svojej 

motorky. Prilbu mal prasknutú a cez tvár sa mu ťahal krvavý prameň. 

Jakub sa celý chvel. Keď prišla sanitka, naložili ho dnu a odišli so zapnutými sirénami. Nemuseli ho 

oživovať, ale neprebral sa k vedomiu. 

„Ty si ho poznal?“ opýtal sa sused. „Je mi akýsi povedomý,“ zamrmlal zadumane. 

Jakub malátne prikývol. „Hej. Známy. Býval na opačnom konci dediny. Ja... vypratávam dom a... chcel 

mi pomôcť,“ zaklamal. 

Vavro prikývol a objal ženu okolo pliec. V druhej ruke držal dáždnik. 

„Počkaj,“ zháčila sa ona. „Nemyslíš náhodou Demetera Birka?“ 

Jakub prikývol. „Hej, jeho myslím.“ 

„Bože, toho chlapca som roky nevidela. Od kedy odišiel z domu. Vraj sa pohádali, či čo. A tiež sa 

povrávalo, že to pole s maryškou, čo našli v lese bolo jeho. Bol to riadny lapaj, ale... i tak mi ho je 

ľúto.“ 

„Veru. Kto v mladosti nenavyvádzal huncúcstva?“ pritakal jej muž zasvätene. „Ale aby som si pre 

hlúposť nepoznal vlastné decko? Vždy som vravel, že starý Birko je blbec. A jeho žena poriadna 

harpya.“ 

Jakub neodpovedal. Iba sa poďakoval za pomoc a rozlúčil sa. Chcel vytočiť Gabrielovo číslo, ale ruky 

sa mu nekontrolovateľne triasli. Nemohol. Napokon zložil skôr ako stihol mobil zazvoniť prvý raz. 
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Prezliekol sa, presušil si mokré vlasy a objednal si taxík. Ponáhľal sa do nemocnice, aby zistil, ako je na 

tom Demeter a snažil sa nahovoriť si, že tá nehoda nebola jeho vina. 

18. kapitola 

Nevolal mu, pretože ani nemusel. Gabriel akoby vycítil, že čosi nie je v poriadku a tak mu Jakub 

povedal len toľko, že je v poriadku, ale momentálne čaká v nemocnici, že mu všetko vysvetlí, no 

nechce to rozoberať po telefóne. 

Gabriel sa opýtal, v ktorej nemocnici mesta je a ani nie za pol hodiny už vchádzal do vestibulu. Tam 

ho čakal, lebo vonku stále pršalo, i keď sa dážď zmenil z lejaka na jemné mrholenie. 

Objal ho. Krátko a nenútene, za čo si vyslúžili od zdravotnej sestry v stredných rokoch na recepcii 

znudený pohľad, než sa znova nezadívala na obrazovku svojho blikajúceho monitora. Na pulte jej 

vyhrávalo malé čierne rádio jeden z hitov od skupiny Elán. 

„Vydesil si ma,“ zamrmlal Gabriel tlmeným hlasom a s vážnou tvárou. Vyzeral bledý a ustarostený. A 

asi to bola jeho vina. 

„Mrzí ma to, ale vravel som ti predsa, že som v poriadku,“ odvetil a kývol mu hlavou, aby ho 

nasledoval. Prešli vstupnou halou a zamierili do prava, kde bolo oddelenie úrazovky. 

Jakub sa zviezol na jednu z nepohodlných lavíc s ostrapkaným koženkovým poťahom bordovej farby a 

on si k nemu prisadol. 

„Vravel som ti o tom chlapíkovi, ktorý mi posielal tie pozornosti a tak,“ začal, rukami sa opieral o 

stehná mierne rozkročených nôh. „Neprestal otravovať a ja som nevedel, čo robiť. Chcel sa so mnou 

pozhovárať, vnucoval sa, tak som si myslel, že mu to doma raz a navždy zreteľne vysvetlím. Že to tak 

symbolicky skončí tam, kde to začalo. U nás doma, v dedine.“ 

Gabriel mlčal. Jakub naňho vrhol krátky pohľad a hneď mu bolo jasné, že v očiach vidí otázku, ktorú 

mu zatiaľ nepoložil. 

