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Motto 

Nikto z nás už nie je tým, kým bol včera, preto sa sústreďme na svoj život tu a teraz a robme všetko 

preto, aby sme ho žili naplno tým najlepším spôsobom, a vďaka tomu už zajtra mohli žiť lepšiu verziu 

nás samých. 

 
  



 

 

I. 

 

Myšlienka , že moja sila nespočíva v podiele svalov na mojom tele a nezakladá sa ani na fakte, že som 

chlap – pán tvorstva, a všetky živé bytosti, hlavne ženy, by mi mali ležať pri nohách a obdivovať ma, 

ma posledné týždne doslova prenasledovala. Nehovorím, že sa mi táto predstava nepáči, no prečo by 

to tak malo byť? Len preto, že som chlap? To nedáva veľký zmysel. 

„Patrik, ja ti prestávam rozumieť,“ konštatoval kamarát Peter pri raňajkách, keď som mu povedal, čo 

sa mi preháňa hlavou. 

„Čomu nerozumieš? Veď to je jasné, prečo máme byť tí zvýhodňovaní pre to, že sme chlapi? Nie je to 

naopak, že sa bojíme svojej slabosti, preto sme si vydobyli počas posledných stoviek rokov pozíciu 

silnejších práve fyzickou silou, aby sme sa mohli cítiť neohrozene?“  

„Čo, prosím ťa, riešiš? Som rád, že som chlap, že zarábam viac ako moja žena a teším sa, že mám 

dobré postavenie v práci. To by som ako žena nemohol mať tak ľahko, tak nechápem, čo sa sťažuješ.“ 

„Veď práve o tom hovorím. Ak by tvoja žena zarábala viac ako ty, tak čo?“ 

„To by sa mi nepáčilo, chlap má byť predsa ten, kto sa postará o rodinu.“ 

„To povedal kto?“ Všimol som si, ako znervóznel. Nepáčilo sa mu, kam táto konverzácia smeruje. 

„Akože kto? Tak to proste je a tak to chcem mať. A daj mi pokoj s takými sprostými otázkami.“ 

Usmial som sa na neho. „Mám ťa rád,“ povedal som mu a sledoval, ako sa zatvári. 

„Patrik, tebe už úplne preskočilo. Keby som nevedel, že si na baby, myslel by som si, že ma chceš 

zbaliť.“ 

Schuti som sa zasmial. 

„Asi by si sa mal opäť oženiť a mať deti ako ja. Potom by si nemal čas rozmýšľať nad takýmito 

vecami,“ pokračoval. 

„Raz mi stačilo byť ženatý, myslím, že už bolo dosť utrpenia, ktoré sme si navzájom spôsobovali.“ 

„Hovoril som ti, mali ste si spraviť deti a boli by ste ešte spolu. Pozri sa na mňa, ako to funguje.“ 

„Naozaj funguje? Si šťastný? Máš všetko, po čom si sníval?“ Dobre som vedel, že nie je, no akosi som 

sa neudržal a rypol som si do neho. 

„Hmm, nie je možné mať všetko, po čom som sníval, veď preto sú to len sny. Mám dobre platenú 

prácu, super auto, manželku a dve deti. Hej, myslím, že mám všetko, čo je potrebné.“ 

 „Teraz si znel ako z nejakého dotazníka, kde si zaškrtneš polia, ktoré si dosiahol, lebo tak sa to má. 

No kde sú tvoje pocity? Kde je tvoja vášeň? Po čom túžiš?“ 



 

 

Zhrozene sa na mňa pozrel. „To sú len rozprávky. Neuživilo by ma to a nemohol by som sa vyvážať 

na drahom aute.“  

Začalo mi ho byť aj trochu ľúto, vedel som presne, čo hovorí, pretože ešte donedávna som bol 

rovnaký, možno ešte horší. Teda nie možno, určite. „Ešte raz sa pýtam, si šťastný?“ 

Na chvíľu sa zamyslel. „Áno, som,“ povedal rozhodne, no po chvíľke pokračoval. „Keď si odmyslím 

stres v práci, hádky s manželkou a uplakané deti, ktoré stále niečo chcú, tak mi je skvele.“ 

Asi si vôbec neuvedomil, že práve vymenoval skoro všetky podstatné časti svojho života. Nechcel 

som ho už viac znervózňovať. „Super, že si šťastný, veľmi ti to prajem.“ 

Sklonil hlavu a chvíľu pozeral do zeme. Niečo sa v ňom odohrávalo. Pípol mu telefón. Vzal ho do 

ruky, niečo na ňom napísal. „A ty si šťastný?“ spýtal sa ma naspäť. 

„Ako kedy,“ zasmial som sa. „No s každým novým uvedomením a odhalením seba samého som stále 

spokojnejší a slobodnejší, aj keď si uvedomujem, že som len na začiatku svojej cesty.“ 

„Na začiatku? Veď máš tridsaťdva rokov, mal by si sa poponáhľať,“ smial sa na mne Peter. 

„Nie je dôležité kedy, ale či sa na ňu vydáme.“ 

Nechápajúc na mňa pozrel. „Ako som povedal, niekedy ti fakt nerozumiem. Asi by si mal skončiť 

s tými nezmyslami ohľadom osobného rozvoja a duchovna,“ uškieral sa. 

Zarozprávali sme sa a ani som si neuvedomil, koľko je hodín. „Už budem musieť ísť, o chvíľu mám 

stretnutie s Karolom.“ Postavil som sa. 

„Dlho som ho nevidel, pozdrav ho odo mňa.“ 

„Jasné, pozdravím. Rád som ťa videl po dlhom čase,“ povedal som mu pri podávaní ruky. 

„Aj ja teba, dobre si ma pobavil,“ smial sa Peter. 

Rozlúčili sme sa a ja som zamieril k autu. Do navigácie som zadal adresu firmy, kde Karol pracuje, 

a vyrazil som.  

Zaparkoval som pri neďalekom nákupnom centre a vybral sa k budove, kde sídlila firma, v ktorej 

Karol pracoval. Všetko bolo mokré od dažďa, no oblaky sa pomaly začali trhať a kde tu vykuklo 

slnko. Na vrátnici v budove som sa nahlásil na stretnutie. Dali mi kartu od výťahu a poslali ma na 

štrnáste poschodie. 

Vo výťahu bolo veľa ľudí a zopár ich vystupovalo spolu so mnou. Všetci zamierili do priestorov 

firmy, ja som si to nasmeroval k recepcii. Aby si ma všimla slečna zahľadená na monitor, podišiel som 

dostatočne blízko. Chvíľu som ju pozoroval. Bola veľmi pekná, tak mi to neprekážalo. Zrazu 

spozornela a znervóznela. „Ako vám môžem pomôcť?“ 

„Idem za generálnym,“ povedal som s úsmevom na tvári. 

„Koho ohlásim?“ 

„Povedzte mu, prosím, že je tu Patrik.“ 



 

 

Zavolala a ohlásila ma. Postavila sa a požiadala ma, aby som ju nasledoval. 

„U vás chodíte bosí?“ opýtal som sa so smiechom. 

Začervenala sa. „Ráno som zmokla a topánky mám mokré,“ povedala zahanbene, no bola pri tom taká 

roztomilá, že som mal chuť ju niekam pozvať. „Hneď sa obujem.“ 

„Kvôli mne nemusíte,“ stále som sa usmieval. Život môže byť úžasný vďaka takým maličkostiam, 

bežalo mi v hlave. Opätovala mi úsmev a sklopila zrak. Začal som sa aj ja vyzúvať. Nechápavo na 

mňa pozrela. Stiahol som si i ponožky, strčil ich do topánok a odložil vedľa recepcie. Vtom sa krásne 

zasmiala. Úsmev a smiech mala taký, že by roztopil aj ľadovec. 

„To ste vážne nemuseli,“ povedala. 

„A prečo nie? Treba si užívať život a ja sa hneď cítim voľnejšie a príjemnejšie. Ďakujem za nápad.“ 

Bolo vidieť, že je zmätená, no zároveň sa aj tešila. 

Kráčali sme bosí po chodbe, ešteže tam mali koberce. Bolo to príjemné. Zaklopala na dvere kancelárie 

a vošla. Otočila sa na mňa a pozvala ma dnu. Karol si hneď všimol naše bosé nohy a začal sa smiať. 

„Patrik, to si celý ty, nič iné by som od teba ani nečakal.“ 

„Vieš, aké je to skvelé? Skús to! Veď čo môžeš stratiť?“ 

„Hm,“ zamyslel sa, „máš pravdu,“ a začal sa vyzúvať. 

Pristúpil ku mne a objali sme sa. Všimol som si, ako na nás pozerá so záujmom. „Dáš si kávu?“ 

„Dám,“ odvetil som. 

„Olívia, môžete nám, prosím, pripraviť dve kávy?“ 

„Veľmi rada,“ odpovedala s úsmevom. 

Usmial som sa naspäť.  

„Olívia, odteraz, keď budete mať chuť, môžete chodiť bosá a začnem to praktizovať aj ja. Je to skvelé, 

ďakujem,“ povedal jej Karol. 

Poďakovala sa a odišla.  

„Len sa nezabudni obuť pred stretnutiami,“ robil som si srandu. 

„A keby aj, tak čo?“ uškrnul sa.  

„Máš peknú asistentku,“ podpichoval som ho. 

„To by si nebol ty, keby si si hneď baby nevšímal. Rád ťa vidím po dlhom čase, koľko to už je?“ 

Zamyslel som sa. „Už to budú asi tri roky.“ 

„To vážne? Neskutočne to beží.“ 

„Vidím, že pozične sa ti darí, a ako doma? Všetko ok?“ zaujímal som sa. 



 

 

„Ale áno, je to teraz trochu napäté, pred mesiacom sa nám narodil syn, moc som nenaspal,“ opisoval 

situáciu Karol. 

„Super, gratulujem, takže po dvoch dcérach sa ti to konečne podarilo. Vždy si chcel aj syna.“ 

„To áno, len ako hovorím, je to teraz na mašľu. Keby sme nemali prachy a neplatím opatrovateľku, 

aby manželke pomohla, neviem, ako by sme to zvládali. Ako to zvládajú iní, fakt netuším.“ 

„Oni nemajú na starosti riadenie takej veľkej firmy.“ 

„To je pravda, no niekedy mám pocit, že si tu oddýchnem viac ako doma,“ zasmial sa. 

Niekto zaklopal na dvere a vošiel. Bola to usmiata Olívia s kávou na podnose. 

„Zjavne aj ty sa jej pozdávaš,“ zasmial sa Karol po jej odchode. 

„To sa ti zdá,“ bránil som sa. 

„Keď myslíš,“ bavil sa na mne. „A ty ako? Už máš deti? A ako manželka?“ náhle zmenil tému.  

„Kde začať? Manželku už nemám, rozviedli sme sa. Deti sme nemali a po niekoľkých neúspešných 

pokusoch končiacich potratom to k fungovaniu nášho vzťahu veľmi nepridalo. Rozhodli sme sa ho 

ukončiť.“ 

„To ma mrzí.“  

„Nemusí, takto je to lepšie. Posledné mesiace to bola ťažká depresia a mizéria. Momentálne sa bavíme 

normálne a obaja sme šťastnejší.“ 

„Tak potom je to v poriadku. A už máš na obzore niekoho nového?“ zasmial sa. 

„Ani nie, nechcem sa viazať, kým si neporiešim zdravotné problémy a nenájdem, čo vlastne chcem. 

No tvoja asistentka sa mi pozdáva.“ 

„Niečo vážne?“ 

„Ani nie, len obmedzujúce problémy s trávením, alergie a také drobnosti.“ 

„To som rád a od Olívie ruky preč. Nechcem, aby tu chodila uplakaná, že si jej zlomil srdce,“ uškrnul 

sa Karol. 

„Neboj, neplánujem nič také.“ 

Rozprávali sme sa dlhšie ešte o práci a spomínali na časy z výšky. Asi po hodine sme sa rozlúčili 

a dohodli sa, že sa budeme vidieť pravidelnejšie než raz za tri roky. 

Vyšiel som z kancelárie a blížil sa k recepcii. Dúfal som, že tam bude Olívia. Poďakoval som jej za 

super nápad s vyzutím. Ani by som neveril, ako som sa cítil voľnejšie. Obul som sa a podal jej ruku. 

Chcel som ju požiadať o kontakt, no z nejakého dôvodu som to neurobil. Vošiel som do výťahu, no v 

poslednej sekunde som si to rozmyslel. Ako som vykročil za ňou, dvere sa zavreli a výťah sa pohol. 

Tak to asi nemalo byť, pomyslel som si. 

Vrátil som sa do auta a pred očami sa mi mihali momenty, keď sa na mňa usmiala. Niečo ma k nej 

silno ťahalo. Ešte aj to, čo povedal Karol, že si ma aj ona všímala. No vrátiť som sa nemohol, veď ako 



 

 

by to vyzeralo. A ak v skutočnosti nemá záujem, riadne by som sa zhovadil. Uvedomil som si, že takto 

som sa už dlho necítil. Ak mi to vydrží, môžem sa tu zase zastaviť a potom jej dám na seba kontakt. 

 

 

 

  



 

 

II. 

Pred dvadsiatimi rokmi 

 

Posledné tri týždne školy pred prázdninami boli utrpením. Už nech to skončí. Aspoňže úlohy nám už 

prestávajú dávať. Neznášam ich. Chcem byť už dospelý a robiť si, čo chcem. Už mi nebude nik 

diktovať, kedy mám písať úlohy, kedy môžem ísť vonku, či je to a tamto pre mňa vhodné. Už žiadne 

nadávky a bitky za to, čo sa mi nepodarilo, čo som spravil zle alebo za známky. 

Známky bol najväčší problém, hlavne diktáty zo slovenčiny. Nie a nie sa ich naučiť písať. Čím viac mi 

nešla gramatika, tým viac som ju nenávidel a do toho som bol za to ešte aj potrestaný. Rodičia 

postupne pochopili, že sa musia uspokojiť s priemernými známkami. Niežeby som na učivo nemal 

hlavu, no odpor voči škole bol oveľa väčší. Robil som teda všetko pre to, aby som sa jej i úlohám 

vyhol. Postupne som si vypracoval systém. Domáce úlohy som si písal ešte v ten deň v škole alebo na 

druhý deň cez prestávku pred začiatkom hodiny. Týmto spôsobom som sa vyhol nenávisti a odporu, 

ktoré som pociťoval voči školskému systému. Nechápem, prečo keď sedíme celý deň v škole, musíme 

nad učivom sedieť ešte aj doma. Veď ani rodičia po príchode z práce už nesedia nad domácimi 

úlohami a môžu oddychovať. Je to celé nespravodlivé. 

Dnes ma čaká odpoveď z dejepisu, aby som si opravil koncoročnú známku. Ako sa blížila hodina, 

začal som byť stále viac nervózny, mal som stiahnutý žalúdok a bolesť v bruchu. Aj napriek tomu, že 

som sa učil, predstava, že to nezvládnem a otec ma zbije, bola neúnosná. Najradšej by som ušiel, len 

nemám kam. Tak som sedel aj počas prestávky v lavici a sníval, aké by to mohlo byť super, keby 

školy neboli, do mozgu by nám priamo nahrávali vedomosti a my by sme sa mohli len zabávať. 

Zazvonilo na začiatok hodiny a do triedy vstúpila učiteľka. Začala postupne vyvolávať k tabuli. Dúfal 

som, že si to rozmyslí a mňa nevyvolá alebo na mňa nevyjde čas. No márne. Už len z diaľky som 

zachytil. „Patrik, k tabuli!“ Neochotne som sa postavil a pomaly kráčal pomedzi lavice, akoby som 

šiel uličkou smrti na popravu. 

„No pohni sa, nemáme na to celý deň!” zavolala na mňa učiteľka. 

Podal som jej žiacku knižku, kde sa zapisovali známky a nervózne som sa presúval z nohy na nohu. 

Stále viac a viac som bol nervózny. V bruchu ma pichalo a hrdlo som mal zovreté. V hlave mi začalo 

pišťať. Položila mi otázku. No v tú chvíľu som jej vôbec nerozumel. Jej hlas sa strácal a ja som ho 

nevedel zachytiť. Snažil som sa sústrediť na to, čo hovorí. Kým sa mi podarilo trochu sa uvoľniť, 

učiteľka už niečo písala do žiackej knižky. „Patrik, sklamal si ma,” zachytil som už len jej slová. 

Chcel som jej povedať, že som nerozumel otázke, že som sa učil, no nedokázal som vydať ani hlásku. 

Ukázala mi, aby som si sadol. Takže som nemal ani možnosť vyjadriť sa. Môj život sa práve skončil. 

Vedel som, čo ma čaká. Ticho a celý bledý som sedel v lavici. Spolužiaci, ktorí sa cez prestávku 

zabávali, sa ma pýtali, či som v poriadku. Neviem, čo je horšie, tá bitka, čo ma čaká alebo strach 

z toho, že viem, že ju dostanem. Toto bol jeden z tých dní, kedy som si prial, aby sa vyučovanie nikdy 

neskončilo a ja som nemusel ísť domov. 



 

 

Po skončení vyučovania sme šli na obed. Vôbec mi nechutilo, mal som guču v hrdle aj v žalúdku. Išiel 

som teda na zastávku autobusu, sadol som si na zelené zábradlie a čakal. Postupne prichádzalo stále 

viac detí, už bolo jasné, že sa do autobusu natlačíme ako sardinky. 

„Ahoj!“ zaznelo mi za chrbtom. Otočil som sa. Stála tam Maťa, moja spolužiačka. 

„Si v poriadku? Na tom dejepise si nevyzeral dobre. Čo sa stalo?“ 

Tešil ma jej záujem, no nevedel som, ako jej to mám povedať. Nechcel som, aby videla, že som 

neschopný. „Som v pohode, nič mi nebolo, len sa mi nechcelo učiť a teraz bude doma peklo,“ zahral 

som sa na hrdinu. 

„To mi je ľúto.“ 

Pozrel som na ňu a nechápal, prečo je ku mne taká milá. Mal som jej povedať pravdu? Nie, to by si 

myslela, že som slaboch, takto ma môže obdivovať. Pozeral som do zeme a nevedel, čo jej mám 

povedať. Na známky sa jej nebudem pýtať, keď viem, že má samé jednotky. Zachránil ma 

prichádzajúci autobus. „Musím ísť, ahoj,“ povedal som a ponáhľal sa nastúpiť. 

Deti sa tlačili dnu a ja som nemal silu. Ostal som medzi poslednými a stál som na schodoch hneď za 

dverami. Pozeral som von a keď sme sa pohli a prechádzali okolo Mati, zamávala mi. Odmával som 

naspäť a do očí mi vbehli slzy. Zľakol som sa, že ma niekto videl, našťastie, nik. Rýchlo som si utrel 

oči. Chlapi predsa neplačú. Chlap musí byť silný, aby si ho druhí vážili a ženy poslúchali. Chlap 

neprejavuje emócie, to môžu len ženy. Chlap musí byť nebojácny a silný, aby ochránil svoju rodinu. 

Myšlienky z detstva, rozprávok a filmov mi bežali v hlave a pomáhali mi necítiť taký veľký strach, 

teda skôr dosiahnuť, aby ho druhí na mne nevideli. 

Na ďalšej zastávke som musel vyjsť z autobusu, aby som pustil vystupujúcich. Nechápal som, prečo 

nešli ten kúsok pešo. Autobus sa trochu uvoľnil. No ja som aj tak ostal stáť na schodoch a pozeral von. 

Na ďalšej zastávke nastúpili deti z inej školy. Bolo mi jasné, že sa asi nezmestia a ak vystúpim, už asi 

nenastúpim. Tak som sa len pritlačil na okraj schodov, aby mohli vystúpiť tí, ktorí chceli. 

Autobus sa rýchlo naplnil a v tej tlačenici som nejako vydržal, až kým som neprišiel do cieľa. Potom, 

ako som vystúpil z autobusu, v ktorom som mal pocit, že sa uvarím, som sa zhlboka nadýchol. 

Prišiel som domov. Našťastie, nikto tam nebol. Otvoril som knihy, akože sa učím, a ľahol som si na 

posteľ. Odišiel som do svojho sveta, kde bolo všetko v pohode, žiaden stres, žiadne zlyhanie, žiadne 

tresty. Vždy, keď takto odídem, je to upokojujúce. 