„Mrzí ma, že som ti o tom nepovedal. Dúfal som, že sa obídeme bez toho a ja s ním nadobro 

skoncujem. Nechcel som ťa tým zbytočne zaťažovať. Mal si toho teraz v práci veľa a... Urobil som 

chybu?“ V duchu si pomyslel - blbá otázka, Kubo! 

Muž sa oprel o opierku, lavica ticho zavŕzgala a on si prekrížil ruky na hrudi s nespokojným 

povzdychom. 

„Rád by som povedal, že nie, ale...“ prečesal si rukou krátke vlasy. „Ťažko povedať. Na jednej strane 

ťa chápem a na tej druhej, by som tomu gaunerovi zakrútil krkom!“ zasipel nasrdene. 

Jakub si povzdychol. „Veď to. Nestretli sme sa. Havaroval a to už bol takmer pred našim domom. Bolo 

to... hrozné,“ zamrmlal a hlas sa mu zachvel. 

Gabriel vyvalil oči. Po chodbe prešiel akýsi človek oblečený v bielom, ťažko povedať, či lekár alebo len 

zdravoťák. Pohľadom zavadil o vedľajšie lavice, kde čakali ďalší ešte neošetrení pacienti s úrazmi. 
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Lenže nestihol ani pípnuť, keď sa dvere otvorili a na mobilnom lôžku sa pred nimi objavil dobitý 

Demeter, stále v bezvedomí. 

Gabriel zatajil dych. Poznal ho! Robil predsa závozníka pre s nimi susediacu pohrebnú firmu. Ale to už 

bol Jakub na nohách a zhováral sa s lekárom. Nič povzbudivé sa však nedozvedeli. 

„Berú ho na JIS-ku. Silný otras mozgu, pár pomliaždenín. Zlomenina žiadna. Vraj mal šťastie v 

nešťastí, ale všetko závisí od toho, keď sa preberie. Ešte nič nie je isté.“ 

Aj toľko informácií bolo momentálne postačujúcich. Na dnes toho mal aj tak dosť. „Dobre, tak 

pôjdeme. Tu už nie sme nič platní.“ 

Jakub prikývol a nasledoval ho na parkovisko v areáli nemocnice. Mlčali obaja i celou cestou domov. 

Gabriel ho vzal k sebe. Šiel si dať sprchu a Jakub ostal stáť v chodbe ako soľný stĺp. Pridobre si 

uvedomoval hustú atmosféru a samozrejme i svoju vinu. 

Nemohol čakať, že sa mu to prepečie len tak, ale... nemal predsa za lubom nič nevhodné. Veď iba 

chcel, aby im dal Demeter pokoj. A teraz ho možno budú mať... ak sa nepreberie, tak určite. Ale 

takéto negatívne myšlienky si rozkázal vyhodiť z hlavy. 

Vyzul sa a chvíľu načúval tichému šumeniu vody v kúpeľni spoza jej zavretých dverí. Stál neďaleko a 

chrbtom sa opieral o stenu. Hrýzol si peru a zadumane civel na tú náprotivnú, ktorú mal na dosah 

ruky, čo bola taká úzka chodbička. Akurát pre jedného. 

Rozhodol sa. Otvoril a vošiel dnu. Gabriel bol zavretý v sprchovom kúte a zjavne ho nezačul. Opieral 

sa rukami o stenu so sklonenou hlavou a rozkročenými nohami. V mihu sa vyzliekol a odsunul 

posuvné dvere sprcháča. 

Gabriel sa k nemu zvrtol. Vlasy prilepené k čelu, tvárou mu cícerkom tiekla voda, rovnako ako i po 

dobre stavanom tele. Jakub vstúpil dnu a zavrel za sebou. 

Pár sekúnd sa iba hypnotizovali pohľadmi, než Gabriel nezdvihol ruku, nepriložil mu ju na líce a 

nezaboril mokré prsty do jeho zatiaľ suchých vlasov na šiji. Pritiahol si ho bližšie a privlastnil si jeho 

ústa v dokonale dychtivom bozku. 