Niekto zazvonil pri dverách. Šiel som otvoriť. Stáli tam moji kamoši z partie, ktorú sme mali na 

sídlisku. „Poď von.“   

„Nemôžem,“ povedal som smutne. „Musím sa učiť.“ 

„Veď sa môžeš večer, teraz si poď oddýchnuť,“ prehovárali ma. Je pravda, že to znelo lepšie, ako 

čakať doma na ortieľ. Tak som teda šiel. Chvíľu trvalo, kým sa mi stiahnutý žalúdok uvoľnil a bol 

som schopný sa zabávať. Ani som si neuvedomil, ako rýchlo ubehol čas a na parkovisku sa zjavilo 

auto rodičov. S nevôľou som šiel k nim. „Ahojte, môžem ešte ostať von? Všetci sú tu.“ 

„Ahoj, už máš úlohy?“ 

„Nemáme žiadne.“ 



 

 

„A naučený si? Ako dopadol dejepis?“ 

Zamračil som sa a pozrel do zeme. „Nie dobre.“ 

„Tak mazaj domov.“ 

Žalúdok mi robil kotrmelce v tele, myslel som, že sa povraciam. Zamával som ostatným a zmizol vo 

vchode bytovky. Obaja rodičia mlčali, až kým sme prišli domov. Hneď, ako si otec zložil veci, 

vyžiadal si žiacku knižku. Mal som chuť utekať, no nebolo kam. Tá bezmocnosť, ktorá nastupovala 

vždy v takúto chvíľu, bola zničujúca. Hrabal som sa v taške a hľadal spôsoby, ako sa tomu vyhnúť. 

Keď poviem, že som si ju zabudol v škole, možno to bude v poriadku. No hneď som si spomenul, že 

naposledy som dopadol ešte horšie, keď ju našiel v taške. Rezignoval som a previnilo som ju niesol 

otcovi. Nedokázal som sa na neho pozrieť. V momente, ako ju otvoril a zistil, že som si dejepis 

neopravil, práve naopak, strašne sa rozkričal. „Čo má byť toto?“ 

Stále som mal oči sklopené k zemi a už som len cítil, ako jeho zúrivosť narastá ako sopka, ktorá sa 

pripravuje k výbuchu. „To si sa ako učil? A namiesto toho, aby si sedel za knihami, beháš po vonku?!“ 

Chcel som mu povedať, čo sa mi stalo, že som nemohol odpovedať. A aj to, že som sa ho tak bál, že 

som radšej išiel vonku, aby som sa nezbláznil. No radšej som len zbabelo pozeral do zeme bez 

vydania zvuku. 

„Robíš si zo mňa srandu? Myslíš, že pre koho tu dreme a ty nie si schopný sa ani naučiť do školy?! To 

si naozaj až taký blbý?“ 

Som neschopný, nedostatočný, všetko pokazím. Som úplný debil, lepšie by bolo, keby som sa 

nenarodil. Hej, bolo by asi lepšie, keby som to skončil. Ak by som skočil z okna, mal by som pokoj 

a ani rodičia by sa nemuseli na mňa hnevať. Všetci by boli spokojnejší. 

„Počúvaš ma vôbec?“ skríkol na mňa ešte hlasnejšie. 

„Áno,“ odpovedal som cez stiahnuté hrdlo. 

„Tak čo mi k tomu povieš?“ 

Rástla vo mne nenávisť, no ale to sa nesmie nenávidieť svojich rodičov. Musím dosahovať lepšie 

výsledky, nech sú všetci spokojnejší. 

„Nepočuješ?“ 

„Neviem,“ odpovedal som zo zúfalstva. Tak veľmi som sa snažil neplakať. Veď chlapi predsa 

neplačú. No telo ma zradilo. Slzy sa mi rinuli po tvári a ja som sa za to nenávidel. Za to, aký som, za 

to, čo spôsobujem. 

„Tak ty nevieš?!“ Otec si vytiahol opasok z nohavíc, prehol ma cez taburetku a začal ma ním udierať 

po zadku. Tá bolesť bola na nevydržanie. Chcel som zomrieť. Tak veľmi som si prial, aby prišla 

mama a zachránila ma. Alebo hocikto iný. Veď ak mám aspoň nejakú hodnotu, ak niekomu na mne 

záleží, tak mi pomôže. Po chvíli bitka skončila. Počas nej ešte na mňa niečo kričal, no nebol som 

schopný vnímať. Ostal som sám na chodbe. V bolestiach som sa presunul do izby a schúlil som sa na 

posteľ. Hnev a zúrivosť, ktoré vo mne boli, chceli všetko zničiť, všetko rozbiť a každého roztrhať. 

Snažil som sa myslieť na niečo pozitívne, no jediné, čo mi stále prichádzalo, bolo, ako všetko okolo 



 

 

seba ničím. Bál som sa toho, bál som sa, že jedného dňa stratím kontrolu a vypustím tohto zabijaka 

von. To nemôžem dopustiť, toto je predsa nesprávne. 

Po pár minútach som sa posadil ku knihám. Nechcel som riskovať, že príde do izby a dostanem znova 

za to, že sa neučím. Večer ma mama zavolala na večeru. Nechcel som ísť, no nedovolil som si nič 

povedať. Bavili sa medzi sebou, akoby sa nič nestalo. Oni asi nemajú predstavu, čo mi spôsobili, 

zjavne nie, keď fungujú akoby nič. 

O sedem rokov starší brat Tomáš sa práve vrátil z tréningu. Posadil sa k stolu a rozprával, ako sa mu 

darilo a ako ho tréner vychválil. Asi som fakt pokazený.  

Najbližšie dva týždne som mal všetko doma zakázané a nemohol som chodiť ani vonku. Situácia sa 

pomaly upokojovala, no ja som vedel, že ďalšia vlna príde, keď bude vysvedčenie. No na to nemôžem 

ani pomyslieť, to by som nezvládol. 

Konečne nastal posledný týždeň školy. Chodili sme na výlety, no aj napriek tomu, že som už nemohol 

dostať zlú známku, bol som stále v strese, pod kontrolou, aby som všetko robil správne tak, ako sa má. 

Len aby neprišiel trest. Bolo to vyčerpávajúce a nič ma nebavilo. Nevedel som nájsť nič, čo by ma 

tešilo a pri čom by som sa mohol uvoľniť. 

Po celodennom výlete som prišiel domov a mama sa ma pýtala, ako som sa mal. Porozprával som jej, 

ako bolo a čo sme videli. Potom som šiel do izby. Niekto klopal na dvere, no mne sa nechcelo ísť 

otvoriť, tak som to neriešil. Po chvíli vošla mama. „Prišiel po teba Jano, či ideš vonku, ak chceš, 

môžeš ísť.“ 

„Naozaj?“ usmial som sa od radosti. Rýchlo som sa prezliekol a vybehol von. Konečne som pocítil 

slobodu, až teraz som si uvedomil, ako veľmi mi to chýbalo. Vonku sme sa naháňali a bláznili. Naša 

partia sa stále rozrastala, už nás bolo dvanásť. Za tie dva týždne, čo som mal zaracha, pribudli dve 

nové baby. Už aby boli prázdniny a môžeme sa celé dni flákať. Bolo mi super medzi nimi. 

Mama ma zavolala na večeru. Rozlúčili sme sa a ja som sa ponáhľal domov, aby nebolo zle. Tesne 

po večeri prišiel otec s veľkou krabicou a povedal mi, nech mu idem pomôcť zobrať ďalšie veci do 

auta. „Čo to je?“ spýtal som sa. 

„Uvidíš,“ usmial sa. 

Bol som zvedavý. Z kufra auta mi podával menšie krabice a na jednej z nich bola označená 

klávesnica. „Ty si kúpil počítač?“ srdce mi až podskočilo. 

„Uvidíš,“ usmial sa znova. 

Počítač som poznal len od kamoša Joža, u ktorého sme sa hrali super hry. Okrem neho nepoznám 

nikoho, kto by mal počítač doma. To bude aké super, musím si zohnať hry. Nechcelo sa mi veriť, že 

budeme mať počítač. 

Všetko sme vyniesli hore a pustili sme sa do rozbaľovania krabíc. Postupne sme zisťovali, čo kde patrí 

a k čomu a ako zapojiť. Postupovali sme podľa návodu, ako prvé sme mali nainštalovať Windows 3.1, 

ktorý bol na šiestich disketách. Bol som celý vo vytŕžení, oči mi svietili a nevedel som sa dočkať, 

kedy ho vyskúšam. Všetci sme boli uveličení. 

„Patrik, ráno vstávaš do školy, choď už spať.“ 



 

 

„Ale mama, veď ešte chvíľu.“ 

„A zase nebudeš vedieť ráno vstať, len pekne choď, však to nikam neutečie.“ 

Neochotne som sa zdvihol a šiel si umyť zuby. Zdržoval som čo najviac, aby som počítač videl, keď 

bude spustený. No nestihol som to. V posteli som pozeral do stropu a nevedel zaspať, taký som bol 

rozrušený. Zajtra, keď prídem zo školy, skočím za Jožom a požičiam si hry, aby som si ich mohol 

nahrať. Ešte dlho som sa prevaľoval a sníval o tom, ako budem hrať.  

Na druhý deň v škole som zisťoval, kto ešte má počítač a mohol by mi požičať nejaké hry, no zo 

spolužiakov nemal nikto. Naopak, vzbudil som záujem spolužiakov a aj závisť. Robilo mi dobre byť 

zaujímavý. Zrazu mali o mňa skoro všetci záujem a zisťovali všetko možné o počítači. Rozprával som, 

aký je super, že sa dá na ňom robiť toľko vecí, že ani sám ešte neviem. Pár vecí som si aj povymýšľal. 

Po vyučovaní som sa ponáhľal domov. V autobuse som si prehrával, aký to bol skvelý deň – taký by 

mohol byť každý deň. Po príchode domov som hodil ruksak do izby a šiel som k Jožovi. Zadýchaný 

som zabúchal na dvere ich bytu, no nik neotváral. Sadol som si na schody a čakal, či sa neukáže. Asi 

po pol hodine som to nevydržal a šiel som domov. 

Zapol som počítač a sledoval, ako pomaly všetko nabieha. Všade som klikal a zisťoval, ako funguje. 

Vedel som len to, čo mi ukázal Jožo, keď som bol u nich. Pomaly som ho preskúmaval. Našiel som aj 

prvé hry, ktoré boli súčasťou operačného systému. Ani som si neuvedomil, že prišli domov rodičia. 

Úplne som stratil pojem o čase a cítil som sa super. Nič neriešiť, len sa zabávať. 

Po tom, ako ma za počítačom vystriedal otec, vypýtal som sa na chvíľu von a šiel som za Jožom. 

Našťastie bol už doma. Ukázal mi super novú strategickú hru, jediný problém bol, že bola na 

dvadsiatich dvoch disketách a nemal ich toľko, aby som si hru mohol nahrať. „Mám doma desať,“ 

povedal som. 

„Tak to by šlo. Dvanásť by som mal mať,“ povedal Jožo a začal rátať diskety položené pri počítači. 

Dohodli sme sa, že sa stretneme zajtra poobede o druhej a nahráme to. Vrátil som sa domov práve vo 

chvíli, keď otcovi na počítači práve niečo nešlo. Sadol som si k nemu a poradil som mu, ako to má 

spraviť a kde kliknúť. Bol som na seba hrdý a čakal som, že aj on bude, no akoby si ani nevšimol, že 

som mu práve pomohol. Možno je len zamyslený, pomyslel som si a snažil sa z toho nič nerobiť. 

Kým som sedel pri ňom, poradil som mu ešte trikrát. No zjavne to bral ako samozrejmosť. Dúfal som, 

že už pôjde od toho a ešte sa budem môcť pohrať a nemyslieť na to, že si nevšimol, ako mi to ide 

a viem mu poradiť. Tak veľmi som túžil, aby bol na mňa hrdý a namiesto toho len ďalšie prehliadanie 

toho, čo viem, a poukazovanie na to, čo sa mi nepodarilo. Sklamane som odišiel do izby. Už chcem 

byť dospelý a žiť si svoj život tak, ako chcem. Budem úspešný a najlepší zo všetkých. Budem zarábať 

veľa peňazí a budem mať dôležitú prácu, kde ma budú ľudia poslúchať a chodiť si ku mne po rady. Zo 

snívania ma prerušila mama. Doniesla mi veci, ktoré mi práve vyžehlila na zajtrajší posledný deň 

v škole. „A nezabudni zobrať kvety pani učiteľke, ráno ti ich nechám nachystané na stole.“ 

„Nezabudnem.“ 

Nechápal som, prečo máme nosiť kvety. Celý rok nás drezúrujú, ešte aj zlé známky nám dávajú a my 

im máme nosiť kvety? Kto vymyslel takú blbosť? No pripomenutie, že zajtra je posledný deň školy, 

prinieslo so sebou potešenie. Konečne dva mesiace bez sprostých úloh.  



 

 

Ráno, ako naschvál, sa mi tak veľmi nechcelo vstávať. Už len pár hodín a mám pokoj – opakoval som 

si. Rýchlo som sa obliekol, trochu učesal vlasy, aby sa nepovedalo, vzal kvety, obal na vysvedčenie 

a vyrazil som. Všetci sme boli na tento slávnostný deň pekne vyobliekaní. Vypočuli sme si príhovor 

riaditeľa školy a potom triednej učiteľky. Už nech to skončí, prial som si. Triedna začala volať mená 

podľa abecedy a odovzdávať vysvedčenia. Každý jej dal kvety alebo bonboniéru a ona každému 

pogratulovala. 

Keď zaznelo moje meno, úplne som stŕpol, akoby som spravil niečo zlé. Podišiel som k nej, podal som 

jej kvety a ona mne vysvedčenie. Poďakoval som sa, no nebol som si istý, či je za čo. Strčil som ho do 

obalu a sadol do lavice. Mal som o jednu trojku menej, ako som čakal, tak snáď doma budú spokojní. 

Trochu som si vydýchol, no napätie úplne neodišlo. 

„Oddýchnite si a občas si zopakujte to, čo ste sa tento rok naučili, nech ste pripravení do ďalšieho 

ročníka.“ 

To isto, cez prázdniny, pomyslel som si a podľa výrazu tváre ostatných spolužiakov by som hádal, že 

si myslia to isté. Po tom nás konečne rozpustili. Masovo sme opustili školu a spokojne odchádzali 

domov. 

Po ceste som stretol Joža. Najprv sme sa zastavili u nás. Ukazoval som mu počítač a kým si ho 

pozeral, prezliekol som sa, vzal diskety a šli sme k nemu. „Ty máš novší počítač ako ja, tá hra by ti 

mala ísť lepšie. Mne niekedy blbne a seká.“ 

„Myslíš, že mne pôjde?“ 

„Určite,“ povedal sebaisto Jožo. 

Už aby to bolo. Mal som pocit ako na Vianoce, keď čakám, kedy si môžem rozbaliť darčeky. 

Jožo ešte naformátoval diskety a učil ma, ako sa to robí. Následne mi ukázal, ako to na ne ponahrávam 

a vysvetlil mi, ako ich rozbalím a nainštalujem. Nevedel som sa dočkať, kedy to skúsim. „Poď ku 

mne, vyskúšame to spolu,“ navrhol som mu. 

„To by som rád, no nemôžem. O chvíľu prídu naši a ideme na slávnostný obed do reštaurácie za 

vysvedčenie.“ 

„Tak sa dobre najedz, ja to idem skúšať. Ďakujem. Čau.“ 

„Maj sa.“  

Pribehol som domov a nadšený som začal nahrávať hru. Išlo to pomaly a keď som konečne vkladal 

predposlednú disketu, niekto prišiel domov. Boli to naši. Pozerali si vysvedčenie, ktoré ležalo na 

skrinke v chodbe. Otec len povzdychol a mama sa ma spýtala. „Nezabudol si zobrať kvety?“ 

„Nezabudol.“ 

Bolo vidno, že ju to uspokojilo. 

„Rozhodli sme sa, že ťa zoberieme na obed a potom pôjdeme na chalupu na víkend,“ povedal otec. 

Myslel som, že ma porazí. Už som mal skoro nainštalovanú hru a teraz mám odísť. A potom na celý 

víkend? To sa mi pekne začínajú tie prázdniny. No rodičia čakali na moju reakciu. „Teším sa na 

obed,“ snažil som sa povedať s čo najväčším nadšením, nech ich nesklamem. 



 

 

Posledné dni som bol nezvyčajne nervózny a takéto momenty mi moc nepridávali. S bolesťou v srdci 

som zrušil inštaláciu a obliekol sa do mesta na obed. V reštaurácii sa ma mama pýtala na školu. 

Stručne som jej všetko zhrnul. Nemal som chuť sa s nimi baviť. Mal som pocit, že mi nerozumejú 

a liezli mi na nervy. Sklamanie z hry bolo veľké. 

„Aspoň trochu by si sa mohol tešiť, že sme ťa tu zobrali,“ povedal otec prísne. 

„Veď ja sa teším, len nemám náladu. A Tomáš je kde?“ spýtal som sa, aby som odviedol pozornosť na 

brata a prestali ma riešiť. 

„Ten sa lúči so školou a spolužiakmi. Veď ich už predsa neuvidí, keď cestuje po lete na vysokú 

školu.“ 

Rodičia sa ešte chvíľu rozprávali o Tomášovi a mňa nechali viac-menej na pokoji. Už viackrát mi 

víkend na chalupe pokazil plány s partiou a toto bola úplná čerešnička na torte. Neznášam to tam. 

Nikoho tam nepoznám a len tam musím robiť v záhrade. Radšej keby som bol chorý a nikam nemusel 

ísť, to by som sa doma v pokoji mohol hrať novú hru a všetci by mi dali pokoj. 

„A musíme ísť na chalupu teraz, keď začali prázdniny?“ spýtal som sa cestou domov. 

„Áno, treba vyplieť hriadky a poliať ich.“ 

„Nemohol by som ostať doma s Tomášom?“ navrhol som. 

„Aj Tomáš ide,“ povedal otec. 

Zobrali mi všetky možnosti, do poobedia nestihnem ochorieť a doma nemám s kým ostať. Keby som 

to vedel skôr… 

Hneď ešte v ten deň nás zapriahli do roboty. Pomáhali sme upratovať chalupu i vonku pred ňou. Večer 

som padal do postele hotový, no neviem, či to bolo z tej aktivity alebo nenávisti voči tomuto miestu. 

Predstavoval som si, aké by to bolo, keby som sa teraz mohol hrať počítačovú hru a behať vonku 

s partiou. No to ma ešte viac nasieralo, prestal som s tým. 

Na druhý deň v záhrade som začal kýchať a svrbeli ma oči. Do večera som ich mal celé červené. 

Mama mi dala nejaký liek na alergiu a trochu sa to upokojilo. „To si asi zdedil po mne,“ povedala. No 

ak mi to pomôže, aby som tu nemusel chodiť, tak super, pomyslel som si. 

Blížil sa čas odchodu. Konečne, už som sa nevedel dočkať, ako si sadnem za počítač a budem 

inštalovať hru. 

No realita bola iná. Po príchode domov ma mama poprosila, aby som jej pomohol vybaliť veci. Kým 

som skončil, za počítačom už sedel otec. Toto je zlý sen. Šiel som teda von, no nikoho z partie som 

nevedel nájsť na obvyklých miestach. Vrátil som sa domov. Bolo mi do plaču, akoby sa proti mne 

všetci spojili a robili mi zle. Zavrel som sa do izby a ponoril sa do čítania knihy.  

Ráno som sa zobudil na buchnutie dverí. Naši odišli. Vyštartoval som z postele rovno k počítaču. 

Konečne som sa dočkal. Nahrával som jednu disketu za druhou, no ako som vložil predposlednú, 

nechcelo sa mi veriť – CHYBA.  Znervóznel som. Skúsil som to ešte niekoľkokrát, no stále 

vyskakovalo rovnaké slovo. Chcel som zavolať Jožovi, ale ešte asi spí. S nevôľou som sa postavil zo 

stoličky a pustil sa do prípravy raňajok. Zapol som televízor. O deviatej som zobral telefón a zavolal 



 

 

Jožovi. „Nazdar, tu je Patrik, tá dvadsiata prvá disketa nefunguje, môžem si to prísť k tebe nahrať ešte 

raz?“ 

„To bude problém, hru som zmazal, lebo mi to stále blblo.“ 

Zbledol som, to snáď nie. To sa mi asi len sníva. „A ty si to mal odkiaľ? Vieš mi to zohnať?“ Zaplavil 

ma hrozný pocit sklamania. 

„Idem zavolať kamošovi, od ktorého to mám.“ 

Keby som sa vedel modliť, asi začnem, aby to Jožov kamarát mal. S napätím som čakal pri telefóne. 

Hypnotizoval som ho, aby zazvonil. Sústredil som sa. Odrátaval sekundy. Po pol hodine doslovného 

zírania na telefón som to vzdal. Vrátil som sa k televízoru a neprítomne pozeral na seriál 

a predstavoval si, aké to bude, keď sa budem hrať. Prešla ďalšia hodina a stále nič. Medzitým som 

trikrát skontroloval, či je telefón správne položený a či má signál. Pre istotu, hovoril som si. Ešte mu 

dám pol hodiny a potom zase zavolám, povedal som si. Spomenul som si, že mama chcela, aby som 

povysával byt, tak som sa pustil do práce, nech mám potom pokoj na hranie. Bolo tu ale riziko, že 

nebudem počuť telefón, tak som každú chvíľu vypínal vysávač, lebo sa mi zdalo, že zvoní, no 

zakaždým to bolo len v mojej hlave. Akoby naozaj zvonil. Zaujímavé, ako si viem vytvoriť silnú 

predstavu z očakávania. Alebo mám nejakú poruchu? Neviem, čo z toho je pravda. Povysával som, 

odložil vysávač a telefón stále nič. Sklamane som sa zvalil na gauč. Niekde hlboko som dúfal, že keď 

poupratujem, budem odmenený a konečne sa dočkám. 

Niekto zabúchal na dvere. Vyskočil som na nohy a zamieril k dverám. Otvoril som a tam stepoval 

Jožo. „Čo ti to toľko trvá?“ a ukázal na disketu. 

Tvár sa mi rozjasnila. „Super, poď ďalej, ideme to skúsiť.“ 

„Pre istotu som od neho zobral všetky diskety,“ povedal spokojne Jožo. 

Potešil som sa a rovno začal inštalovať z jeho diskiet. Len tak potichu sme sedeli vedľa seba a pozerali 

do monitora na percentá dokončenia, akoby to bolo najzaujímavejšie, čo sa dá v tej chvíli vidieť. 

„Som zvedavý, ako ti to pôjde. Tá hra je super, čítal som o nej v časopise. Dostala vysoké hodnotenia 

za grafiku,“ hovoril Jožo. 

„O čo tam ide? A ako sa hrá?" spýtal som sa, kým sme čakali na dokončenie. 

„Buduješ základňu, obranné veže, bojové jednotky, dobýjaš územia a brániš sa pred útokmi.“ 

„Dúfam, že to pôjde, veľmi sa na to teším.“ 

„Dúfam aj ja.“ 

Konečne sa zjavilo vytúžených sto percent. Spustila sa inštalácia. Tá išla len o niečo rýchlejšie, no 

vydržali sme. Našťastie prešla bez problémov. Na ploche sa zjavila ikona hry. S obrovským záujmom 

som na ňu klikol a spustil. Po chvíli nahrávania sa hra spustila. A začal som hrať. 

„Paráda, vyzerá to lepšie, ako som si myslel,“ povedal Jožo. Cítil som spokojnosť a hrdosť. Skúšali 

sme všetky možnosti a hrali sa. Jožo neskôr odišiel na obed, ja som rýchlo hodil niečo do seba a bežal 

sa hrať. Úplne som sa stratil a zažíval nové pocity. A nemusím nič riešiť zo svojho života. Ani neviem 

ako, len som začul kľúče vo dverách. Ešte tu predsa nemôžu byť naši. Pozrel som sa na hodiny. Od 



 

 

obeda prešli viac ako štyri hodiny. Rýchlo som vypol počítač a vyšiel z izby upratať po sebe riady 

z obeda. Vďakabohu to neriešili. „Povysával si?“ 

„Áno, pôjdem von, môžem?“ 

„Môžeš.“  

Nečakal som na ďalšie otázky a zmizol som vo dverách. Takú radosť a pokoj som už dlho necítil, aj 

keď niekde vo vnútri bol pocit, že som prišiel o toľko času, no túto myšlienku som rýchlo zahnal. 

Vonku sme blbli do večera, hrali sme stolný tenis a spoločenské hry. Stále som musel vyhrávať, 

nedokázal som zniesť prehru. Občas sme sa kvôli tomu pohádali. Potreboval som byť najlepší, 

nemohol som si dovoliť zlyhať, no zároveň som sa kvôli hádke cítil veľmi zle. Neznášal som 

konflikty. Mal som v sebe obrovský strach, nevedel som z čoho. No v momente, keď som prehrával, 

mal som v sebe veľa hnevu a bolo mi jedno, či sa hádam s chalanmi alebo babami. Najhoršie bolo, 

keď sa mi smiali, že to je len hra. Pre mňa to bolo viac. Hral som naplno, akoby šlo o život. 

Nasledujúce dni boli skoro rovnaké. Ráno som vstával hneď, ako naši odišli, rýchlo som spravil 

domáce práce, ktoré mi nakázali, a kým neprišli, hral som sa na počítači. Niekedy som sa pozabudol, 

keď som si dal ráno variť vodu na čaj. Až smrad ma prebral zo zabudnutia. Zdesene som sa rozbehol 

do kuchyne. Z hrnca sa dymilo. Vypol som sporák, no hrniec bol celý spálený. Premkol ma strach. 

Zase som niečo pokazil, a to všetko pre ten blbý počítač. Nevedel som, čo mám robiť, ako toto 

vysvetlím? 

Hrniec som nakoniec nechal vychladnúť, zabalil som ho do novín a vyhodil vonku do smetiaka. Dúfal 

som, že na to nikto nepríde, veď máme plno iných hrncov. Riadne som vyvetral a sadol zase za 

počítač. V momente, ako som sa začal hrať, zabudol som na stres a bolo mi lepšie. Večer, keď som sa 

vrátil z vonku, som sa bál, že mama na mňa vytiahne, kde je hrniec, no nič také sa neudialo.  

Jedno ráno som sa zobudil a niečo bolo iné. Mal som stoporený penis, no neuvoľnil sa ako inokedy, 

keď sa mi to občas stalo. Niečo sa vo mne dialo, niečo nové nepopísateľné. Akoby nejaká sila so 

mnou čosi robila a do niečoho ma nútila, len som nevedel, do čoho. Postavil som sa, že sa pôjdem 

hrať, no ako som sa prezliekal a dával si dole spodok pyžama, ktorý sa mi obšuchol o tvrdý penis, 

pocítil som obrovskú potrebu ho niekde zapichnúť. Začal som rýchlo premýšľať, čo nájdem, do čoho 

ho môžem strčiť. No nič som nemohol nájsť. Išlo ma roztrhnúť. Tak veľmi ho potrebujem do niečoho 

strčiť. Celé to hraničilo so šialenstvom. Zúfalo som prehľadal asi všetko, no nič, čo by mi na to mohlo 

poslúžiť, som nenašiel. Vlastne som ani nemal predstavu, čo hľadám a čo potrebujem. Do toho mi 

začali bežať predstavy nahých žien, ktoré som videl v rôznych zakázaných časopisoch, ktoré chalani 

doniesli do školy po tom, ako ich našli doma a ukradli rodičom. Veľmi ma to vzrušovalo. Vzdal som 

sa hľadania a ani neviem ako, chytil som penis, až ma zatriaslo od vzrušenia, a začal som rukou 

prechádzať hore-dole, akoby som to strkal do ženy. Zvyšoval som intenzitu a niečo sa začalo diať. 

Stále sa to stupňovalo a zrazu som mal na sekundu pocit, že sa pocikám. Chcel som to zadržať, no 

nedalo sa. Čosi zo mňa vystreklo a strach sa premenil na neuveriteľne uvoľňujúci pocit. 

Hodnú chvíľu som predýchaval, čo sa vlastne stalo. Taký pokoj som ešte asi nikdy nezažil. Spomenul 

som si, ako na niektorých erotických obrázkoch mali ženy na sebe presne to isté, čo zo mňa vystreklo. 

Spomenul som si, ako starší chalani hovorili, že sú to spermie. Konečne som aj ja naživo videl 

a hlavne cítil, čo to vlastne je. Nikdy sme sa o tom neučili a ani doma nerozprávali. Poutieral som zem 

a seba a obliekol sa. 



 

 

Zapínal som počítač práve vo chvíli, keď prišli po mňa kamoši s ponukou, či ideme hrať stolné hry. 

Súhlasil som a šiel von. Niečo však bolo iné, ja som bol iný, akoby celý svet bol odlišný. Vnímal som 

ho s takým pokojom. Ako sme hrali, všimol som si Zuzku z profilu, ako jej tričko lemovalo malé prsia 

a bolo mi to príjemné. Až tak príjemné, že mi začal tvrdnúť penis. Rýchlo som odvrátil zrak a sústredil 

sa na hru, no nebolo to vôbec jednoduché. Bolo ťažké sa na ňu nepozerať. Uvedomil som si aj to, ako 

veľmi sa mi páči. Všimla si, ako sa na ňu pozerám a usmiala sa, akoby mi to čítala z tváre. Veľakrát 

som počul, že ženy sú vnímavejšie a majú intuíciu, no vždy som nad tým mávol rukou. Až teraz som 

pocítil, čo tým mysleli. 

Zuzka bola o rok staršia ako ja. Možno aj ona niečo podobné prežila a tiež to vníma takto inak. Bol 

som zmätený, čo sa deje. Myšlienky mi vytvárali chaos v hlave a ja som sa v ňom strácal. Nevedel 

som, čo mám so sebou robiť, napätie vo mne rástlo a chvíľami sa mi vracal rovnaký pocit, keď som 

vystrekol, že taký chcem znova a stále. Také to uvoľnenie. Kiežby mi vedel niekto vysvetliť, čo sa 

práve deje. Zvažoval som, že sa spýtam chalanov, či už majú za sebou podobný zážitok, no ako som 

ich pozoroval a videl, ako detsky sa správajú, radšej som mlčal. Vtom Jožo povedal Zuzke niečo 

nepríjemné a bolo mi jasné, že som sa dobre rozhodol. To som sa aj ja takto ignorantsky správal 

k dievčatám? – pomyslel som si a radšej som si ani neodpovedal. Spomenul som si, že doma mám 

knihu o sexualite, čo nám naši kúpili ešte na Vianoce. Chystal som sa ju prečítať, no doteraz ma 

nezaujímala. 

Hra pokračovala a asi prvýkrát v živote mi bolo jedno, či vyhrám. Chcel som, aby vyhrala Zuzka. 

A aby videla, že jej pomáham. Nechápal som sám seba, akoby ma niekto vymenil. Tesne pred koncom 

hry sedela tak, že tričko jej tesne kopírovalo obe prsia. Nedalo sa tam nepozerať a v penise mi začalo 

pulzovať. Dával som si pozor, aby si to nikto nevšimol. Hneď, ako sme dohrali, vybehol som na 

záchod tak, aby si nik nevšimol, že mi stojí. Sakra, toto bude ešte problém, uvedomil som si, keď sa 

mi nekontrolovateľne postavil. Vybehol som po schodoch domov, stiahol si tepláky a začal si to opäť 

robiť. Myslel som pri tom na Zuzku a na momenty, keď som sledoval jej prsia a keď sa na mňa 

usmiala. Tak veľmi som ju chcel držať za ne. Netrvalo dlho a znova som vystrekol. Teraz to bolo ešte 

lepšie, vedel som, čo prichádza a uvoľnil sa do toho. Všetko vo mne sa upokojilo a napätie odišlo. 

Poutieral som sa a šiel na záchod. Vôbec mi nešlo cikať, musel som čakať, kým som sa úplne uvoľnil 

a penis sa zmenšil. Zbehol som dole spokojný a vysmiaty. Začali sme hrať ďalšiu hru, no keďže trvala 

príliš dlho, dohodli sme sa, že dvaja sa pôjdu najesť, dvaja počkajú pri hre a potom sa vymeníme. „Ja 

ostanem,“ povedal som. 

„Aj ja,“ povedala Zuzka. 

Usmial som sa na ňu. Bol som rád , že ostáva so mnou. Prvýkrát som však mal pocit, že neviem, čo jej 

mám povedať. Zrazu som sa hanbil, aby som nepovedal nejakú blbosť. 

„Dnes si iný, páči sa mi to,“ povedala a sklopila zrak. 

Usmial som sa. „Aj ty sa mi zdáš dnes iná. Dnes je všetko nejaké iné.“ 

„Prečo, čo sa zmenilo?“ 

Jej otázka ma zaskočila. Nepoviem jej predsa teraz, že som prvýkrát striekal, teda už dvakrát, a že 

druhýkrát kvôli nej. „Ani neviem, viac sa mi páčiš,“ vyšlo zo mňa a zahanbil som sa, čo som práve 

povedal. 

„Ako sa ti viac páčim?“ pokračovala. 



 

 

Bolo vidno, že sa jej to páči a to ma trochu posmeľovalo. „Neviem, začal som ťa vidieť inak.“ Chcel 

som jej povedať, že ma vzrušuje, no to by asi nedopadlo dobre. Chcem sa s tebou milovať, prebehlo 

mi hlavou. Pomoc, čo sa so mnou deje? 

„To sa mi páči, aj ty sa mi páčiš, no doteraz si sa ku mne správal, akoby som bola vzduch. Je to 

príjemná zmena.“ 

Nechcel som jej potvrdiť, že doteraz bola len kamoška a nič viac. „Chceš so mnou chodiť?“ spýtal 

som sa odvážne, aj keď som sa bál odpovede. 

„Veľmi rada,“ usmiala sa. 

A teraz čo, mal by som niečo spraviť? Alebo aký je vlastne postup? Čo som si to vymyslel? Super, že 

mám svoju prvú frajerku, asi by som jej mal dať pusu. Podal som jej ruku a chytili sme sa. Cítil som, 

ako mi zase začína pulzovať v penise. Pomaly som sa k nej naklonil a naše pery sa spojili. Dali sme si 

pusu, no ja som mal pocit, že ma rozhodí. Taká obrovská potreba vrhnúť sa na ňu. Usmiali sme sa na 

seba. 

Po chvíli sa vrátili chalani z obeda a šli sme my. Išiel som ju odprevadiť dole ku vchodu, bývala vo 

vedľajšej bytovke. Zastavila sa, otočila sa ku mne, dala mi znova pusu a odišla. Šiel som domov 

zohriať si jesť a pri tom som myslel na Zuzku, bol som z nej úplne hotový. Ako to, že som si ju 

doteraz nevšimol? Nechápal som to. Ako som na ňu myslel, opäť sa začal ozývať penis. Je to 

normálne, aby mi zase stál? Nemal som sa koho spýtať. Šiel som pohľadať knihu o sexualite a pri 

jedle som sa zahĺbil do čítania. Nalistoval som si erekciu. No ani zmienka o tom, ako často. 

Netuším, koľko času prešlo, no zjavne som sa pri sexuálnych témach pozabudol. Niekto zabúchal pri 

dverách. Rýchlo som odložil knihu a šiel otvoriť. Bola to Zuzka. „Keď som ťa tam nevidela, šla som 

po teba.“ 

Usmial som sa. „Ešte spracem riady a môžeme ísť. Poď dnu, ak chceš.“ 

Vošla a ja som sa k nej nahol, aby som jej dal pusu. Priložila svoje pery na moje, no tentokrát sa hneď 

neodtiahla. Naše pery ostali na sebe. Pomaly pootvorila ústa a ja som ju nasledoval. Videl som len vo 

filme, ako sa to robí, no teraz to bolo iné. Na svojich perách som zacítil jej jazyk, priložil som na jej aj 

svoj. Veľmi ma to vzrušovalo a začal som tvrdnúť. Našťastie som mal tesné slipy, tie to držali pod 

akou-takou kontrolou. Bolo to veľmi príjemné a užíval som si to. Jej pery boli také jemné a mäkké. Po 

chvíli sa oddialila s krásnym úsmevom a ja by som odprisahal, že vtedy bola pre mňa tým najkrajším 

stvorením na zemi. 

„To bolo krásne,” povedala. 

Prikývol som. Chcel som ešte, no zastavila ma. 

„Už nás čakajú a budú sa vypytovať.“ 

„Máš pravdu.“ 

Ako predo mnou kráčala, mal som chuť ju chytiť za zadok, no nenabral som odvahu. Môže sa vôbec 

niečo také?  

Začal som tráviť stále viac času v kúpeľni. Staral som sa o seba, aby som voňal, aby som mal 

upravené vlasy a nechty. A pravidelne som masturboval, aby som uspokojil svoje potreby a uvoľnil sa. 



 

 

Niektoré dni to bolo aj päťkrát za deň. Ľahšie sa mi zaspávalo, keď som sa predtým vystriekal 

a uvoľnil. 

Naši postrehli, že som často pred zrkadlom a hlavne na záchode. To bolo jediné bezpečné miesto, kde 

som mohol masturbovať, keď boli doma. Občas mali pripomienky, no mne to bolo jedno. Preštudoval 

som podrobne celú knihu o sexualite, no nestačilo mi to, boli v nej základné informácie, no žiadne 

normálne odpovede na otázky: Kedy a ako sa dotknúť ženy? Čo robiť, keď mi skoro stále pri nej stojí? 

Je to normálne? Čo robiť s tou strašne silnou potrebou sa s ňou milovať a nahradiť moju ruku jej 

vagínou? Kedy je správny čas to spraviť? Ako na orálny sex? Som na to pripravený? Aký je najlepší 

postup? Nepoznal som nikoho, kto by mi na to vedel odpovedať. Rozhodol som sa, že budem pátrať.  

Prešiel som všetky knihy, čo majú naši, ale nič som nenašiel. V jednej boli sexuálne príbehy, tú som si 

prečítal a mnohokrát sa pri nej spravil, no to mi stále nedalo návod na to, ako. Chalani odniekiaľ 

zohnali porno na VHS kazetách a jednu mi požičali. Prezradil som sa, že sa ju chystám ísť pozerať, a 

to bola chyba. Traja z nich sa pozvali, že sa ku mne pridajú. Chcel som mať súkromie, no nevedel 

som, ako im to povedať a odbiť ich. Súhlasil som, no upozornil som ich, že len na chvíľu, aby nás 

neodhalili naši. 

Posadali si na gauč a ja som vložil kazetu do prehrávača. Na televíznej obrazovke sa objavil svalnatý 

chlap s obrovským penisom a pri ňom na posteli ležala nahá žena s roztiahnutými nohami. Medzi 

nohami mi začalo pulzovať. Chalani sa na tom smiali a komentovali ženu na obrazovke – že má veľké 

prsia, určite urobené a že tá minule ich mala krajšie. Ja som bol ticho. Len som na to pozeral a snažil 

sa ovládať, aby som nebol úplne tvrdý. Nechápal som, že im to nič nerobí a bavia sa na tom, akoby to 

bolo úplne bežné, no z ich komentárov bolo zrejmé, že už toho videli viac. Nechápem, že som o tom 

nevedel. Kde som žil doteraz? Znervóznel som, čo ak naši prídu a nájdu nás, ako pozeráme porno? To 

by som asi nerozchodil. Do toho som mal stále väčšie nutkanie ísť masturbovať. Chalanov som teda 

radšej poslal preč. Uťahovali si zo mňa, či si to idem robiť a podobné narážky. Bránil som sa, no čím 

viac som oponoval, tým viac sa na mne zabávali. Začal som sa s nimi smiať a konečne odišli. 

Skontroloval som z okna parkovisko, aby som sa presvedčil, či sa náhodou neukázali naši, a opäť som 

pustil kazetu. Skúmavo a celý vzrušený som sledoval, ako sa to vlastne robí a čo sa deje. Konečne som 

mal aspoň nejaký návod. Ako chytiť ženu a čo s ňou. Po chvíli nabehla iná scéna s inými hercami. 

Opäť svalnatý chlap s ešte väčším penisom. Pozrel som sa na svoj stoporený penis, s ktorým som sa 

práve hral a trochu sa zháčil. Ani zďaleka som nedosahoval takú veľkosť, možno je to uhlom pohľadu. 

Vyzliekol som sa a postavil pred zrkadlo. Moje chudé telo a malé svaly v porovnaní s hercami 

nevyzerali veľmi mužne. A áno, môj penis takto vyzeral väčší, ako keď som sa na neho pozeral zhora, 

no aj tak mu veľa chýbalo. Bude to stačiť? Dá sa s týmto uspokojiť žena? Čo ak budem na smiech? 

A čo ak pre ňu bude malý a nebude spokojná? Myseľ mi zaplavilo množstvo otázok a pochybností. 

Prešla ma aj chuť uspokojiť sa. Vypol som porno a kazetu starostlivo schoval do svojej skrine pod hry, 

ktoré som už nehral a nik tam nechodil. Musím s tým niečo robiť. S penisom veľa nenarobím, no 

s telom môžem. Vytiahol som spod postele dve jednoručné činky, ktoré tam boli asi celú večnosť, 

a začal som cvičiť. Konečne mám dostatočnú motiváciu, pomyslel som si a makal som, až kým som 

ich nevládal zdvihnúť, čo netrvalo tak dlho.  

So Zuzkou sme držali v tajnosti, že sme spolu, nech nie sú reči. No keď nás raz videli, už to vedeli 

všetci. Držali sme sa teda za ruky aj na verejnosti, no Zuzka sa nechcela bozkávať pred nimi. 