Maznali sa, láskali i vzájomne umývali. Jakub zaujato sledoval hru mydlových bubliniek na jeho 

pokožke, rukami blúdil po celkom tele, nevynechal ani kúštik. Prsty zablúdili i do škáry medzi polkami, 

chvíľu sa nezáväzne motali okolo zvierača, kým sa napokon odvážny prostredník nevydal na vlastný 

prieskum. 

Nemali poňatia ako dlho tam stáli a hrali sa, ale rovnako si dali záležať i na tom, aby sa vytreli do 

sucha. 

So stále vlhkými vlasmi opustili zaparenú kúpeľňu a Gabriel si Jakuba odviedol do spálne. Miloval ho 

tak, akoby sa potreboval uistiť o tom, že mu skutočne patrí. Akoby mu túžil vymazať spomienky na 

dnešnú rušnú noc. 

Keď doňho chcel vniknúť a vážne sa na to celý triasol, zarazil sa a miesto toho sa mu prenikavo 

zadíval do očí. „Urob mi to ty. Chcem vedieť, aký je to pocit, mať ťa vo svojom vnútri.“ 
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Jakub mu vyhovel. Pripravil si ho tak dôkladne, až bol krásne elastický a vláčny, roztiahnutý natoľko, 

aby mu jeho vniknutie nespôsobilo prílišné bolesti. 

A hoci použil i trošku výdatnejšiu dávku lubrikantu, Gabriel sa tomu pocitu nepríjemného pálenia, 

keď doňho vnikal nevyhol. Ani však nemukol, iba čo stisol pery a nechal ho, aby ho vyplnil svojimi 

krásne primeranými šestnástimi centimetrami. Čo možno strácal do dĺžky, mu príroda vynahradila na 

objeme. Jeho penis bol vážne skvost, príjemne zamatový s hrubou žilkou vinúcou sa pod jemnou 

pokožkou. 

Gabriel si hrýzol pery, špúlil naňho svoj zadok ako nadržaný plnokrvník a za zatvorenými viečkami si 

predstavoval ako v ňom miznú tie pružné centimetre stoporenej kopije lesklej od jeho slín i 

priezračne gélového lubrikantu. 

Mal pocit, že sa doňho vnára kopija osudu, i keď sa nad tým prirovnaním musel v tej chvíli pousmiať. 

A potom mu nedočkavo vyšiel v ústrety, než nepocítil, že je v ňom celý, keď o seba narazili ich 

semenníky. Aj to bolo príjemné. Jakub ho držal za boky, než nabral ten správny rytmus, potom ho 

láskal po nahom chrbte a snažil sa dosiahnuť i na brucho a hruď. V jednej chvíli sa Gabriel opatrne 

napriamil, nielen kvôli zmene polohy, nielen kvôli dôvernej tesnosti ich spotených tiel pohupujúcich 

sa v známom rytme živočíšnej vášne. Bol to zvláštny pocit, ale nie nepríjemný. 

Akoby ho anusom zvieral mocnejšie, tuhšie, akoby ho väčšmi vťahoval do seba, než sa nezviezol na 

štyri a opäť neklesol na predlaktia s blaženým výrazom v tvári. 

Pocit uvoľnenia sa dostavil zanedlho. Jakub ho bozkával na šiji, hrýzol do pleca a vylieval sa doň, 

rukou hladiac jeho vztýčený penis po celej dĺžke, než pod ním nezmeravel i on, nenapol sa a nepolepil 

mu ruku vlastným semenom, ktoré z neho prudko vytrysklo. 

ooo xxx ooo 

Ráno ich prebudilo zvonenie mobilu. 

Gabriel sa zamračil, keď sa pomrvil v posteli. „Zmenil si si zvonenie?“ opýtal sa Jakuba, ktorý iba čosi 

zamručal a ostal nehybne ležať na bruchu. 

Vstal a nahý sa vydal za zvukom. Zívol. Zvonenie ustalo, keď sa ocitol na chodbe. Jakubova bunda 

visela na vešiaku pred ním. Ozvalo sa pípnutie. 