Jožo sa dal dokopy s Peťou asi dva týždne po nás. Odvtedy sme sa stretávali hlavne my štyria, keď 

sme mali chuť, bozkávali sme sa a aj oni. Vtedy to Zuzke nevadilo. Už dlho som túžil chytiť ju za 



 

 

zadok a  prsia, ktoré som len obdivoval cez tričko, no stále na to neprišla reč. Niekedy to bolo veľmi 

ťažké vydržať. 

Jedno ráno, keď sme sa išli všetci štyria prejsť a začalo pršať, utekali sme sa schovať do vchodu. 

Našťastie v ten deň bolo veľmi teplo, neprekážalo nám, že sme boli mokrí. Schovali sme sa v našej 

herni, ktorá bola v spodných priestoroch bytovky. Všimol som si, ako Zuzke voda premočila biele 

tričko a presvitali jej bradavky. Neskutočne som po nej túžil, vzrušovala ma. Oprel som ju o stenu 

a začali sme sa bozkávať. Chytil som ju pevne za zadok a ona sa nechala. Odľahlo mi. Po chvíli som 

išiel s rukami smerom nahor. Pomaly, aby sa nevystrašila. Dych sa mi zrýchľoval a zaregistroval som, 

že aj jej. Keď som bol už takmer na prsiach, chytila mi ruky a stiahla dole. Po pár minútach som to 

zopakoval, no dopadol som rovnako. Nevzdával som sa, túžil som ich držať. Navyše sme tam zostali 

sami, Jožo s Peťou sa odišli prezliecť. Opatrne som sa k nim zase blížil, už som zacítil ich okraj a ešte 

stále ma nezastavila, tak som pokračoval, až som ich cítil v rukách. Bol to neuveriteľný pocit. Boli 

také pevné, vzrušujúce. Začal som ich stláčať tak, ako som to videl v porne, no zastavila ma. „To už 

nie je príjemné.“ 

Zháčil som sa, veď som to urobil rovnako, ako som to videl vo videu. Bolo mi ľúto, že som jej spravil 

zle. Túžil som sa ich dotýkať naholo a chcel som ich bozkávať, no teraz som sa bál, či to urobím 

správne. Moje sebavedomie, ktoré som ťažil z porna, mi bolo akurát tak na škodu. Skúsil som to ešte 

raz, zišiel som dole rukami, aby som šiel pod tričko, no nedovolila mi pokračovať. „Teraz nie,“ 

povedala. „Už musím ísť, večer sa tu stretnime,“ usmiala sa. 

Odišla a ja som mal pocit, že som to všetko pokazil. Večer sa chce ale so mnou stretnúť, snáď sa na 

mňa nehnevá a ešte mi dovolí sa jej dotýkať. Tešil som sa na stretnutie a na ďalšie objavovanie 

Zuzkinho tela, no mal som aj strach, či sa na mňa nehnevá za to, ako som jej chytal prsia. 

Večer som sa vychystal a oznámil našim, že idem von. Ešteže sú prázdniny a veľmi neriešia, koľko 

som preč. Jediný problém bol v tom, že som mal prísnu večierku, už o deviatej som musel byť doma. 

Viackrát som sa ich snažil ukecať, aby som mohol byť dlhšie, no málokedy mi dovolili. 

Zišiel som dole do herne a dúfal, že tam nikto nebude. Našťastie nebol. Čakal som len chvíľu, kým sa 

Zuzka objavila. Dlho sme sa rozprávali, občas bozkávali. Uvedomil som si, ako čas beží a nikam sme 

sa nepohli. Nechcel som začať ja, aby sa nenahnevala.  

„Prepáč, že som ťa tak silno chytil, nechcel som ti ublížiť, myslel som si, že tak to majú ženy rady,“ 

povedal som trochu zahanbene.  

„Ja vlastne neviem, ako to mám rada, ešte nikdy sa nikto nedotýkal mojich pŕs, ale toto už bolelo.“  

„Prepáč,“ ospravedlnil som sa smutne.  

Zuzka sa na mňa usmiala a pritiahla k sebe. Pobozkala ma, vzala mi ruku a dala si ju pod tričko na 

bruško. Zrazu akoby sa vo mne niečo preplo, už tam nebol smútok. Srdce sa mi rozbúchalo, v mojom 

penise začalo všetko vibrovať, pulzovať a mal som pocit, že tvrdne tak silno a rýchlo, že mi roztrhne 

tepláky a ukáže sa naplno. Všimla si, aký som hotový a posunula moju ruku vyššie. A po chvíli vyššie. 

Mal som pocit, že ešte chvíľu a urobím sa. Ani tesné slipy už nevedeli zakryť silnú erekciu, ktorú som 

mal. Otvoril som oči, aby som lepšie vnímal jej telo a pozrel sa na ňu. Jej oči smerovali medzi moje 

nohy.  

„Páči sa mi, že si zo mňa taký hotový,“ usmiala sa na mňa a ja keby som sa vedel v tú chvíľu 

červenať, asi by som bol ako paradajka. Zuzka bola veľmi vyspelá, nechápal som, odkiaľ môže všetky 



 

 

veci vedieť a hlavne bola odvážna, určite odvážnejšia ako ja. Opäť mi kúsok vyššie dala ruku a potom 

nižšie. Neviem, čo tým sledovala, no páčilo sa mi to a už som nevedel vydržať, kedy prvýkrát pocítim 

ženské prsia pod svojimi rukami. Ani som si neuvedomil, koľko času prešlo a že tam sedíme takmer 

v úplnej tme. Zo zasnenia a užívania si ma prerušil buchot. Niekto vošiel do miestnosti pred herňou. 

Pozrel som na hodiny, bolo skoro desať hodín. Stlačilo mi žalúdok z toho, čo sa bude diať doma. 

Vybral som ruku spod trička.  

„Čo sa deje?“ videla, že sa niečo stalo.  

„Budem mať problémy, pred hodinou som mal byť doma.“  

„To ma mrzí, nemala som ťa zdržovať.“ 

„Prestaň, bolo mi úžasne, to nie je tvoja chyba. Radšej už choď, aby nás nevideli spolu, ja ešte 

nemôžem,“ naznačil som jej pohľadom medzi svoje nohy. 

Uškrnula sa, dala mi pusu a odišla. V diaľke som počul môjho otca, ako ju spovedá, kto je a čo tam 

robí. Myslel som si, že sa pozvraciam od toho tlaku a strachu, ktorý som mal v sebe. V sekunde 

vzrušenie opadlo a ja som úplne stuhol, nevedel som, čo mám robiť, len som tam stál v tme a dúfal, že 

odíde. No darmo, vtom sa rozleteli dvere a stál v nich môj otec. Hneď mu bolo jasné, že to dievča bolo 

so mnou. Rozkričal sa na mňa: „Ty nevieš, koľko je hodín? Kedy si mal byť doma?“ 

„Nevšimol som si.“  

„Čo ste tu robili? A prečo ste potme?“ 

„Len sme sa rozprávali.“ 

Išla z neho taká zúrivosť, že som len čakal, kedy ma udrie. No neudrel. 

„Padaj domov, máš zaracha, aby si sa naučil, kedy sa chodí domov a nech ťa tu už nenájdem vláčiť si 

baby.“  

Celý som sa vnútorne triasol. Opatrne som okolo neho prešiel a šiel domov. Potom na mňa spustila 

mama: „Kde si bol toľko, vieš, ako sme sa o teba báli?“  

„Prepáč, nevšimol som si, koľko je hodín.“  

„Vláčil sa s nejakou babou a boli tam potme,“ prehovoril do toho otec. 

„A to čo má byť?“ spýtala sa mama. 

„Nič, len sme sa s kamoškou rozprávali.“ 

„Na to máš ešte čas,“ uzavrel otec. 

Odkráčal som do izby a zavrel za sebou dvere. Stálo ti to za to? Spytoval som sa sám seba. 

Jednoznačne áno. Len musím mať viac pod kontrolou čas a všetko, čo sa deje. Aspoň keby som sa jej 

stihol dotknúť nahých pŕs, bolo by to určite lepšie. Prezliekol som sa do pyžama a ľahol si do postele. 

Predstavoval som si, aké by bolo dotknúť sa jej, keby nás nevyrušil… až som zaspal. 

Doobeda ma čakalo prekvapenie. Prišla Zuzka. Objal som ju medzi dverami.  

„Si v poriadku? Bála som sa o teba, viem, aký je tvoj otec a aj na mňa bol nepríjemný.“ 



 

 

„Prepáč, to ma mrzí,“ sklonil som smutne hlavu. 

„Nemáš sa za čo ospravedlňovať, nie je to tvoja chyba. Čo ti povedal?“ 

„Vynadal mi a dali mi zaracha.“ 

„To mi je ľúto,“ naklonila sa ku mne a pobozkala ma. „Ani ja nemám dobrú správu, dnes v noci ideme 

na dva týždne na dovolenku a potom ma rodičia nechávajú u babky, ešte nevedia, na ako dlho.“ 

Zaleskli sa jej oči, bolo vidieť, že ju to trápi. 

Ostal som stáť ako obarený, nezmohol som sa na slovo. Práve, keď som ju začal spoznávať a skoro ju 

už držal za prsia, tak odchádza? To som jej však nemohol povedať. „To ma mrzí, páčilo sa mi to 

s tebou včera.“  

„Aj mne s tebou,“ pozerala na mňa krásnym pohľadom. 

„Čo bude s nami?“ spýtal som sa, lebo som vlastne nevedel, čo ďalej.  

„Pošlem ti pohľadnicu z dovolenky, potom ti napíšem od babky a môžeme si písať listy, ak budeš 

chcieť.“ 

„To by bolo super,“ potešil som sa. 

„Musím už ísť, rodičia ma čakajú, ideme nakupovať a baliť sa.“ Pristúpila ku mne a pobozkala ma. 

Vtlačila ma dovnútra bytu, vzala mi ruku, dala si ju pod tričko a priložila ju na holé prsia. Srdce sa mi 

rozbúšilo, dych sa mi zrýchlil. Jemne som ju po nich hladil. Bolo to ešte lepšie ako v predstavách.  

„Myslela som, že ťa to poteší, keď si si včera toľko vytrpel a nedostal sa tam.“ 

„Potešilo, veľmi, si úžasná.“ 

Usmiala sa na mňa. Vybrala mi ruku spod trička, dala mi ešte malú pusu a odišla. V tú chvíľu som tam 

ostal stáť ako obarený, všetko sa vo mne krútilo a bežalo, toľko myšlienok. Navyše som bol 

neuveriteľne vzrušený a najlepší nápad, aký mi v tej chvíli prišiel na rozum, bola masturbácia.  

Prázdniny utekali ako voda, so Zuzkou sme si písali pravidelne, no stále s väčšími odstupmi, menej a 

menej. Nevedela povedať, kedy príde, až sa nakoniec ukázalo, že bude u babky do konca prázdnin. 

Našla si tam partiu, s ktorými chodila von, a ja som sa túlal zase s našou. Pred koncom prázdnin som 

dostal list, v ktorom písala, ako si uvedomila, že naše listy sú už len z povinnosti a že o chvíľu začne 

škola a nebude mať veľa času chodiť von. Navrhla mi rozchod. Sklamalo ma to, no zároveň som bol 

rád, sám som mal podobné pocity. Zvláštne však bolo čítať z listu, že nechce už so mnou byť. Aj ja 

som jej napísal list, no nikdy som ho neodoslal. Až po pár dňoch som si uvedomil, že mi chýba a ten 

pocit, že mi už nenapíše a neuvidíme sa, mi celkom ubližoval. Nahováral som si, že celý svet je tu pre 

mňa a som voľný, no veľmi to nepomáhalo. 

Krátko na to začala škola, moja nočná mora, pomyslel som si v prvé ráno. S chalanmi z partie sme sa 

dohodli, že budeme chodiť do školy peši, už sme predsa veľkí, a nie sa tlačiť v autobusoch. V podstate 

som im to navrhol ja, vyhovovalo mi to kvôli cvičeniu, ktorému som sa začal venovať cez prázdniny. 

Ráno sme teda vyrazili spolu, cesta nám trvala asi dvadsať minút a dobre sme sa počas nej bavili. 

Každý sme sa rozišli do svojich tried. Vždy bolo zaujímavé po dvoch mesiacoch prázdnin sledovať 

spolužiakov. Tak veľmi sme sa všetci menili. Hlavne dievčatá. Všimol som si, koľkým už rastú prsia 



 

 

a ktoré sa mi páčia. Aj ja som sa vytiahol. Mama mi stále hovorila, že som sa rozbehol, všetko mi bolo 

malé, no ja som si to neuvedomoval. Až teraz som si uvedomil, že patrím k najvyšším v triede. 

Tým, ako som sa pozeral na niektoré spolužiačky a ako som sa k nim správal, som zrazu získaval 

záujem. Ani neviem, ako som to robil, išlo to samo a bavilo ma to. Moja postava sa tvarovala a to asi 

tiež lákalo pozornosť. Zábavné to prestalo byť vtedy, keď sme nabehli na plný rozvrh a bolo potrebné 

sa učiť. Opäť sa vracala nenávisť na školu, domáce úlohy, známky a na všetko, čo ma tlačilo do kúta, 

že niečo musím. 

Mojím najobľúbenejším predmetom sa stala telesná výchova. Spočiatku preto, že spolužiačky museli 

cvičiť v obtiahnutých tričkách, ktoré im lemovali postavu, a keď im nadskakovali prsia, cítil som sa 

ako v rozprávke. No neskôr, keď sa moje pravidelné domáce cvičenie začalo prejavovať na 

výsledkoch v rôznych disciplínach a podarilo sa mi prekonať niekoľko celoškolských rekordov, moje 

sebavedomie poriadne narastalo. Miloval som pocit, keď som v niečom vynikal a ľudia ma chválili. 

Chcel som to viac a stále a hľadal som spôsoby, v čom excelovať a ako sa ukázať. Veď keď budem 

dosť dobrý, možno aj môj otec bude so mnou spokojný, pochváli ma a aspoň raz bude na mňa hrdý.  

V jedno upršané ráno sa nám nechcelo ísť peši, rozhodli sme sa pre autobus. Odvykli sme si, aké to je 

tlačiť sa. Výhoda bola, že už sme neboli malé sopľavé decká a už si nás nikto nedovolil utláčať. Ako 

kvapky stekali po oknách, spomenul som si na Zuzku, odvtedy som ju nevidel. Možno sa trápi kvôli 

tomu, že som jej vlastne nikdy neodpísal. Povedal som si, že ju vyhľadám a napravím to. Často som 

ostával takto zasnený, vymýšľal rôzne plány a ciele, no málokedy sa mi ich podarilo naplniť. No nič 

som si z toho dlhodobo nerobil, veď prídu ďalšie.  

„Patrik? Patrik?“ rozprával na mňa Jožo a vytrhol ma zo zasnenia.  

„Prepáč, zamyslel som sa. Rozmýšľal som, kde zmizla Zuzka, dlho som ju nevidel.“ 

„Nechcel som nič hovoriť, keď si ju nespomínal, no tesne po prázdninách som ju stretol s nejakým 

starším chalanom a držali sa za ruky.“  

„Super, som rád, že je šťastná,“ povedal som nie veľmi presvedčivo. Jožove slová ma zaboleli, veď 

keď ju nemám ja, nemal by ju mať nikto. Prišlo mi to absurdné, no tak som to cítil. „A čo si sa vlastne 

chcel spýtať?“ 

„Či dnes ideš robiť matematickú olympiádu.“ 

„Úplne som na to zabudol, jasné, že idem.“ Táto informácia mi totálne zmenila deň, mal som veľmi 

rád matematické olympiády, hlavne tie zamerané na logiku a slovné úlohy. Išli mi veľmi ľahko a ja 

som sa mohol v niečom ukázať.  

„Držím palce.“ 

„Ďakujem.“ 

Olympiáda bola hneď na začiatku vyučovania a bola zostavená hlavne z logických úloh. Užíval som 

si, ako krásne všetko dáva zmysel. Test som stihol na čas a veril som, že budem mať dobré výsledky. 

Ďalším bonusom bolo, že som vynechal slovenčinu a literatúru, ktoré som neznášal. Škoda, že nie aj 

angličtinu, ktorá nasledovala práve teraz. Neznášal som ju asi rovnako ako slovenčinu, možno ešte 

viac. Každý rok sme mali inú učiteľku a každá nás presviedčala, že práve ona vyslovuje slovíčka 

správne. Všetci sme boli z toho tak akurát zmätení a hlavne ja. Nerozumel som gramatike, nedávala 

mi žiaden zmysel, chýbala tomu logika a čo nemalo logiku, bolo pre mňa nenaučiteľné. 



 

 

Ako na just hneď na začiatku hodiny ma učiteľka vyvolala k tabuli a skúšala ma gramatiku. Nebol 

som schopný dať dokopy jedinú vetu. Posadila ma s päťkou. Radosť z olympiády bola preč a nahradil 

ju strach, čo bude zase doma. Celý deň som mal pokazený. Bolel ma žalúdok a bol som bez nálady. 

Hneď, ako som prišiel domov, hral som sa na počítači, aby som nemyslel na to, čo bude, keď otec 

uvidí päťku, a aj preto, že budem mať zase zakázané sa hrať a budem sa musieť učiť. Ako ja veľmi 

nenávidím angličtinu. Mal som otvorené okno, aby som počul, keď sa naši vrátia autom domov. Keď 

som ich započul, vypol som počítač a bežal do izby, vytiahol knihy a učil sa. 

Na moje prekvapenie sa ma ani počas večere nikto neopýtal, ako bolo v škole. Dúfal som, že na 

známky nepríde reč a prejde mi to. Dúfal som márne. Po večeri sa prvá ozvala mama. Hovoril som 

o olympiáde a snažil sa to zahovoriť. No nakoniec si aj tak otec nechal doniesť žiacku knižku. Myslel 

som, že sa povraciam od strachu, keď som mu ju podával.  

„To čo si zase robil, keď máš päťku z angličtiny?“ pohoršene ukázal žiacku mame. 

„Vyvolala ma k tabuli a chcela odo mňa niečo z gramatiky a ja tomu nerozumiem. Skoro všetci dostali 

zlé známky, nik tomu nerozumie,“ pozeral som do zeme a čakal, čo sa bude diať.  

„Mňa nezaujímajú ostatní, neporovnávaj sa.“ Otec vzal pero a podpísal. „Je to tvoj život, je na tebe, čo 

s ním urobíš.“  

Nechápavo som na neho pozeral, nezúril, ani nekričal. Neznášal som, keď ma porovnával s ostatnými, 

no keď som to spravil ja, vždy ma upozornil. Stále som čakal, kedy začne peklo, no nezačalo. 

Nerozumel som, čo sa stalo, ale rozhodne ma to potešilo. Možno ma už nevidí ako malého chlapca 

a nedovolí si biť ma, alebo to bolo tým, že zmenil prácu? Tak či onak, mne to vyhovovalo a dúfal som, 

že mu to vydrží. Už som nechcel opäť zažívať pocity nehodnoty a bezmocnosti, ktoré som mal vždy, 

keď ma bil.  

Na druhý deň boli zverejnené výsledky olympiády. Vyhral som školské kolo. Bol som na seba hrdý 

a tešil som sa, keď ma triedna učiteľka i matikárka chválili. Robilo mi to veľmi dobre. Už aby som to 

povedal našim. Celý deň som sa na to tešil. 

Po príchode domov, ako som vyberal poštu zo schránky, ma oslovila kamošova mama prechádzajúca 

práve okolo. „Ako sa máš, Patrik?“  

„Skvele, vyhral som celoškolské kolo v matematickej olympiáde,“  pochválil som sa. Bol som na seba 

veľmi hrdý. 

„To je úžasné, rodičia musia mať radosť,“ povedala úprimne. 

„Ďakujem.“ Veľmi ma to potešilo. Zakýval som jej a ponáhľal sa dovnútra za počítač. Chcel som, ako 

skoro každý deň, využiť každú možnú chvíľku na hranie. Využiť možnosť na útek z reality a byť 

niekým alebo niečím iným a nemusieť čeliť tomuto svetu a tomu, čo sa mi deje v živote. To bezpečie 

a pokoj, ktoré mi dávali hry, boli úžasné. Ani som si neuvedomil, kedy prišli rodičia. Rýchlo som 

vypol počítač a čakal, kedy sa ma spýtajú na školu. No nepýtali sa. Ani počas večere, ani po nej. 

Vyzeralo to, akoby mali radar a pýtali sa len vtedy, keď bolo zle. Spýtal som sa, či môžem ísť von.  

„Máš už úlohy? A čo bolo v škole?“ opýtala sa mama a obaja sa na mňa pozreli, akoby očakávali, čo 

som zase pokazil.  