Prekutral mu vrecká a zamračil sa, keď z jedného vytiahol síce mobil, ale ten Jakubovi určite patriť 

nemohol. 

Odblokoval ho a pozrel si zmeškaný hovor. „Domino?“ zamračil sa a vošiel do správ. 

„Musíme si vážne pohovoriť, dúfam, že si dnes na mňa nájdeš čas. D.“ 

Poškrabal sa po brade a vrátil sa aj s mobilom v ruke do spálne. „Jakub, ty máš Demeterov mobil?“ 

Na tú otázku sa Jakub konečne dostatočne prebral. Pretočil sa v prikrývkach na chrbát a previnilo 

prikývol. Očividne očakával výbuch, ale Gabriel si iba povzdychol a podal mu mobil. 

„Zháňa ho niekto. Asi by mu bolo treba dať vedieť, čo sa stalo. Odpíšeš mu, alebo zavoláš?“ 
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Jakub sa posadil. Tmavé vlasy rozkošne strapaté. Vyzeral ako jeho súkromné sexy strašidlo. 

„Asi radšej zavolám. Ale zo svojho.“ 

„Fajn. Nech sa páči, máš voľné pole pôsobnosti, ja idem pripraviť raňajky,“ povedal a sám bol 

prekvapený, že ho to nijako neštve. Už nie. Usmial sa a vkĺzol do bielho trička a bavlnených bielych 

boxeriek. Natiahol si vyšúchané rifle a s tichým pohvizdovaním sa bosky vybral do kuchyne. 

19. kapitola 

Prebral sa po dvoch dňoch bezvedomia a ihneď bol bezohľadne podrobený niekoľkým testom. A 

nejaké ho ešte čakali. Ale zdalo sa, že bude v poriadku. Aspoň lekári sa tvárili pomerne optimisticky. 

Ležal v posteli, stále na JISke a väčšinu času sa nudil ako pes. Prvý deň, čo bol hore to ani veľmi 

nepocítil, keďže ho prevážali z jedného konca bloku na druhý, hore, dolu, ale ten druhý a tretí, to už 

bolo horšie. Nemal pri sebe ani doklady, ani mobil, aby dal niekomu vedieť a na čísla nemal nikdy 

dobrú pamäť. Nepamätal si ani to Dominovo. 

Takže väčšinu času iba civel do steny, do telky obmedzenej na tri programy, alebo tam len tak hlivel, 

sledoval ako mu priesvitnou hadičkou steká do žily životabudič plný vitamínov. Možno sa fyzicky cítil 

lepšie, to bola pravda, ale inak bol na dne. 

Mal fúru času premýšľať nad sebou, nad tým, čo sa stalo, čo urobil a čo vlastne chce. A čím dlhšie nad 

tým uvažoval, prichádzal zakaždým iba k jedinému záveru, že to parádne posral. A že bol vôl. 

Korunovaný! 

Plahočil sa za akýmsi preludom z mladosti, ktorý oňho navyše vôbec nestál. Ak to mal povedať inak, 

Jakub mal viac rozumu ako on. Zjavne. Inak by si bol vážil, čo mal a nebol by si sám žiadal šancu, ale 

jednu by sám dal. Bolo by to od neho maximálne fér voči mužovi, ktorý oňho napriek všetkým jeho 

výstrelkom stál. 

Ak si niekto dokázal tak nenapraviteľne zbabrať život, tak to bol jedine on. Len boh vie, či to bude 

môcť dať všetko doporiadku, ale bol odhodlaný aspoň sa o to pokúsiť. 

Na dvere izby sa ozvalo zaklopanie. Zamračil sa. Sestry nikdy neklopali. Prv, než stihol povedať, aby 

ten ktosi vošiel, dvere sa samé otvorili a v nich sa objavila Jakubova hlava. Cez plece mal prehodenú 

tašku a keď ho zbadal pri vedomí, viditeľne mu odľahlo. Evidentne sem šiel rovno z práce. 

Inokedy by ho Jakubov úsmev potešil, ale dnes... sa kvôli nemu cítil previnilo. 