 

 

„Dnes nemáme úlohy. Vyhral som celoškolské kolo v matematickej olympiáde.“ S očakávaním po 

týchto slovách som na nich pozeral. Nejavili žiadne výrazné známky radosti, tak som pokračoval. A na 

telesnej som spravil nový rekord školy v skoku do diaľky. 

„To je fajn, no nebuď ako majster sveta pre to, že sa ti niečo podarilo. Pozri sa na suseda, ten má samé 

jednotky alebo aj tvoj brat, ako sa výborne učí,“ povedal otec. „A známky žiadne?“ 

„Nie,“ odvrkol som. „Môžem ísť von?“ zopakoval som. 

„Môžeš.“ 

S obrovským sklamaním, slzami na krajíčku a potupou som odišiel. A že sa nemám porovnávať, môže 

sa porovnávať len vtedy, ak v niečom vynikám a aby som náhodou nebol lepší ako ostatní. Aký má 

zmysel vôbec sa snažiť? Neviem, čo bolelo viac, tá bitka, čo som zvykol dostávať alebo nezáujem, 

keď sa mi niečo podarilo. Očakával som, že sa budú tešiť a budú ma chváliť, no namiesto toho som 

dostal nezáujem. Čo sa mi musí podariť, aby bol na mňa otec hrdý? Aby som bol pre neho dostatočný 

a nielen nejaká životná prehra, niekto, kto neplní jeho predstavu? Nevedel som sa z toho striasť. 

Prišiel som von za partiou. A kamoš, ktorého mamu som stretol, hovorí: „Mama mi povedala, že si 

vyhral olympiádu, že si mám z teba brať príklad, že si super,“ a usmieval sa pri tom.  

Myslel som si, že bude nasratý. „A čo si jej na to povedal?“ 

„Nič, potom dodala, že vie, že nemám hlavu na matiku a začali sme sa smiať.“ 

Tak o takom pochopení sa mi môže len snívať, pomyslel som si a zarmútilo ma to ešte viac.  

„Čo na to rodičia?“ spýtala sa ma Peťa. „Moji by vyskočili od radosti z kože.“ 

Bolo mi trápne povedať, že im to bolo úplne jedno a že som dostal akurát zdrba, že nemám byť 

majster sveta. Že takúto reakciu som mal pravidelne, keď som bol v niečom dobrý. „Potešili sa,“ 

zaklamal som a rýchlo zmenil tému, aby si nik nevšimol moje sklamanie. „Čo ideme robiť?“ 

„Ideme sa stretnúť s mojimi novými kamoškami,“ povedala Peťa. „Chcela by som, aby sa pridali 

k našej partii, ak budete súhlasiť.“ 

„Jasné,“ súhlasili sme. 

Keďže sme boli skoro samí chalani, bolo by určite super mať viac báb. Dievčatá nás čakali v meste. 

Rozprávali sa spolu. Jedna mi hneď padla do oka – sympatická hnedovláska, druhá bola chrbtom. Ako 

sme sa blížili, otočila sa. V sekunde, ako som ju uvidel, prebehlo mnou – tú chcem. Bola blondínka 

s modrými očami, super postavou a anjelským úsmevom. Zadívali sme sa na seba. Prerušila nás až 

Peťa, keď nás začala zoznamovať. „Toto je Janka a toto Lucia.“ Ukázala na môj nový objekt záujmu. 

Dovtedy som mal pocit, že sa na seba pozeráme celú večnosť. Pri podávaní rúk sme sa usmiali a ja 

som dúfal, že cíti to, čo ja. 

Po celý čas, ako sme sa bavili, som si ju všímal a predstavoval nahú. No s tým som musel rýchlo 

prestať, lebo to začalo vyvolávať na verejnosti nie úplne prijateľnú reakciu medzi mojimi nohami. 

Postupne sa všetci poodpájali a šli domov, ostali sme len my štyria – ja, Lucka, Peťa a Jožo. Keď Peťa 

spozorovala, ako sa s Luckou k sebe máme, povedala Jožovi, aby už išli. No Jožo sa zjavne dobre 

bavil, presviedčal ju, aby ostali. Lucia sa však k nemu naklonila a niečo mu pošepla. Vtom sa úplne 



 

 

prepol, rýchlo sa rozlúčil a odišli. Stavím sa, že mu povedala niečo provokatívne, ako poznám Joža, 

jeho by len tak hocičo nepresvedčilo a už vôbec nie okamžite. Nech to už bolo akokoľvek, splnilo to 

účel ešte predtým, ako musím byť doma. Otočil som sa na Lucku a povedal: „Teším sa, že som ťa 

mohol spoznať.“ Na tvári sa mi zračil úsmev. 

„Už aj ty musíš ísť?“ spýtala sa smutne.  

„Nie, ešte mám chvíľu čas. To som povedal, aby si vedela, že sa mi páčiš,“ snažil som sa, aby som 

vyznel sebavedomo, no mám pocit, že videla moje jemné zahanbenie. A trochu aj strach z reakcie.  

„Som rada, že ešte nemusíš. Tiež som ťa rada spoznala a dúfala som, že všetci odídu, aby sme mohli 

byť chvíľu sami.“ Tentokrát sa zahanbene usmiala ona.  

„Máš frajera?“ spýtal som sa odvážne.  

„Nie,“ usmiala sa. 

„Chcela by si so mnou chodiť?“ šiel som rovno na vec. Veď načo čakať.  

„Hm, páčiš sa mi, ale ešte ťa nepoznám.“ 

„Veď ma spoznáš, keď budeme spolu.“ 

Chvíľu sa zamyslela a povedala: „Prečo nie, môžeme to skúsiť.“  

„Skvelé, môžeme sa zajtra vidieť?“ 

„V sobotu doobeda musím pomáhať s upratovaním, ale poobede o druhej by som mohla.“ 

„Neznášam upratovanie. Aj ja musím zajtra upratovať, bežne mi to trvá celý deň, snažím sa tomu 

vyhnúť, no zajtra si švihnem, aby sme sa mohli vidieť.“ 

Zasmiala sa a potešila. „Už budem musieť ísť,“ povedala smutne.   

„Môžem ťa odprevadiť?“  

„Budem rada.“ 

Kráčali sme pomaly, aby sme využili každú voľnú chvíľku na spoznávanie sa. Rozprávala mi 

o svojich rodičoch a súrodencoch a ja jej tiež. Bývala neďaleko mňa, zvláštne, že sme sa nikdy 

nestretli. Dohodli sme sa, že na lavičke neďaleko, ako býva, ju vyzdvihnem. Najradšej by som jej dal 

pusu, no spomenul som si na jej váhanie, že sa ešte nepoznáme, radšej som to teda neskúšal. Zdala sa 

mi v tomto plachejšia ako Zuzka a nespýtal som sa, či už niekoho mala. Jedno však bolo isté, tešil som 

sa, ako budem preskúmavať jej telo. Stačilo, že som si na to spomenul a bol som vzrušený. Bolo to 

ako droga, celé telo mi tancovalo a ožíval som. Rozlúčili sme sa a utekal som domov, nech nemeškám, 

aby som zajtra mohol ísť za ňou. Celý večer som si ju predstavoval – aké to bude zajtra? Dáme si pusu 

či nie? Ako ďaleko mi dovolí zájsť?  

Na druhý deň pri raňajkách mi mama hovorí: „Dnes musíme rýchlo upratať, lebo poobede pôjdeme na 

chalupu a vrátime sa až v nedeľu.“ 

Úplne som zamrzol. „Ja nechcem ísť, chcem ostať doma, už som dohodnutý, že pôjdeme s chalanmi 

poobede von.“ 



 

 

„To v žiadnom prípade, nenecháme ťa na noc samého doma a treba robiť v záhrade.“   

Rezignoval som, videl som, že nemá zmysel sa hádať. Takto mi ničiť život. Stále musí byť po nich. 

Nenávidím chodiť na chalupu, nenávidím sa prispôsobovať, radšej keby mi niečo bolo, aby ma nechali 

doma. Nikdy ich nezaujíma, čo chcem ja.  

„Kedy sa vrátime? Idem povedať chalanom, že dnes neprídem.“ 

„Okolo štvrtej asi a nebuď dlho, čím skôr odídeme, tým skôr prídeme,“ povedala mama a ja som 

vybehol von a šiel za Jožom. Našťastie bol doma. Poprosil som ho, aby Peťa povedala Lucke, že dnes 

neprídem, no v nedeľu o piatej ju budem čakať na dohodnutom mieste. 

„Ani si sa nepochválil, že ty a Lucia,“ uškŕňal sa. 

„Ešte sa len spoznávame,“ zahovoril som to. Povieš jej to, prosím? Nechcem, aby na mňa zbytočne 

čakala.“  

„Jasné, poviem.“  

Poďakoval som sa a šiel naspäť domov. Tak rýchlo som ešte asi nikdy neupratoval. Mama nechápala. 

Pýtala sa, čo sa mi stalo, že som zrazu taký usilovný. „Už to chcem mať za sebou, aby sme boli naspäť 

doma, nenávidím chalupu, je tam nuda,“  odvrkol som, lebo som sa ešte stále hneval. To bolo asi 

prvýkrát, čo som to povedal takto. A bolo to asi aj preto, že otec nebol doma. 

Mama sa snažila celú situáciu zľahčiť. „Veď je tam pekne, sme vonku a spolu.“  

„Ale ja chcem byť tu vonku a nie sa tam nudiť a ešte makať v záhrade.“ 

„No keby sme sa o to nestarali, nedopestujeme si dobrú zeleninku.“ 

„Kašlem na sprostú zeleninu, tá sa dá aj kúpiť,“ povedal som v ešte väčšom hneve. 

Mama zjavne pochopila, že nemá zmysel riešiť môj pocit rozhorčenia a už k tomu nič nepovedala. Ja 

som sa vrátil k vysávaču a pokračoval v upratovaní. 

Celý čas na chalupe som myslel na Lucku a dúfal, že nebude príliš sklamaná. Alebo že niekoho 

nestretne, kto sa jej bude páčiť viac a bude mať na ňu čas, lebo nemusí ísť makať na debilnú chalupu. 

Táto predstava sa mi nepáčila, znervóznel som pri nej. Celý život som nič neznamenal a čo ak aj pre 

ňu budem málo? Nemôžem si dovoliť, aby videla, že som slabý. Mnoho rôznych pochybností sa mi 

preháňalo hlavou. 

V nedeľu pri obede otec navrhol, že by sme sa cestou mohli ešte zastaviť u rodiny. Keby som mal 

dovolené plakať, asi sa rozplačem. Mama si všimla, ako ma stiahlo a povedala otcovi, že mi sľúbila, 

že budeme okolo štvrtej doma, aby som mohol ísť von. Otec na to reagoval, že hádam sa mi nebude 

prispôsobovať. Zdvihol som sa od nedojedeného obeda a vybehol do záhrady. Bol som taký zúrivý, že 

by som tam najradšej všetko porozbíjal. V hlave mi bežali myšlienky a obrazy, ako všetko trhám, 

rozbíjam a ako skáčem na otca a udieram ho. Podobné myšlienky som mal vždy, keď som sa rozzúril 

a nevedel som, čo mám robiť. Spomenul som si, ako som v druhej triede sedel na stoličke a ako sa 

chalani naháňali, jeden ma pri tom zhodil na zem. Úplne sa mi zatmelo pred očami a keď som sa vrátil 

k sebe, už som len videl letieť stoličku, ktorú som práve hodil veľkou silou ponad hlavy spolužiakov. 

Dopadla, našťastie, tesne vedľa neho. Zakaždým som sa zľakol týchto pocitov a niekde v sebe ich 

potlačil. To isté som robil aj teraz, bolelo to, tá guča okolo žalúdka bola neznesiteľná a ja som vedel, 



 

 

že ju musím potlačiť, inak niekoho zabijem a všetko zničím. Po chvíli sa mi podarilo dostať pod 

kontrolu. Sadol som si do trávy, oprel sa o strom a pokračoval v upokojovaní sa. 

Po pár minútach prišla za mnou mama. „Platí, ako sme sa dohodli, okolo štvrtej budeme doma,“ 

povedala. Vyskočil som od radosti. Bolo vidieť, že ju to potešilo.  

Doma som sa nachystal a šiel čakať Lucku na lavičku. Bol som tam už pred piatou. No neprichádzala. 

Možno som mal ísť najskôr za Jožom zistiť, čo je vo veci. Možno jej nevyhovoval čas. To bola asi 

chyba, no čo už. Počkám ešte, možno len nemohla. Čakal som v nádeji skoro do pol siedmej, to už 

som nevydržal a smutný odišiel. Čím všetkým som si musel prejsť a zbytočne. Sklamanie vo mne sa 

dalo krájať. 

Šiel som rovno za Jožom, ale nebol doma. Zastavil som sa v našej herni, bol tam Jožo aj s pár 

chalanmi. Keď ma zbadal, postavil sa a zamieril rovno ku mne. Ešte než som sa ho spýtal na Lucku, 

začal hovoriť: „Pohádali sme sa s Peťou a rozišla sa so mnou.“  

„To ma mrzí, čo sa stalo?“ 

„Bavil som sa s jednou kamoškou a ona začala na ňu žiarliť.“ 

„A mala dôvod?“  

„Ako sa to vezme, nič nevidela, tak asi nie.“  

„A to, že mohla niečo cítiť, ti nenapadlo?“ 

„Ja som sa vlastne s ňou chcel rozísť už dlhšie, lebo tá nová baba sa mi veľmi páči a s Peťou sa nikam 

neposúvam. Stále hovorila, že je ešte skoro a sme mladí.“ 

„Takže nakoniec si rád, že to takto dopadlo?“ 

„Vlastne aj áno,“ usmial sa. „Lepšie by som to nevymyslel.“ 

„Odovzdal si odkaz Peti, nech povie Lucke?“ 

„Prepáč, nedalo sa, bola tak nahnevaná, že som jej nemohol nič povedať.“  

Zbledol som. Tak ona nevie, že som musel ísť preč. „Musím ísť,“ vyhŕkol som a vybehol von k 

baráku, kde býva Lucka. Rozhodol som sa, že tam budem čakať. Dúfal som, že ju do deviatej uvidím, 

potom už musím ísť domov. Keby som aspoň vedel jej priezvisko, zazvonil by som jej na zvonček. 

Takúto chybu už neurobím. Aby mi bolo ľahšie, vymýšľal som si rôzne scenáre, prečo by mala ísť von 

alebo kde všade by mohla byť. Postupne ma prešla zlosť aj na Joža za to, že neodovzdal odkaz. Čas sa 

vliekol a Lucky nikde. Okolo pol deviatej som započul spoza chrbta. „Nemal si tu byť náhodou 

včera?“ 

Od radosti som takmer vyskočil. Otočil som sa s úsmevom, no keď som videl, aká je nahnevaná, 

nechal som ju dohovoriť. „Hovorila som si, že už ťa nechcem vidieť, no keď som ťa z okna videla, 

zaujímalo ma, akú máš výhovorku na to, že si ma tu nechal samú čakať vyše hodiny. Nemôžem 

uveriť, že som ťa až do večera vyzerala z okna a dúfala, že sa ukážeš a zároveň sa bála, či si 

v poriadku.” 

Potešilo ma, čo povedala, no zároveň som chápal, že to asi nebolo veľmi príjemné.  



 

 

„Prepáč, prosím, v sobotu ráno mi naši oznámili, že odchádzame na chalupu a vrátime sa až v nedeľu 

poobede a keďže som nevedel tvoje priezvisko ani tvoje číslo, poprosil som Joža, aby povedal Peti, 

nech ti odovzdá odkaz, že sa stretneme v nedeľu o piatej, keď sa vrátim.“ 

„Nič mi nepovedala.“ 

„Pred chvíľou som zistil, že sa rozišli a nič jej nepovedal. Poriadne ma nasral.“ 

„Počkať, ty tu na mňa čakáš od piatej?“ 

„Áno.“  

„Tak beriem späť všetko, čo som o tebe povedala,“ pristúpila ku mne, objala ma a potom mi dala 

pusu. „To je také romantické,“ a objala ma znova.  

„Čo si si o mne myslela?“ spýtal som sa zo zvedavosti. 

„Na tom už nezáleží, bola som sklamaná a nahnevaná, ale už nie som.“ 

Zaujímalo by ma, čo všetko na mňa povedala, ale asi má pravdu, na tom už nezáleží. Rozprávali sme 

sa o tom, čo sme prežili cez víkend a dohodli sa, že sa stretneme hneď po škole. Rozlúčili sme sa. 

Tentokrát mi nedala pusu a odišla. Bol som trochu sklamaný, vlastne som bol veľmi sklamaný, aj keď 

prečo vlastne, veď som dostal pusu, s ktorou som nerátal. Takže nakoniec to bolo pozitívne. 

Uvedomoval som si, ako sa niekedy dokážem ničiť pre nič, no nerozumel som, prečo to tak je a ani, čo 

sa s tým dá robiť. Rozhodol som sa to nateraz neriešiť a tešiť sa zo svojej novej frajerky, s ktorou 

mám zajtra stretnutie, ktoré mi už rodičia nezrušia, lebo budú ešte v práci.  

V škole som si po každej hodine cez prestávky robil úlohy, aby som mal viac času na Lucku. Kým 

skončilo vyučovanie, mal som ich všetky hotové. Celkom sa mi to zapáčilo. Prišlo mi to ako efektívne 

využitie času namiesto pozerania do blba alebo naháňania sa, alebo dohadovania sa so spolužiakmi. 

Po škole som sa ponáhľal domov, aby som mal rezervu. Mal som ešte asi hodinu, využil som ju na 

hranie sa na počítači. Päť minút pred stretnutím som pozrel na hodinky. V panike som vypol počítač 

a čo najrýchlejšie som bežal za Luckou. Počas celej cesty som si nadával za to, že som si pustil 

počítač, keď viem, že sa pri ňom vždy zabudnem. Opakoval som si to zakaždým, no s hrami som 

nemohol prestať. Tá potreba bola vždy silnejšia. 

Dobehol som na miesto stretnutia. Bol som našťastie prvý, mohol som sa aspoň poriadne vydýchať 

a upokojiť. Po pár minútach prišla aj Lucka.  

„Prepáč, že meškám, zabudla som sa pri úlohách. Musím ich mať vždy hotové, kým pôjdem von, tak 

som dohodnutá s rodičmi.“ 

„To je v poriadku, ja som svoje spravil ešte v škole cez prestávky,“ povedal som hrdo.  

„Skvelý nápad, to niekedy vyskúšam,“ usmiala sa na mňa a chytila ma za ruku. „Som rada, že nám to 

vyšlo.“  

Išli sme sa prejsť do blízkeho lesíka. Lucka mi rozprávala o škole, svojich záujmoch a ja som počúval. 

Veľmi sa jej páčilo, že mi môže povedať všetko. Mne sa zase páčilo počúvať ju a sledovať. Popritom 

som si ju obzeral. Vždy, keď išla predo mnou, pozeral som jej na zadok, keď sme išli vedľa seba 



 

 

a otočila hlavu na druhú stranu, pozeral som jej na prsia, ako ich pekne kopíruje obtiahnuté tričko. Tak 

veľmi by som sa jej chcel dotýkať. 

Prišli sme k ohnisku a tam sa posadili. Zrazu stíchla a len sa na mňa pozerala. Pomaly som sa k nej 

nakláňal a čakal, čo sa bude diať. Aj ona sa jemne naklonila, tak som pokračoval. Naše pery sa 

priblížili. Dal som jej pusu, no ona už mala pootvorené ústa. Moja myseľ úplne spanikárila. Toto som 

nezvládol. Odtiahla sa a pozrela zahanbene do zeme. Čo teraz, pomoc, rýchlo niečo vymysli, bežalo 

mi hlavou. Chytil som ju za ruku, pozrela sa na mňa a opäť som sa k nej naklonil, no teraz som ju už 

pobozkal. Chvíľu trvalo, kým sme sa zladili a čím ďalej, tým viac to bolo krajšie a vzrušujúcejšie. 

Chcel som ju chytiť za prsia, no neodvážil som sa. Chytil som ju aspoň za boky.  

„Páči sa mi bozkávanie s tebou,“ povedal som jej po tom, čo sme sa od seba odtrhli. 

„Aj mne s tebou,“ povedala nežne a pohladila ma po tvári. 

Viac som nepotreboval, nahol som sa k nej a pokračovali sme v bozkávaní. Bol som neuveriteľne 

vzrušený. Škoda, že aj na ženách to tak nie je vidno a od vzrušenia im medzi nohami nič nestojí, bol 

by som si istý, že to vníma rovnako. 