„Ahoj,“ pozdravil a podišiel až k nemu. „Ako sa cítiš?“ 

„Lepšie. Asi by som ti mal poďakovať, však?“ 

„To nestojí za reč. Niečo mám,“ povedal a otvoril tašku, aby z nej vzápätí vylovil jeho mobil, doklady a 

niečo na čítanie. O motorkách. A čokoládu. Napokon si prisunul stoličku k jeho posteli a sadol si. 

Chvíľu hútal ako začať, než zamrmlal: „Mrzí ma, čo sa stalo. Síce je pravda, že si bol dotieravý, ale toto 

by som neprial nikomu.“ 
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Demeter sa zahanbil. „Viem, sorry. Mal som pocit... ja, myslel som si, že by to bolo fajn. Aspoň niečo 

v mojom živote by bolo normálne, ak sa to tak dá povedať, ale... Ale asi to slovo normálne v spojitosti 

s nami nie je okej. Preťahoval som ťa na drzovku v kostole. Nemal som. Pochop... trochu som vtedy 

hulil a ty si bol taký... chutný. No neospravedlňuje ma, čo som ti urobil. I tak mi prepáč.“ 

„Myslíš to vážne?“ naliehal Jakub, lebo dúfal... ani sám nevedel v čo. V zázrak? 

Demeter prikývol, než sa odhodlal pokračovať. „Niekoho mám. Vždy som mal. Myslím, že ku mne 

niečo cíti,“ začal neisto. „A ja som pred tým tvrdohlavo zatváral oči. Vieš, je blbé priznať to, ale asi... 

asi som sa toho bál. Záväzky... nikdy neboli nič pre mňa.“ 

„Takže mi chceš naznačiť, že mi dáš...“ 

Jakub ani nestihol dokončiť. Demeter sa usmial. „Áno, dám ti pokoj. Nemusíš sa báť. Vytriezvel som. 

Hoci to chcelo poriadny úder do hlavy, chápeš, mám neskutočne tvrdú palicu,“ pokúsil sa o vtip a 

hánkami prstov si poklopkal po čele. 

„Si šašo!“ uškrnul sa Jakub, ale nemohol poprieť, že mu odľahlo. „Som rád, že sme si to vyjasnili, 

lebo... ja o svojho priateľa fakt stojím a nerád by som ho stratil kvôli nejakému nedorozumeniu.“ 

„Povedal si mu o tom?“ Jakub prikývol. „Aj o mne?“ 

„Musel som. A chcel. Nemám pred ním čo skrývať.“ 

Demeter prikývol. „Odkážeš mu, že ma to všetko mrzí? A že je mi ľúto, že som robil... dusno?“ 

Jakub prikývol. „Iste, žiadny problém. Čaká ma. A na chodbe čaká ešte niekto,“ dodal. 

Demeter naňho spýtavo pozrel, než sa nepokúsil hádať: „Dominik?“ Vážne ani nedúfal, po tom 

všetkom. 

„Hej. Zháňal ťa a ja som mal tvoj mobil. Dal som mu vedieť, čo sa stalo. Nevadí?“ 

Demeter pokrútil hlavou. „Nie, vďaka.“ Skúšal zapnúť mobil, ale bol vybitý. I tak bol rád, že po tej 

havárke vôbec prežil. Nielen on, ale i jeho mobil. „Asi by som sa mu ani nedovolal. Môžem ťa 

poprosiť? Pošleš ho za mnou?“ 

Jakub sa pousmial. Medzitým vstal. I tak sa nechcel zdržiavať, ale bol rozhodnutý prebrať s ním tú 

ošemetnú vec a takmer podrástol od šťastia, keď videl, že Demeter dostal rozum. Čo viac si mohol 

želať? 

Vyšiel na chodbu a pohľadom vyhľadal Gabriela. Opieral sa o stenu náprotivnej chodby, kým druhý 

muž pri nej mlčky čupel s cestovnou taškou pri nohách. Bol bledý rovnako ako tá stena. 

„Môžete ísť za ním,“ povedal s úsmevom, ale muž sa postavil a prestúpil z nohy na nohu. Vyzeral ako 

malý, nerozhodný chlapec. 

„Nemohol by si radšej ty? Má tam nejaké veci a...“ 

Jakub pokrútil hlavou. Tmavé vlasy, ktoré si nezopol mu padli do tváre. „Verte mi, chce vás vidieť. A 

myslím, že budete milo prekvapený,“ dodal a jemne mu stisol plece. Muž sklonil hlavu, povzdychol si, 
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akoby si dodával odvahu a vzal tašku do ruky. Ešte raz naňho pozrel a prikývol s tichým ďakujem, 

majte sa. 

Jakub sa obratne vyhol uponáhľanej sestričke a kývol Gabrielovi: „Vypadnime odtiaľto, neznášam 

nemocnice!“ 

ooo xxx ooo 

Bol jasný, slnečný deň, keď opúšťal svoj rodný dom a v hlave zamyslene premietal, že mu za tým 

kusom zeme a stavby vôbec nebude ľúto. Dom bol predaný a slušná sumička pekne odpočívala na 

jeho bankovom účte. 

Zastrčil kľúče pod kvetináč na okne a otočil sa ku Gabrielovi, ktorý stál pri aute a pozoroval ho. 

Jakub za sebou zavrel bránku, ktorá na rozlúčku ticho vrzla a on sa uškrnul. „Otec ju nenamazal celé 

roky. Hádam bude nový majiteľ zhovievavejší k jej pántom.“ 

„Možno. Vrátime sa?“ 

Prikývol. „Tu ma už nedrží absolútne nič.“ 

Mali namierené na chatu. Tú, kde sa prvý raz milovali. Chceli tam stráviť víkend a trochu si užiť. Jakub 

sa tešil. 

Vlastne, v poslednej dobe mu všetko vychádzalo. Podarilo sa mu predať dom a nie pod cenu, získal v 

pohrebnej službe stály flek a bol stále po uši zamilovaný do mimoriadneho muža, ktorý mu svoje city 

opätoval. 

Navyše, zdalo sa, že Demeter si dal vážne pohov. Len včera mu prišla textovka s ich spoločnou fotkou 

z dovolenky, ktorú mu poslal Dominik. Vyzerali na nej šťastne a rovnako zaľúbene ako oni dvaja. Prial 

im to, obom. 

Pohodlne sa usadil na sedadle spolujazdca a zadíval sa naňho. Gabriel sa pousmial a natiahol k nemu 

ruku. 

„Milujem ťa,“ povedal Jakub, na čo stisk mužovej ruky na tej jeho na chvíľku zosilnel. 

„Výborne, takže sa ku mne konečne z tej otrasnej garsónky presťahuješ?“ opýtal sa a Jakub sa 

zachechtal. 

„Myslím, že mi najprv budeš musieť znovu zopakovať výhody takého spoločného bývania. Chápeš, 

potrebujem osviežiť pamäť. Okrem toho, tvoja mamka tak výborne varí o pečení ani nehovorím. Jej 

koláče milujem!“ 

„Chápem len to, že začínaš byť rozmaznaný,“ uškrnul sa šofér, ale prikývol. „Fajn, rád ti tie výhody 

pripomeniem. Zastavím už tu, na odpočívadle alebo budeš trpezlivý a počkáš si?“ 

Jakub našpúlil pery a poškrabkal sa po neoholenej brade, až to vážne vyzeralo, že nad tým skutočne 

premýšľa: „Nie som si istý. Vravel si predsa, že sa k nám poobede pridá i tvoj kamoš Dalibor s 

manželkou, nie? Ak máš dojem, že je to dostatok času na to, aby si ma o svojich presviedčacích 

schopnostiach dostatočne utvrdil, nech sa páči, budem trpezlivý.“ 
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Gabriel mrkol do späťáka a trhol volantom na krajnicu, nevšímajúc si Jakubov drobný výkrik. Odstavil 

auto a odopol si pás, aby mu nič nebránilo v tom sa po ňom natiahnuť. 