Keď sme sa prestali bozkávať, všimol som si jej postavené bradavky. Keď videla, kam sa pozerám, 

zakryla si ich rukou.  

„Nezakrývaj sa, mne sa to páči, si krásna.“ 

Usmiala sa na mňa a pomaly dala ruku dole.  

„Hanbím sa, bozkávanie sa mi tak páči, že je to až takto vidno.“ 

„Ty máš čo hovoriť,“ povedal som. „Mne sa to tak páči, že by som sa teraz nemohol postaviť, kým sa 

neupokojím.“ 

Zachichotala sa, bolo zjavné, že ju to veľmi potešilo. Ešte dlhú chvíľu sme sa bozkávali a potom sa 

vydali na spiatočnú cestu. Spýtal som sa jej, prečo mi nedala včera večer pusu na rozlúčku.  

„Boli sme pred našou bytovkou, čo keby ma naši videli?“  

„Aha, to mi nedošlo. No predtým si mi pusu dala.“ 

„To bolo z radosti, nerozmýšľala som, potom som sa zľakla, či ma niekto nevidel.“ 

Bolo mi s ňou príjemne. Občas som rozmýšľal, čím to je, že taká krásna baba má o mňa záujem. Asi 

to bude tou mojou formujúcou sa postavou od všetkého cvičenia. Odprevadil som ju k bytovke a nedal 

som jej pusu. Usmiala sa na mňa. „Ďakujem, že to chápeš a nepresviedčaš ma.“ 

„To nie pre to, to preto, že sa už nevládzem bozkávať,“ zavtipkoval som a obaja sme sa rozosmiali. Po 

ceste domov som stretol Zuzku. Odvtedy, čo odišli na dovolenku, sme sa nevideli, a to už prešiel 

skoro rok. Mal som dobrú náladu, s radosťou a veľkým priateľským úsmevom som ju pozdravil. Bola 

trochu zaskočená.  

„Ako sa máš? Ako sa ti darí? Tak rád ťa vidím,“ vybalil som na ňu. Chvíľu ostala ticho, akoby 

sledovala, či to myslím vážne. Keď mi úsmev stále nemizol z tváre, asi pochopila, že to myslím vážne. 



 

 

„Mám sa skvele, všetko sa darí, aj ja ťa rada vidím. No musím sa priznať, že som zaskočená, myslela 

som, že sa na mňa hneváš, keď si mi nič neodpísal.“ 

„Chcel som, len som nevedel čo, a potom som nevedel, či tam ešte budeš a tvoju adresu domov som 

nevedel, tak som to nechal tak.“  

„Aha. A nehneváš sa?“ 

„Vyzerám, že sa hnevám?“ 

„Práveže vôbec, no bola som presvedčená, že ma neznášaš. Viackrát som si na teba spomenula. 

Nebolo odo mňa pekné ťa takto naťahovať a potom to skončiť cez list.“ 

„To je v poriadku, vtedy mi to bolo ľúto a nevedel som, čo mám spraviť, no prechádzal som si 

toľkými zmenami, že sa to v tom stratilo. Počul som od kamoša, že ťa videl s nejakým chalanom. 

Takže máš niekoho?“ 

Váhala, čo povedať, či to bude v poriadku. „Áno, mám.“ 

„To je skvelé a funguje vám to?“ zaskočila ju moja reakcia, no podarilo sa jej uvoľniť sa a začala mi o 

ňom rozprávať. Je o dva roky starší a super si rozumejú. Potom si uvedomila, že dlho rozpráva o sebe 

a o ňom, zrazu sa stopla a spýtala sa ma: „A ty máš niekoho?“ 

„Áno, mám, nedávno sme sa dali dokopy, je skvelá.“ Vtom mi napadlo, že by som mohol dostať 

nejaké odpovede, tak som to na ňu vybalil. „Akurát idem od nej a rozmýšľam nad tým, čím to je, že sa 

taká pekná baba zaujíma o mňa, a keďže pri tebe som to mal tiež, možno by si mi vedela odpovedať.“ 

Milo sa na mňa usmiala. „Ďakujem za kompliment, potešilo ma, že ma tak vidíš. Ja som si hovorila to 

isté o tebe.“ 

„Nerozumiem,“ nechcelo sa mi veriť, čo práve povedala. 

„Tiež som mala rovnaký pocit, ako taký pekný chalan môže mať o mňa záujem.“  

„To si teraz vymýšľaš, aby som sa necítil zle, však? Môžeš byť úprimná, ja to zvládnem,“ povedal 

som. 

„Naozaj som si to myslela,“ a usmiala sa na mňa tým jej krásnym úsmevom. 

„Tak ďakujem, no nerozumiem tomu.“ 

„Ani ja som nerozumela, no čítala som o tom jeden článok a vďaka nemu som to pochopila.“ 

„A povieš mi to? Mám ešte pár minút.“ 

Pozrela na hodinky. „Dobre, aj ja ešte môžem.“ Posadili sme sa na neďalekú lavičku. 

„Písali tam presne o tomto, čo si práve povedal. Ak máš pocit, že nie si dosť pekný alebo dobrý pre 

partnera, tak to nie je o tom, že nie si, ale o tom, že sa cítiš nedostatočný, máš nízku mienku o sebe 

a hlavne nechápeš, že vo vzťahu nejde len o výzor. Ide v ňom aj o to, ako si duše navzájom rozumejú, 

nakoľko sú kompatibilné a ako sa vedia dopĺňať a podporovať. Taktiež či si navzájom voňajú a chutia. 

Preto sa napríklad tebe niekto páči, no tvojim kamarátom sa nemusí. Pre každého je tu niekto, a preto 

keď sa ti aj ktosi zdá v úvodzovkách škaredý a má partnera, môžu sa milovať ďaleko viac ako tí, ktorí 



 

 

sú krásni. Fyzický výzor nie je taký dôležitý, ako mu ľudia prikladajú váhu. Mnohokrát sú ľudia 

ochotní nezačať si s partnerom, s ktorým by mali dokonalý vzťah, len preto, že by nezvládli fakt, že sa 

ich partner okoliu nepáči.“  

„To je nejaké choré, nie? Veď keď sa mne páči, baví ma a priťahuje, prečo by mi malo záležať na tom, 

či aj druhým?“ 

„Mne to tiež príde zvláštne, no tak o tom písali. Začala som to pozorovať a naozaj to tak je, dokonca 

moja kamarátka sa rozišla s priateľom, lebo jej kamošky povedali, že prečo je s takým hrozným 

chalanom, veď má na viac. A pritom s ním bola dovtedy šťastná.“ 

Pokrútil som hlavou, toto nie je v poriadku, pomyslel som si. „A čo s tým, keď cítim, že nie som dosť 

pre tú moju?“ 

„Treba veriť v samého seba a v to, že si dosť dobrý a dostatočný na to, aby si mohol byť milovaný 

kýmkoľvek.“ 

„To znie super, ale ako to mám dosiahnuť?“ 

„Vždy, keď ti napadne, že nie si dosť dobrý, povedz si – som dosť dobrý a stojím za to, aby bol o mňa 

záujem.“ 

„Hm, to by som mohol, to neznie tak náročne.“ 

„Mne to pomohlo a taktiež mi pomáha, keď mi priateľ stále pripomína, aká som pekná. Aj keď v 

článku písali, že sa treba z toho potešiť, no nestavať na tom, lebo v momente, keď to prestane hovoriť 

alebo ho stratíme, o to prídeme a budeme zase na začiatku. Jediné, ako si to vybudovať, je veriť tomu 

bez toho, aby nám to musel niekto hovoriť alebo neustále opakovať.“ 

„Toto už začína byť na mňa nejaké komplikované, podľa mňa je skvelé, keď ťa ľudia chvália.“ 

„Tiež som tomu dlho nerozumela a ani neviem, či už úplne rozumiem. Je dobré, keď to máš rád, ale čo 

keby prestali alebo, naopak, ťa karhali?“ 

Až ma striaslo, keď som si to predstavil. „To by bolo riadne zlé, to nemôžem dopustiť!“ 

„Vidíš, a to je problém, tá závislosť na tom, čo si druhí myslia a hovoria.“ 

„Hm, asi máš pravdu. Ďakujem, skúsim sa teda nepodceňovať.“ 

„Si super chalan, nemáš sa prečo podceňovať. Môžem ťa objať?“  

„Áno,“ postavili sme sa a objali. „Ďakujem ti, Zuzka, si skvelá.“ 

Rozlúčili sme sa a cestou domov som rozmýšľal nad všetkým, čo povedala. Znelo to dobre, no stále 

som nerozumel, ako to dosiahnuť. Len predstava, že si poviem, že som dosť dobrý, mi neprinášala 

veľkú zmenu. Uvedomil som si, že si to predstavujem a vlastne som si to nepovedal. A nakoniec si to 

ani neviem povedať, to je čudné, veď len treba vysloviť tie slová. Nejde to. Tomuto nerozumiem, asi 

sa bojím, že budem namyslený, keď to budem hovoriť, a uverím tomu. 

Po  príchode domov som nemal potrebu zapnúť počítač. Cítil som sa dobre, spokojne a jediné, čo som 

potreboval, bolo uvoľniť potrebu, ktorá sa nazbierala medzi mojimi nohami.  



 

 

S Luckou sme sa stretávali ešte ďalší rok a pol, no keď prišlo obdobie príprav na prijímačky na 

strednú školu, videli sme sa max raz do týždňa. Na jednom stretnutí mi povedala, že pôjde asi na školu 

do iného mesta a už nebudeme mať možnosť stretávať sa tak často. Podľa nej náš vzťah už nebude 

mať veľký význam. Nevedel som, ako mám reagovať. Bol som smutný. Už druhá baba, ktorá sa na 

mňa vykašľala, asi fakt robím niečo zlé. 

Cestou domou som prešľapoval z nohy na nohu, cítil som v sebe takú prázdnotu, akoby niekto vytrhol 

kus zo mňa, vzal ho preč a ja ho už nikdy nedostanem naspäť. Po ceste som stretol Joža.  

„Čo sa tváriš, akoby ti všetky včely uleteli?“ 

„Rozišli sme sa s Luckou.“ 

„Čo sa stalo?“ 

„Nemá na nás čas a vraj ide na školu mimo mesta, tak by to nemalo zmysel.“ 

„To ma mrzí, no pozri sa na to tak, že si slobodný a môžeš si užívať,“ snažil sa ma povzbudiť, no 

veľmi to nepomáhalo. „Pozri, celý problém je, že si na tie baby príliš dobrý.“ 

„Čo tým chceš povedať?“ 

„Vysvetlil mi to bratranec a funguje to super. K ženám sa musíš správať tvrdo a byť na ne niekedy zlý. 

Aby pochopili, kto je tu pánom a aby vnímali tvoju silu a chceli ťa získať. Keď im dáš všetko, staneš 

sa pre ne nezaujímavý. Treba ich nechať v neistote, nesmú si byť tebou isté. Daj im pocítiť, že si ťa 

musia zaslúžiť, že si príliš dobrý pre ne a ony potom budú bojovať o tvoju priazeň a vyhovejú ti vo 

všetkom. A keď sa s tebou nebudú chcieť vyspať, tak ich pošleš k vode a nebudeš zbytočne s nimi 

strácať čas.“ 

„Nepozdáva sa mi, že by som sa mal správať ako ignorantský debil, aby som si  udržal babu. Veď keď 

ma nechce takého, aký som, tak to asi veľký zmysel nemá.“ 

„S takýmto prístupom budeš panic až do smrti. Ženy ťa použijú, budeš pre ne dobrý priateľ, no potom 

si nájdu niekoho, kto k nim bude tvrdý. Chcú poriadneho chlapa, s ním sa vyspia a ty si čakal tie roky 

zbytočne.“ 

„Nechce sa mi veriť, že to takto funguje. Zdá sa mi to pritiahnuté za vlasy.“ 

„Bratranec prekotil asi sto žien. A to len preto, že začal používať taktiku nedobytného. Hovorí, že 

ženy chcú byť ovládané a veria, že môžu zmeniť chlapa a sú ochotné pre to spraviť hocičo.“ 

„Takže v podstate klameš, manipuluješ a hráš sa na niekoho, kým nie si a vďaka tomu sa s tebou chcú 

ženy vyspať a chcú byť s tebou?“ 

„Vidíš, ako ti to myslí. Veľmi rýchlo si pochopil pointu. Preto som sa rozišiel s Peťou, nemala záujem 

so mnou skúšať nové veci, tak som si našiel inú a potom ďalšie. Časom sa začnú na teba lepiť ako 

muchy na med. Niekedy si myslím, že robím hlúposť, ale stojí mi to za to.“ 

„Tak ale snáď na to všetky ženy neskočia, nie?“ 

„Vraj všetky nie, takých sa treba zbaviť hneď na začiatku, tie sú vraj len na lásku a na sex si chcú 

počkať. No kto má na to čas, keď je tu mnoho ďalších žien, s ktorými nemusíš čakať?“ 



 

 

„Ja si radšej počkám, nechcem sa hrať pred priateľkou na nejakého blba len preto, aby mala pocit, že 

som silný a že sa musí snažiť.“ 

„Ako chceš, ale potom nevyplakávaj, že sa s tebou budú rozchádzať a nájdu si iného.“ 

Išiel som radšej domov, táto debata ma fakt nebavila, aj keď sa mi Jožove slová dlho preháňali  

hlavou.  

V škole sa blížil termín odovzdania prihlášok na strednú školu a ja som stále nevedel, kde pôjdem. 

Moje známky nepatrili k prémiovým študentom, tak som si nemohol veľmi vyberať, hlavne keď som 

chcel ísť bez prijímacích skúšok, lebo, ako inak, nechcelo sa mi učiť. Nakoniec som si vybral školu,  

bola to logická voľba. Išlo o strojárske učilište s maturitou. Nie je tam veľa učenia, do školy sa chodí 

každý druhý týždeň, pretože vyučovanie sa strieda s praxou. Netreba robiť prijímacie skúšky a budem 

mať v rukách výučný papier, vďaka ktorému sa budem môcť zamestnať v nejakej fabrike. 

Triedna učiteľka, ktorú máme len posledný rok, potom do prihlášky písala individuálny posudok na 

každého žiaka. Bola považovaná za najtvrdšiu a najprísnejšiu učiteľku. Všetci sme z nej mali strach. 

Obával som sa posudku, ktorý mi napíše, javila sa totiž, že neznáša flákačov a tých, ktorí stále hľadajú 

nejaké zjednodušenia. Nedopatrením zabudla prihlášky na stole, spolužiaci si ich začali pozerať 

a podali aj ten o mne. Stálo tam: Vysoko inteligentný s logickým a pragmatickým myslením. Problém 

ho je správne motivovať a nastaviť dostatočne náročné úlohy, ktoré by ho zaujali a podporili v jeho 

raste. Zďaleka nevyužíva svoj plný potenciál. Odporúčam ho na túto školu.  

Prečítal som si to asi trikrát, stále som neveril, čo vidím. Nik si nikdy neuvedomil, čo dokážem a ako 

mi idú veci ľahko a teraz učiteľka, ktorú všetci odsudzujú za to, ako sa správa, napíše niečo, čo sa ma 

hlboko dotkne, a už dávno niekde v sebe cítim, že to tak je. Asi sme ju predsa len trochu skoro 

odsúdili a nevnímali jej skúsenosti a kvality. Niekto zo spolužiakov zakričal. „Ide späť!“ 

Rýchlo sme prihlášky vrátili na stôl a tvárili sa, že sme si ich ani nevšimli. Toto bol jeden z mála 

momentov, kedy sme držali všetci spolu. 

Najhorší bol tento posledný rok. V triede sme mali nových spolužiakov, ktorých presunuli – boli 

nezvládnuteľní, agresívni a vytvárali konflikty. Hlavne jeden potreboval za každú cenu všetkým 

ukázať, že je najsilnejší, často sa bil s iným spolužiakom, ktorý bol tiež veľmi prchký a ostatných 

vzrastom nižších šikanoval a zastrašoval. Krátko po prijímačkách na školy si vzal do hlavy, že si 

dokáže, že je najsilnejší v triede a pobije sa s každým. Mne sa, našťastie, vždy vyhýbal, viac ako dva 

roky som cvičil a už len, keď sa na mňa pozrel, bolo jasné, že to so mnou nebude také jednoduché. 

Často sme sa v triede pretláčali, aby sme si dokazovali, kto má akú silu. V tejto kategórii veľmi 

neobstál, preto sa radšej púšťal do bitky. Keď sa už pobil so všetkými, prišiel za mnou s tým, že som 

posledný, ktorý mu stojí v ceste, aby bol najsilnejší. Neznášam konflikty a spravím všetko preto, aby 

som sa im vyhol, nie preto, že by som ho nezvládol, práve naopak, bál som sa straty kontroly 

a výbuchu, že by som ho pri tom zabil.  

„Patrik, daj miesto a čas, nech to vyriešime,“ navrhol mi. 

„Ja sa s tebou biť nebudem, nevidím v tom žiadny význam.“ 

„Ale budeš, potrebujem sa s každým pobiť a ty si posledný.“ 

„Pozri, vzdávam sa, ber to tak, že som prehral.“ 



 

 

Oči sa mu rozžiarili, bolo vidno, že si svojím spôsobom vydýchol a víťazoslávne zvolal. „Som 

najsilnejší v tejto triede, nik ma neporazí.“ 

Mne by sa vtedy krvi nedorezal, adrenalín som mal napumpovaný v tele a bol som pripravený sa 

brániť. Strach mi zvieral hrdlo a hodnú chvíľu trvalo, kým som sa vnútorne prestal chvieť. Neskôr 

som uvažoval, prečo to tak nespravili aj ostatní, načo sa s ním bili.  

Splnil si svoj zámer, no čo bolo skutočne za tým a prečo si chcel dokázať svoju silu, som netušil. 

Všetci sa ho akurát tak ešte viac stránili a nevedeli sa dočkať, kedy skončí škola a už sa neuvidíme. 

Po jeho vystúpení sa situácia trochu upokojila, ak mu nik nespravil napriek, nič sa nedialo. Po 

ukončení prijímačok bolo už voľnejšie, nezáležalo na známkach a ani učitelia neboli takí prísni. 

Celkom sme si to užívali. 

Predposledný deň školy sme odovzdali všetky knihy a triedna učiteľka nám dávala informáciu 

k zajtrajšiemu poslednému dňu. Na konci nám oznámila, že sme riadne zničili triedu a mali by sme ju 

vyčistiť, hlavne dolepenú podlahu od žuvačiek, čo ju privádzalo do zúrivosti. 

„Kto žuje žuvačky?“ spýtala sa a skoro všetci sa otočili na mňa. Nesmierne ma to vytočilo. Srdce mi 

začalo búšiť a zúrivosť sa ozývala. Myšlienky bili na poplach. Bola pravda, že bez žuvačky by som 

nevyšiel ani vonku, no zároveň by som ju nikdy nehodil na zem, no bolo jednoduchšie hodiť to na 

mňa. 

„Tak Patrik tu ostane a vyčistí podlahu,“ zahlásila učiteľka. 

Vtom som vybuchol, postavil sa a zvýšeným hlasom, takmer až krikom plným zúrivosti som povedal: 

„Ja som nikdy ani jednu žuvačku nehodil na zem a nebudem čistiť žiadnu podlahu.“ Ak by to bolo 

možné, z očí by mi šľahali plamene. 

Zavládlo hrobové ticho. Učiteľka spravila dva kroky späť a ostala ticho ešte chvíľu. Pomaly som si 

sadol a začal si uvedomovať, čo som spravil a komu som sa postavil. Jej sa nikdy nikto nepostavil, ani 

tí najväčší bitkári si to nedovolili. Začal som sa chvieť a snažil sa dostať pod kontrolu. Učiteľka po 

chvíli prehovorila. Zopakovala, o koľkej máme na druhý deň prísť, rozpustila nás domov a odišla 

z triedy. 

Ako odchádzala, všetci sa na mňa otočili, nechápali, ako som to dokázal a ja som tomu nerozumel ešte 

viac. Keby tak vedeli, že nešlo o odvahu, ale o nekontrolovanú zúrivosť. Viacerí ma potľapkávali po 

ramenách, že ma obdivujú, ako som jej to pekne natrel. Našťastie bol koniec roka a už mi nemohla nič 

spraviť, no neviem, ako by to dopadlo, keby sa niečo podobné udialo počas roka. 

Posledný deň sme sa lúčili, za niektorými nám bolo smutno už teraz. Predsa len, stráviť spolu osem 

rokov nie je tak málo. Zaujímalo ma, či ostaneme v kontakte a či sa ešte niekedy stretneme. Uvidíme, 

povedal som si a s úsmevom vykráčal zo základnej školy. Čaká ma ďalšia etapa môjho života. 

 

III. 