„Myslíš, že neviem, o čo ti ide, chlapček môj?“ zamrmlal s ústami tesne pri tých jeho a s úsmevom 

vyhladovaného dravca. S rukami kĺzal od jeho kolien až temer po rozkrok, kde nebezpečne blízko 

slabín zastavil. „Včera si dostal na zadok, chceš si to dnes zopakovať?“ spýtal sa autoritatívne. 

Jakub naprázdno prehltol. Vzrušenie ho opantalo náhle ako horúčka. Ale bolo príjemné cítiť na zadku 

jeho ruku nielen pred tým ako pri predohre, ale aj počas milovania. Rád sa s ním hral a Gabriel sa rád 

zapájal. 

„Rád,“ vyšlo z neho rozochvene. Medzi nohami mu bolestivo pulzovala erekcia, o ktorú jeho partner 

zavadil laxným pohľadom, než sa zmyselne neusmial a nezahryzol si do pery. 

„Fajn, urobíme si krátku... technickú pauzu, než budeme pokračovať, súhlas?“ 

Jakub nenamietal. Pobozkal ho a zručne sa prepracovával zapínaním jeho tesných nohavíc, ktoré v 

duchu stokrát preklial, než sa sám neocitol v Gabrielovej teplej dlani, chvejúci sa a nedočkavý po jeho 

pozornosti. 

Bozkávali sa a hladili, len tak narýchlo a len tam dole, než obaja po krátkej chvíli nedosiahli vrchol. 

Bolo im jedno, že okupujú len obmedzený priestor, že okolo nich zúri premávka. Na krátku chvíľu 

opäť existovali len oni dvaja. 

Kým ich Gabriel dával oboch vlastnoručne do poriadku vlhčenými obrúskami s akousi jemnou vôňou, 

ktorú Jakub momentálne nedokázal celkom presne definovať, malátne opieral o dvere spolujazdca 

chrbtom a sledoval ho. 

„Ale ten... výprask ešte bude, však?“ opýtal sa do ticha auta prerušovanom iba tlmeným zvukom 

znejúcim z rádia. 

Gabriel sa dvihol oči k jeho tvári a nespútane sa rozosmial. „Si neskutočný!“ povedal a skĺzol po stále 

nehanebne odhalenom milencovi pohľadom. Jakub sa dvihol do sedu a natiahol k nemu ruky. Vzal 

mu tvár do dlaní a na moment sa mu len z blízka díval do očí. 

„Mne sa zdá, že neskutočne krásne je to, čo máme, my dvaja, spolu.“ S tým ho jemne pobozkal, ale 

bozk neprehĺbil. Miesto toho sa odtiahol, s úsmevom a dal sa napraviť si zapínanie nohavíc. 

Gabriel prikývol, úsmev mu žiaril na tvári ako maják na útesoch ostrova. Oslnivo. „Áno, mám ten 

dojem.“ Vzápätí otočil kľúčom v zapaľovaní, zaradil rýchlosť a včlenili sa do premávky. 

Jakub sledoval okolitú krajinu a napadlo mu, že keď sa naposledy vybral na takú prechádzku do lesa, 

mal celkom iné plány, i keď nie celkom pri triezvosti. A že všetko mohlo dopadnúť úplne inak. No a 

teraz? Kto by si bol pomyslel, že môže byť... vôbec šťastný, nie ešte i to, že bude mať fajn prácu, 

skvelého muža po svojom boku a nebude trpieť núdzou? 

Usmial sa. Vážne si nemohol želať viac. Mal toľko rán na srdci, ktoré sa mu nahromadili za celý život, 

že by ich asi ani nespočítal, ale zdalo sa, že všetky prekryla láska, ktorou bol naplnený po samý okraj 

svojej duše. Kde by bol, keby ho nestretol? Gabriel mu dával všetko, čo mu bolo doteraz odopierané. 

Lásku a seba samého... 
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Ak má takto nejak vyzerať jeho život, už teraz sa naňho teší. A na všetko, čo ich spolu čaká, či dobré, 

či zlé. Len nech budú spolu! 

Koniec 

 