 



 

 

Prečo ten čas cez prázdniny beží ako splašený a počas školy sa vlečie? Je to nespravodlivé. Síce som 

bol zvedavý, ako bude vyzerať prvý deň na strednej škole, no zároveň by som prijal ešte pár týždňov 

voľna. Hlavne ma zaujímali budúci spolužiaci, s ktorými budem tráviť najbližšie štyri roky. A najmä 

to, či budeme mať nejaké pekné baby. Prehadzoval som sa na posteli a nemohol zaspať, nervozita sa 

vo mne miešala so zvedavosťou. No nakoniec som predsa len zaspal od únavy.  

Po príchode do novej školy nás všetkých zhromaždili pred budovou, kde mal príhovor riaditeľ. 

Hovoril čosi o histórii školy a o tom, aký je hrdý na to, že sme prišli študovať na túto školu. Každý si 

mal nájsť na nástenkách svoje meno, kde bola informácia o tom, v akej triede bude a kto je triedny 

učiteľ. 

Všetci sa húfne presunuli k nástenkám. Ja som si počkal, kým sa uvoľní miesto, neznášam takéto 

tlačenice. Potom som si spokojne našiel svoje meno. Zarazilo ma zistenie, že nás bolo len jedenásť 

a žiadne dievča. Tak toto som nedomyslel, budem medzi samými chalanmi? Zachvátila ma panika. 

Keby sa dal vrátiť čas, vyberiem si inú školu alebo odbor. Niekde, kde budú aj dievčatá. Vždy som si 

lepšie rozumel s nimi ako s chalanmi. 

Sklamaný som sa vybral do pridelenej triedy. Pred tabuľou už stál triedny učiteľ. Pozdravil som sa. 

Naznačil mi, aby som sa posadil. V triede nás bolo viac ako jedenásť a všetko chalani. Tesne za mnou 

vošli ešte dvaja. Triedny si nás spočítal a keď mu sedel počet, zavrel dvere a ozrejmil nám, že sme 

spojení z dvoch rôznych odborov, pretože ani jeden nemal dosť študentov. Prvý rok sa budeme viac 

učiť a neskôr bude pribúdať stále viac praxe, ktorá bude prebiehať v dielni nachádzajúcej sa za školou. 

Triedny nám dal všetky potrebné inštrukcie. 

Prišiel rad na predstavovanie a nakoniec nás rozpustil domov. Cestou domov mi začalo dochádzať, že 

to asi nebol úplne najlepší nápad ísť najľahšou cestou bez prijímačiek. Ako tu prežijem štyri roky? 

Dúfam, že chalani nebudú agresívni. Výhoda bola, že som bol jeden z najvyšších. 

Doma som si pustil počítač, nech zabudnem na sklamanie a zastavím všetky myšlienky. Z hrania ma 

vyrušilo zvonenie pri dverách. Šiel som otvoriť. Bol to Jožo, celý vysmiaty.  

„Tak ako prvý deň?“ 

„Ujde to, aspoň, že nás skoro pustili, už som dve hodiny doma.“ 

„To máš super, nás tam doteraz plnili informáciami a dávali knihy. No mám v triede viac báb ako 

chalanov a niektoré sú riadne kočky.“ 

Keď som to počul, stiahlo mi okolo žalúdka. „Nás je v triede len sedemnásť a všetko chalani,“ povedal 

som sklamane. 

„Čože? Fuuu, tak to ti nezávidím. A v škole máte aspoň nejaké baby?“ 

„To áno, videl som ich veľa, dokonca sa mi zdá, že sú aj čisto babské triedy. Škoda, že nás s takou 

nespojili.“  

„Neboj, za chvíľu budeš mať frajerku a bude ti jedno, že nemáš žiadnu v triede.“ 

„Hm, bodaj by si mal pravdu, ešte nejakú nájsť.“ Nemal som žiadnu ani vyhliadnutú. 

„Nás strašili, že sa máme učiť od začiatku každý deň, pretože to bude náročné a je toho veľa. Trochu 

sa toho desím, lebo sa mi nechce každý deň sedieť nad knihami.“ 



 

 

„Aspoň v niečom mám výhodu, ja nebudem mať stále školu, budem mať aj veľa praxe, takže počas 

toho žiadne úlohy a učenie.“  

„Každý má niečo, mňa by naši na takú školu nikdy nepustili. Od začiatku bolo rozhodnuté, že pôjdem 

na gymnázium, aby som šiel na výšku.“ 

„Mne sa už teraz nechce chodiť do školy a nie to ísť ešte ďalších päť rokov na vysokú,“ povedal som 

rozhodne. Mal som pocit, že sa učíme samé somariny nepoužiteľné pre reálny život. 

„Ty si myslíš, že mne sa chce? Stále sedieť nad knihami a učiť sa? Keby na mňa rodičia netlačili, 

kašlem na to. No chcú mať zo mňa vysokoškolsky vzdelaného, rovnako ako sú aj oni, aby mohli byť 

na mňa hrdí.“ 

„V tomto na mňa, našťastie, netlačia, asi pochopili, že sa mi učiť nechce.“ 

„A čo chceš robiť po škole?“  

„Nájdem si dobre platenú prácu a vypadnem z domu. Budem mať pokoj, žiadne úlohy, príkazy 

a prispôsobovanie sa.“ 

„To znie dosť dobre. A akú prácu?“ 

„To je jedno, hlavne nech veľa platia,“ zasmial som sa. Túžba po slobode je silná. 

Časom sa ukázali spolužiaci ako celkom fajn, najväčšie konflikty vznikali, keď chceli zdrhnúť 

z poslednej hodiny, štandardne cez okno, a ja som nechcel. Boli presvedčení, že keď pôjdeme všetci, 

tak nám to prejde. Občas ma prehovorili, no ja som išiel zakaždým cez hlavný vchod. Vždy som si 

vedel nájsť dobrú výhovorku, prečo opúšťam školu. Občas z toho boli problémy, hlavne keď učiteľ 

meškal na poslednú hodinu a my sme odišli. 

Pravidelne som chodil na alergológiu kvôli alergii na pele, ktorú som mal asi od dvanástich a každým 

rokom sa zhoršovala. Aj dnes som bol objednaný, no chalanom som nič nepovedal. Opäť vymýšľali, 

že zdrhneme z posledných dvoch hodín a začali ma prehovárať. Súhlasil som. Boli šťastní, že ma 

ukecali. 

Keď utekali cez okno, čakali, že sa pridám. Zopakoval som im, že odídem normálne vchodom, no 

neverili mi. Aby sa presvedčili o tom, že neklamem, dohodli sme sa, že ma počkajú za školou. Zavrel 

som za nimi okno, šiel sa prezuť a vyšiel som zo školy. Pri východe ma odchytil riaditeľ školy – až ma 

stiahlo, aj keď neviem prečo, keď som mal relevantný dôvod na odchod. 

„Kam sa chystáš?“ 

„Idem na alergológiu,“ oznámil som mu. „Triedny o tom vie.“ 

„V poriadku.“ Viac sa nepýtal a ja som odišiel. S triednym som veľmi dobre vychádzal, nikdy odo 

mňa nepýtal papier od lekára, stačilo, že som mu to oznámil dopredu. Nikdy som mu neklamal, nemal 

dôvod mi nedôverovať. 

Neznášal som injekcie. Lekárka mi povedala, že skúsime pichnúť inú kombináciu s tým, že sa mám 

sledovať, ako to bude na mňa pôsobiť. Keby tá alergia nebola taká otravná a neobmedzovala ma, 

určite by som sa nedal pichať. No krvavé, stále svrbiace a zaslzené oči, plný zasoplený nos nebolo nič 

príjemné. 



 

 

Cestou domov som sa začal cítiť malátne a ospalo. Lekárka ma upozorňovala, že sa po podaní injekcie 

môžu objaviť vedľajšie prejavy. Prišiel som domov, ľahol som si na gauč a zaspal som. Zobudil som 

sa až na to, ako otec prišiel domov.  

„Kde si dnes bol?“ podráždene sa ma spýtal. 

„V škole, kde by som mal byť,“ nechápavo som na neho pozeral. 

„V škole si nebol, tak kde si bol?“ ešte viac nahnevane sa spýtal. 

„Hovorím, že v škole a na posledné dve hodiny som šiel na injekciu k alergologičke.“ 

„Ukáž mi papier od lekára!“  

„Nemám papier, nepotrebujem ho, triedny ho nikdy nechce, tak ho nepýtam.“ 

„Bol som na dielňach a tam som sa dozvedel, že ste zdrhli zo školy. Takže, kde si bol?“ spovedal ma, 

akoby som spáchal nejaký zločin.  

„Povedal som ti, kde som bol.“ Ukázal som mu rameno po vpichu injekcie – bolo viditeľne červené a 

opuchnuté. Pochopil, nič nepovedal, otočil sa a šiel si robiť svoje. Cítil som sa ako posledný grázel, 

bolo mi zle, všetko vo mne sa búrilo. Bolel ma žalúdok od stresu a navyše som stále cítil účinky tej 

injekcie. Mal som čo robiť, aby som sa upokojil. Všetci pravidelne zdrhajú a nemajú problém a ja ani 

nezdrhnem a problém mám. Toto je úplne postavené na hlavu. Čím som si to zaslúžil? Prečo si práve 

ja musím týmto prechádzať. Raz mi niekto povedal, že mám byť rád, že mám oboch rodičov, strechu 

nad hlavou a netrpím hladom. A za to mám byť vďačný, lebo iní toľko nemajú? Prečo sa porovnávať 

s tými, čo majú menej a nie s tými, čo majú viac? S tými, čo majú ďaleko viac – milujúcich rodičov, 

ktorí chápu a podporujú svoje deti? Ako napríklad Karol, najnovší člen našej partie. Ten mal všetko, 

rodičia pre neho robili, čo mu na očiach videli. Vždy mal pri sebe veľa peňazí a kupoval si, čo mu len 

napadlo. Chodil, kam chcel. Všetci sme mu závideli a v takýchto momentoch som mu závidel ešte 

viac. 

Zo skľúčenosti ma vytiahol Jožo, keď ma zavolal von. Ako na just prišiel aj Karol a všetkým nám 

kúpil nanuky. Karol bol bez starostí, všetko mu bolo jedno. Pochválil sa, že dnes nebol v škole, lebo sa 

mu nechcelo. 

„A rodičia nič na to?“ spýtal som sa ho. 

„Nič, napísali mi ospravedlnenku,“ usmial sa spokojne. 

Pekné – ja som zdrbaný aj za to, čo som neurobil, a niekomu ešte rodičia napíšu ospravedlnenku.  

Keď sme sa večer chystali domov, Karol nás ukecával, aby sme ešte ostali, no nechcel som riskovať 

ďalší výbuch doma. Jožo šiel so mnou.  

„Karol sa má, toľko voľnosti a peňazí,“ povedal som zo závisti.  

„Až tak sa nemá, včera mi prezradil, prečo to tak je.“ 

„Prečo?“ 

„Nemám to nikomu povedať.“ 



 

 

„Poznáš ma, nikomu to nepoviem.“ 

„No dobre. Nechce, aby to niekto vedel a aby ho neľutovali.“ 

Nechápavo som pozeral na Joža. Ako ho môže niekto ľutovať? Veď si užíva. 

„Zistili mu rakovinu a nevedia ho zachrániť, má len pár týždňov života. Preto mu rodičia dávajú 

všetko, čo môžu, aby si užil. A nemusí chodiť ani do školy, keď nechce,“ pokračoval Jožo. 

Do očí sa mi vtlačili slzy. Zrazu už nebolo čo závidieť. Bolo mi ho ľúto, veď je taký mladý ako my.  

„To je strašné, obdivujem ho, že to nedáva na sebe poznať.“  

„Ešte mi povedal, že každým dňom sa mu to môže zhoršiť tak, že už nevstane z postele. Ak niektorý 

deň nepríde, bude to preto, že už nie je schopný. Nemáme ho hľadať ani chodiť za ním. Chce, aby sme 

si ho pamätali ako zdravého.“ 

Na druhý deň, ani tie ďalšie už neprišiel. Ten večer bol posledný, čo sme ho videli. Ľutoval som, že 

sme s ním nestrávili viac času, a to len kvôli tomu, aby sme nemali doma zle. Pritom by mu možno 

pomohlo, keby posledné chvíle svojho života prežil s kamarátmi a nie sám. Nedozvedeli sme sa ani to, 

kedy zomrel a nemali sme možnosť ísť na pohreb. Presne tak to chcel. 

Ešte dlho som sa vracal k tomu, aké to pre Karola muselo byť, keď vnímal všetkých, ako mu závidia 

a chceli mať to, čo on, a pritom nikto netušil pravdu. Závidel som a pritom vlastne nebolo čo. 

Uvedomil som si, že celá závisť je naozaj postavená len na našej predstave a nie na skutočnosti, 

pretože nikdy nemáme všetky informácie. Aký zmysel má potom závisť? Táto otázka sa mi zdala 

logická a celkom hlboká, no ešte som ju úplne nevedel pochopiť a odpovedať na ňu.  

Spolužiaci sa časom trochu upokojili a prestali tak často utekať zo školy. Vyzeralo to tak, že sa všetko 

dostávalo do normálu. Učivo bolo ľahko zvládnuteľné a aj s chalanmi sa dalo celkom normálne baviť, 

teda až na niektoré ich výbuchy, ktoré, našťastie, neboli príliš časté. No po novej frajerke ani chýru ani 

slychu. Väčšina spolužiakov nemala nikoho, iba jeden stále rozprával historky o tom, ako si zakaždým 

užíva s inou babou. 

Raz som sa cítil veľmi zle, bolela ma hlava a bol som bledý. Keď ma videl triedny, poslal ma domov. 

To bolo asi prvýkrát, čo som sa nemusel pýtať domov, keď mi bolo ťažko. 

Tešil som sa, že sa môžem hrať na počítači, no na chvíľu som si ľahol. Zaspal som tak tvrdo, že ma 

zobudila až mama podvečer, keď prišla. Bolo mi príšerne, točila sa mi hlava a celý som horel. Všimla 

si, že niečo nie je v poriadku. Chytila mi čelo. „Veď ty celý horíš. Čo sa stalo?“ 

„Neviem, prišlo mi v škole zle a poslali ma domov. Asi od jedenástej spím.“ 

„Prezleč sa do pyžama, zmeriam ti teplotu a spravím čaj. Jedol si niečo?“ 

„Od rána nič a ani nič nechcem, je mi zle.“ Cítil som sa, akoby po mne prešiel valec a to niekoľkokrát. 

Všetko ma bolelo. Teplomer ukázal 39,6 °C. Mama mi rýchlo dala lieky proti horúčke a studené 

obklady. Jediné, čo som vládal, bolo spať. 

Večer som sa zobudil vyspatý, teplota bola nižšia, no stále mi nebolo dobre. Šiel som si ľahnúť 

k televízoru, aby som nemyslel na to, ako mi je zle. Tam som aj zaspal. 



 

 

Ráno mi mama dala inštrukcie, nech ostanem doma a ak by mi zase vystúpila teplota, nech si dám 

lieky. Potešil som sa, že nemusím ísť do školy a môžem celý deň hrať hry na počítači. Bolo mi o dosť 

lepšie, teda aspoň sa mi zdalo, kým som sa nepostavil. Všetko sa mi zakrútilo tak, že som sa zviezol 

na zem ako hnilá hruška. Pomaly som sa zbieral zo zeme, našťastie som si len trochu narazil ruku. 

Stále som sa niečoho pridržiaval, no bolo mi jasné, že z hrania nič nebude. Išiel som teda len na 

záchod a naspäť do postele. 

Ako som ležal, postupne mi bolo lepšie, chvíľami som mal pocit, že už som v poriadku. Mama prišla 

skôr z práce a skontrolovala mi teplotu, opäť sa blížila k tridsiatim deviatim stupňom. 

„Pôjdeš na pohotovosť,“ rozhodla mama. 

Na pohotovosť ma zobral otec. Na naše prekvapenie sme našli prázdnu čakáreň a hneď nás vzali dnu. 

Lekárke som popísal, ako som sa cítil a akú som mal teplotu. Veľmi sa jej to nezdalo, asi tým, že som 

sa s ňou rozprával, akoby mi nič nebolo. Vytiahla teplomer a situáciu si overila. Teplota vyskočila na 

39,8 °C.  

„Dali ste si lieky na teplotu?“ spýtala sa ma.  

„Nie, nemal som nad 39 °C, tak som si nič nedával.“ 

Nechápavo na mňa pozrela. Niečo robila a vytiahla injekciu. Kým som sa stihol spamätať, už mi ju 

pichla.  

„Nechápem, ako si tu s takouto teplotou môžeš sedieť a tváriť sa, akoby ti nič nebolo.“ 

Mykol som plecami, prišlo mi to vtipné. 

Prikázala mi byť niekoľko dní doma, znižovať teplotu a ak to neprejde, ísť k svojej lekárke. 

Po príchode domov som sa uvelebil na gauč pred televízor. Na druhý deň ma okrem bolesti hlavy nič 

netrápilo. Sadol som si za počítač a hral sa. Užíval som si – cítil som sa ako na dovolenke. Poobede 

ma zase rozbolela hlava a teplota mi začala stúpať. Ľahol som si. Celý víkend prebiehal takisto. 

V pondelok mi zobrali krv u lekárky a robili všetky možné testy. Stále som nemohol ísť do školy, čo 

mi vyhovovalo. O pár dní prišli výsledky – boli negatívne. No teploty a bolesti sa poobede stále 

vracali. Po dvoch mesiacoch bezo zmeny ma vzali do nemocnice. To sa mi už veľmi nepáčilo. Domáci 

komfort bol ďaleko lepší. 

Ráno ma zobudili o šiestej na vizitu, po dvoch mesiacoch bez ranného vstávania to bolo veľmi kruté. 

V polospánku som sledoval, ako niekoľko doktorov stálo nado mnou a riešili, čo so mnou. Dohodli sa, 

na aké vyšetrenie pôjdem a sestričke nariadili, aby mi teplotu merala každú hodinu. Sestra tak hneď po 

ich odchode urobila a povedala, nech sa pripravím na ôsmu, prídu ma vziať na vyšetrenia. 

Osprchoval som sa a na to prišli dve mladé baby s invalidným vozíkom. „Ahoj, my sa budeme o teba 

starať, sme študentky medicíny a dostali sme za úlohu vziať ťa na všetky vyšetrenia.“ 

Potešil som sa, keď som ich videl, aspoň bude zábava. „Ahojte, ale ja nepotrebujem vozík.“ 

„Také nariadenie sme dostali, aby si nikde nespadol, máme ťa voziť.“ 

Posadil som sa do vozíka a vyrazili sme. Postupne ma brali na množstvo rôznych vyšetrení a výsledky 

sa hromadili, no všetky boli negatívne. Počas čakania na odborných lekárov ma spovedali a rozprávali 



 

 

mi o sebe. Poobede ma vzali naspäť do izby. „Zajtra ráno pôjdeš na ďalšie vyšetrenia, ak nás k tebe 

pridelia, prídeme my.“ 

„To by bolo super, ďakujem za dnešok.“ 

Usmiali sa a odišli. V izbe som bol sám a strašne som sa nudil. V iných izbách boli len menšie deti 

a v mojom veku tam nebol nikto. Druhý deň prebiehal presne rovnako. Poobede, keď študentky odišli, 

som ležal na posteli a pozeral znudene do stropu. Cítil som sa opustený. Vtom som začul známe hlasy 

– prišli ma pozrieť rodičia. Mama mi doniesla sladkosti, koláč a konečne normálne jedlo, to 

nemocničné mi vôbec nechutilo. Rovno som sa na to všetko vrhol.  

„Ako sa máš?“ spýtala sa mama. 

„Stále rovnako, nič nezistili, len stále chodím po vyšetreniach.“ 

Otec si pozeral teplotný graf, ktorý visel na posteli. Teplota sa mi poobede zdvihla a bola zvýšená, až 

kým som sa ráno nezobudil.  

„Doniesli sme ti aj knihu, ak by si tu nemal čo robiť.“ 

„Ďakujem, zíde sa, lebo je to tu ako za trest. V spoločenskej miestnosti majú televízor, no v ňom skoro 

žiadne programy. Po dvoch dňoch tu mám toho plné zuby.“ 

„Tak snáď zistia, z čoho to máš a vyliečia ťa,“ povedal otec. 

Porozprávali mi, čo je nové a vypytovali sa, na akých vyšetreniach som bol, čo mi robili a čo ešte 

mám absolvovať. Potom som ich vyprevadil z nemocnice. Cestou von práve prijímali na oddelenie 

sympatické dievča, potešil som sa, dúfam, že ju dajú ku mne na izbu. Rozlúčil som sa s rodičmi a šiel 

rýchlo späť. Bol som na ňu zvedavý. S očakávaním som vošiel do izby, no stále som tam bol sám. 

Začal som čítať knihu a večer som sa šiel pozrieť na televízor, deti tam už neboli, tak som mal pokoj. 

Dávali práve nejaký film, no veľmi ma nezaujal. Do miestnosti niekto vošiel, pre tmu som hneď 

nevedel rozlíšiť, kto to je. 

„Môžem zasvietiť?“ spýtala sa. 

„Áno,“ povedal som a narovnal som sa v kresle.  

Rozsvietila a bola to ona, to dievča, okolo ktorého sme šli, keď som vyprevádzal rodičov.  

„Ahoj, ja som Andrea,“ predstavila sa. 

„Ahoj, Andrejka, ja som Patrik. Konečne je tu niekto v normálnom veku,“ poznamenal som a usmial 

sa na ňu. 

Usmiala sa späť. „Čo pozeráš?“ Posadila sa do kresla vedľa mňa. 

„Nejaký film, ale nezaujal. Chceš ho pozerať?“ 

„Ani nie.“ Vypol som televízor, čo ju zjavne potešilo.  

Začali sme sa rozprávať o sebe. Išlo to tak ľahko a prirodzene. Porozprával som jej o mojej chorobe-

nechorobe a ona prezradila, že má nejakú infekciu, ktorá sa stále vracia. Bavili sme sa hodiny. Okolo 

polnoci prišla sestra a upozornila nás, že musíme ísť spať. 



 

 

Usmiali sme sa na seba, rozlúčili sa, najradšej by som ju aj pobozkal, no z toho, čo povedala o svojej 

chorobe, by som to radšej neriskoval. Konečne stretnem normálnu babu a hneď tam musí byť 

prekážka. 

Premýšľal som, keď som si ľahol do postele. Vlastne ani neviem, či by mala záujem pobozkať ma 

alebo niečo so mnou mať. Predsalen je o rok staršia a určite skúsenejšia. Celý večer sa so mnou bavila, 

aby sa nenudila v izbe. Aj keď vyzerala, že sa naozaj baví a má záujem. Začali sa mi zatvárať oči 

a uprostred myšlienok som sa stratil. 

Snívalo sa mi, že som bol vo veľkej priestrannej miestnosti s mnohými ženami. Všetky boli veľmi 

príťažlivé a ja som sa ich snažil dostať, no každá ma odmietala. Rad-radom mi ukazovali, že nemajú 

záujem. Cítil som, ako mi klesá motivácia a radosť, ako som začal väčšmi pochybovať a zároveň 

potreba byť so ženou a milovať sa s ňou ma tlačila dopredu. Začal som byť viac a viac dotieravý 

a zúfalý. Lebo ak to neuvoľním, asi ma roztrhne. No čím viac som tlačil, tým viac ma odmietali. Ten 

tlak sa už nedal vydržať, penis mi stvrdol a všetky ženy prstom ukazovali na môj rozkrok a smiali sa 

na mne. Mal som chuť sa zahrabať, rozbehol som sa preč, no nenašiel som žiaden východ. Pokúšal 

som sa uvoľniť svoje vzrušenie, no nešlo to. Naopak, stále viac a viac mi pulzovalo v penise. Nevedel 

som, čo so sebou, všetky ženy sa približovali a stále ukazovali na môj rozkrok. Strhol som sa, niekto 

so mnou zatriasol. 

Zobudil som sa a bol som za to vďačný. Sestrička mi podávala teplomer a upozornila ma, že o chvíľu 

bude vizita. Vtom som si uvedomil, aký som stále vzrušený. V panike som sa pozrel na paplón, či je to 

vidieť. Našťastie, ležal som tak, že moja erekcia nebola zjavná. 

Sestrička odišla a ja som si strčil ruku medzi nohy. Hm, toto zjavne nebol sen, pomyslel som si po 

tom, aký pretlak som cítil v penise. Vtom sa rozleteli dvere a vošli lekári na vizitu aj so študentkami 

medicíny. Zrazu bolo okolo mňa desať ľudí. Rýchlo som vytiahol ruku spomedzi nôh a snažil som sa 

upokojiť. To je trapas, čo keď si to niekto všimne? Sestrička mi zobrala teplomer. Lekárka sa ma 

spýtala, ako mi je.  

„Takto ráno sa cítim, akoby mi nič nebolo, no poobede ma stále bolí hlava a mám teplotu. A včera ma 

bolelo aj brucho,“ povedal som jej, no jediné, čo som mal na mysli bolo, aby sa mi zmenšil. No tlak 

nepoľavoval.  

„Odhaľ si brucho, prehmatám ťa,“  povedala lekárka. 

V ten moment som skoro zošedivel. Načo som jej hovoril o bruchu? Opatrne som stiahol perinu tak, 

aby ma stále zakrývala a vyhrnul si vrchnú časť pyžama. Prehmatávala mi brucho, jemne stláčala. 

Posúvala sa na podbruško, kde už zasahovala perina. Chcela ju posunúť nižšie, no pocítila odpor. 

Tlak, ktorý som pocítil, ma ešte viac vzrušil. Zjavne pochopila, že nemá pokračovať nižšie, pozrela sa 

na mňa s úsmevom a ďalej prehmatávala vrch brucha, aby si nikto nič nevšimol. Bol som jej vďačný, 

že to pochopila a nestrápnila ma pred všetkými.  

„Môžeš sa zakryť,“ povedala opäť s úsmevom. „Dnes pôjdeš na ďalšie vyšetrenia. Dievčatá ťa 

vezmú.“ 

„Čo mi je?“ spýtal som sa. 

„Všetky výsledky máš v poriadku, podľa nich si úplne zdravý. Ak dnešok nič neukáže, zajtra pôjdeš 

k psychologičke, či to nemá psychický základ.“ Potom inštruovala študentky a odišli.  



 

 

Hneď, ako sa zavreli dvere, predstavoval som si, aké by to bolo, keby tu bola sama – ako mi posunula 

perinu a milo sa na mňa usmiala, no tentokrát by pokračovala. Stiahla by mi ju a povedala, nech si 

dám dole gate, že ma treba vyšetriť, či tie problémy nemám z pohlavných orgánov. Stiahol som si gate 

a vyskočil na ňu stoporený penis. Jemne mi okolo neho stláčala, vyšetrila mi miešok a začala 

prechádzať po penise. To som už nevydržal, začal som masturbovať pod perinou a ďalej som si 

predstavoval, ako mi ho dráždi. Potrebujeme vyšetriť, či je v poriadku ejakulácia, povedala mi 

a začala mi ho ešte intenzívnejšie dráždiť. A popri tom si zvodne oblizla pery a blížila sa pusou 

k nemu. Vtom som vystrekol. Ešteže som mal vždy poruke vreckovky. Chvíľu som to rozdýchaval 

a potom šiel do sprchy. 

Na raňajkách som sa stretol s Andrejkou. Potešil som sa, keď som ju videl. Jej úsmev naznačoval, že 

sa tiež teší. Sadli sme si vedľa seba.  

„Ako si sa vyspal?“ predbehla ma, kým som stihol niečo povedať. 

„Mal som šialený sen a…“ zháčil som sa. No už bolo neskoro, vzbudil som v nej zvedavosť. 

„A čo? Hovor. Teraz som zvedavá a chcem vedieť všetko. Potom ti aj ja poviem, čo zaujímavé sa mi 

snívalo.“ 

To som chcel vedieť, dúfal som, že niečo o mne, čo mi napovie, či má záujem. No čo ak si pomyslí, že 

som nejaký úchyl? Zvedavosť, čo mi na to povie, bola však väčšia. Porozprával som jej detailne sen. 

„A čo nasledovalo za tým snom?“ spýtala sa. 

Dúfal som, že na to zabudne. Porozprával som jej teda aj o vizite. Milo sa smiala, bolo vidno, že sa 

fakt dobre zabáva. Trošku som ostal zahanbený, no keď som videl, ako sa neprestáva baviť a nerieši 

to, uvoľnil som sa a smial som sa s ňou.  

„Predstav si, že by ti potiahla perinu tak, že by ťa odhalila pred všetkými,“ zamyslela sa a vybuchla od 

smiechu, „to by bol aký trapas.“  

„Tak to by bol,“ bavil som sa s ňou. „A teraz hovor ty, si na rade.“  

„Ja som večer dlho nevedela zaspať, ešte som rozmýšľala nad tým, čo sme sa rozprávali. Keď som 

zaspala, snívalo sa mi, ako som prišla za tebou do izby.“ 

„To znie dobre,“ usmial som sa. 

„No ty si tam nebol, hľadala som ťa po všetkých izbách. Nenašla som ťa. Išla som sa spýtať sestričiek, 

no tie mi povedali, že o nikom takom nevedia. Povedala som im, v ktorej izbe si bol a ony, že v tej 

izbe už týždeň nikto nebol. Začala som na nich kričať, prečo klamú. Bola som zúfalá z predstavy, že 

ťa už nikdy neuvidím a nemám na teba ani kontakt, cítila som strašný smútok. Ako som tam kričala, 

prišli nejakí chlapi, chytili ma a lekár mi niečo pichol. Začalo sa mi zahmlievať pred očami. Prebudila 

som sa pripútaná k posteli a na vedľajšej si bol spútaný ty.  Išli do teba všelijaké hadičky a boli na teba 

napojené rôzne prístroje. Snažila som sa na teba kričať, no nešlo to. A vtom ma zobudili.“ 

Počúval som so zatajeným dychom, čakal som, čo sa z toho vykľuje. „A to je všetko? Nezachránila si 

ma?“ podpichol som Andrejku.  

„Ja teba? Veď ty si chlap,“ otočila to na mňa. 



 

 

„To je síce pekné, no je to tvoj sen a keďže som bol mimo vedomia a ty si bola hore, mala si ma 

predsa zachrániť.“ 

„Asi si si nezaslúžil,“ zasmiala sa. 

„No pekne, tak aspoň, že som ti chýbal,“ usmial som sa.  

„To áno, a poriadne. Daj mi na seba kontakt, nechcela by som zažiť, že sa prebudím a budeš preč. 

Včera mi bolo veľmi príjemne.“ 

Tešil som sa, že som si to nenamýšľal a prejavila o mňa záujem. „Aj mne bolo veľmi príjemne.“ 

„Určite? Keď si sníval o toľkých ženách a ja som medzi nimi nebola,“ podpichla ma.  

„Aspoň som ťa nemal pripútanú k posteli a nebežali na tebe experimenty,“ vrátil som jej to.  

„Ako keby som ja za to mohla, čo sa mi snívalo.“  

„A ja som snáď mohol?“  

„Ty áno,“ zasmiala sa.  

Išli sme naspäť do mojej izby. Vymenili sme si kontakty a ešte chvíľu sa rozprávali. Bolo to príjemné, 

voľné a čím ďalej, tým viac som mal chuť pobozkať ju. Začal som si to predstavovať. 

„Patrik, počúvaš ma?“ prerušila ma z môjho snívania.  

„Prepáč, zamyslel som sa.“ 

„Čo si si predstavoval, mal si taký priblblý spokojný úsmev na tvári.“  

Cítil som sa ako malé dieťa, ktoré bolo prichytené, keď robí niečo, čo nemá. „Predstavoval som si, že 

ťa bozkávam,“ povedal som pravdu so zámerom, že ak sa jej to bude páčiť, možno k niečomu príde. 

„To nemôžeme, vieš o tom. Mohol by si sa odo mňa nakaziť.“ 

„Hej, hej, viem, len som trochu sníval.“ 

„To je milé.“ 

Bol som sklamaný, lebo som sa nedozvedel to, čo som chcel vedieť. Či by to chcela aj ona. Náš 

rozhovor prerušili dievčatá, ktoré ma prišli vyzdvihnúť na vyšetrenia. Opäť prišli s vozíčkom. 

Andrejka sa začala smiať, či neviem chodiť.  

„To sú VIP služby,“ odpovedal som so smiechom.  

Dúfal som, že sa s Andrejkou stretnem na obede, no museli sme sa minúť. Popoludní ma vzali na 

EKG. Po tom, ako som sa vyzliekol do pol pása, na mňa napojili mnoho káblikov s prísavkami, aby 

mi držali na tele. Spomenul som si na Andrejkin sen, trochu som sa vystrašil. 

„Netreba sa ničoho báť,“ povedala doktorka. 

Asi jej prístroj ukázal strach, ktorý som cítil. 



 

 

Určitý čas som mal len ležať a dýchať a potom som sa mal pohybovať a cvičiť. Nakoniec napísala 

správu, vyprevadila ma pred ordináciu a povedala, nech počkám na dievčatá. Poprosila ma tiež, nech 

im odovzdám výsledky. 

Kým som čakal, pozeral som si grafy činnosti môjho srdca a čítal správu. Stálo tam, že mám šelest na 

srdci. Vystrašil som sa. Ja mám choré srdce? Zachvátila ma panika. Prečo mi lekárka nič nepovedala? 

Čo ak je to vážne? O chvíľu sa objavili dievčatá a vzali ma na izbu. „Čo ti je?“ pýtali sa. „Vyzeráš 

skleslo.“ 

„Som unavený a bolí ma veľmi hlava,“ obrátil som to na svoj fyzický stav. 

Nemal som ani chuť ísť za Andrejkou, chcel som byť sám so svojimi myšlienkami. Schúlil som sa do 

seba vo svojich strachoch. Hlavou sa mi preháňalo, čo všetko to môže znamenať. Operácia srdca, 

transplantácia, smrť, celý život chodiť po doktoroch. Dookola sa mi vynárali rôzne myšlienky, 

niektoré až absurdné, no aj napriek tomu, že som si uvedomoval ich nezmyselnosť, nevedel som sa ich 

striasť. Akoby sa na mňa nalepili a stláčali ma stále do horšieho stavu a sťahovali ma z energie. Bolo 

mi čím ďalej tým horšie, chcel som, aby niekto prišiel a poľutoval ma. Aby mi ukázal, že som dôležitý 

a záleží mu na mne. No nik neprichádzal, nik o mňa nemá záujem, pre nikoho nič neznamenám. Slzy 

som mal na krajíčku, no tie predsa nemôžem vypustiť. Čo by som bol za chlapa? Z chodby ku mne 

doliehal hluk, zrazu ktosi zabúchal na dvere a tie sa otvorili. Stála v nich lekárka z rána aj so 

sestričkou. Prišla za mnou s výsledkami.  

„Patrik, všetko máš v poriadku, zajtra ráno pôjdeš k psychologičke a tam sa, dúfam, pohneme 

dopredu.“ 

Nechápal som. „A čo ten šelest na srdci?“ spýtal som sa zdesene. 

„To sa v tvojom veku môže objaviť, o rok prídeš na kontrolu a verím, že už nič nenájdeme. Je to 

v celku bežné, keď telo rýchlo rastie a nie všetko sa stíha prispôsobovať zmene.“ 

Odľahlo mi, takže žiadne operácie ani smrť. Chcel som sa tešiť z tejto informácie, no nešlo to. 

Namiesto toho som rozmýšľal, že ak to nie je srdce a stále nikto nevie, čo mi je, možno mám nejakú 

nepoznanú chorobu. Už ma tie myšlienky prestávali baviť, boli príliš depresívne. Zvyčajne som sa 

takto necítil, nerozumel som tomu.  

O pár minút sa vrátila sestrička zmerať mi teplotu. „Ako sa cítiš?“ 

„Nie dobre, mám strašné myšlienky, negatívne, také depresívne a neviem, čo s nimi.“ 

„To môže byť tými liekmi, ktoré sme ti včera začali dávať, prejdem to s lekárkou a zmeníme ich.“ 

Svojím spôsobom sa mi uľavilo, keď som zistil, že je to z liekov. 

Keď sa sestrička vrátila po teplomer, oznámila mi: „Hovorila som s lekárkou, vysadíme ti tie lieky.“  

„To som rád, nechcem sa cítiť ako nejaký magor.“ 

„To určite nie si,“ povedala sestrička a usmiala sa na mňa. „Môžem pre teba niečo urobiť?“  

„Keď uvidíte Andrejku, pošlite ju, prosím, za mnou, nechcem byť sám.“  

„Práve idem do jej izby, poviem jej.“  



 

 

„Ďakujem.“  

Čakal som, no nikto nechodil. Pocit opustenosti narastal a ja som nevedel, čo so sebou. Asi po pol 

hodine prišla. „No konečne,“ zahlásil som z bolesti. 

„Keby mi práve sestrička nepovedala, že ti nie je dobre, tak sa po tejto poznámke rovno otočím vo 

dverách.“ 

Stiahol som sa. Uvedomil som si, ako to muselo vyznieť. „Prepáč, nedávam to. A dlho na teba 

čakám.“ 

„Bola som v sprche, až teraz som sa dozvedela, že ma hľadáš a hneď som prišla. Čo sa deje?“ 

„Je mi strašne, cítim sa, akoby som nemal ani jednu pozitívnu myšlienku. Všetko je katastrofické 

a ničí ma to. Vraj to môže byť z nových liekov, čo mi dali.“ 

„To mi je ľúto. Tak nech ti ich nedávajú.“ 

„Už mi ich vysadili. No mne je stále zle.“ 

„Ako ti môžem pomôcť?“ 

„Drž ma, ľutuj ma, potrebujem cítiť, že nie som taký zlý.“ 

Objala ma a držala ma za ruku. „Podľa mňa si super. Povedala som si, že si nikdy nezačnem 

s mladším chalanom, lebo sú to trafení pubertiaci, no pri tebe by mi to nevadilo,“ usmiala sa na mňa 

s očakávaním reakcie. 

„Ešte mi také hovor, cítim sa pri tom lepšie.“ 

„Nič mi na to nepovieš?“ zachmúrila sa. 

„Aj ty sa mi páčiš od prvej chvíle, keď som ťa stretol na chodbe. Prechádzal som okolo teba, keď ťa 

brali do nemocnice. Vyprevádzal som rodičov a ponáhľal sa naspäť, aby som ťa ešte videl. Keď si sa 

neobjavila, bol som z toho smutný. No potom, keď si vošla do spoločenskej miestnosti a rozprávala sa 

so mnou do noci, zrazu mi už neprekážalo, že som v nemocnici.“ 

Usmievala sa, bolo vidieť, akú radosť jej to robí. 

„To je krásne, najradšej by som ťa pobozkala, no nemôžem.“ 

Predstava bozku ma začala vzrušovať a akoby som dostával do tela novú energiu. Potiahol som ju 

k sebe a išiel jej dať pusu. Odtiahla sa.  

„To je v poriadku, keď to dostanem, tak sa vyliečim.“ Potreba bola v tú chvíľu silnejšia ako možnosť 

sa nakaziť. Ešte chvíľu váhala, no potom to už nevydržala a pobozkali sme sa. Veľmi ma to vzrušilo. 

Bozkávali sme sa ešte dlhú chvíľu. Rukou som jej prechádzal po bruchu a smeroval k prsiam, no vždy 

pod nimi som sa zastavil. Neodvážil som sa pokračovať. Keď som to urobil mnohokrát, chytila mi 

ruku a priložila si ju na prsia. Až som sa zachvel vo vnútri. Bolo neuveriteľné, za akú krátku chvíľu sa 

mi zmenili pocity. Už mi bolo dobre a chcel som viac a viac.  

„Už mi je oveľa lepšie,“ povedal som jej s úsmevom na tvári. 



 

 

„Paráda, čo dokážu endorfín, oxitocín, dopamín a serotonín, ktoré sa v takýchto chvíľach vyplavujú 

v tele.  

„A čo s nimi?“ skúšal som to povedať tak, aby som nevyzeral úplne ako tupelo. 

„To sú hormóny, ktoré spôsobujú pocity šťastia,“ usmiala sa. „Aj ja sa cítim skvelo.“ 

Zamyslel som sa, už mi konečne dávalo zmysel, prečo som sa vždy v takýchto chvíľach s dievčatami 

cítil taký šťastný a spokojný. To je aká dobrá droga. 

„A ty si si ma kedy všimla?“ spýtal som sa so záujmom. 

„Tiež som si ťa všimla na tej chodbe, keď si prechádzal okolo mňa. Dúfala som, že tu budeme spolu, 

lebo keď som tu bola naposledy, strašne som sa nudila. Potom som sa zdržala s rodičmi a keď som sa 

vrátila, nikde som ťa nevidela a spoločenská miestnosť bola poslednou možnosťou. Keď som ťa tam 

našla, potešila som sa.“ 

„Vidíš, a ja som si myslel, že si sa nudila, a preto si prišla.“ 

„Vidíš, a v skutočnosti som ťa hľadala.“ 

„To ma teší, že sme sa navzájom hľadali.“ Pobozkal som ju opäť a pokračovali sme v tom ešte 

niekoľko minút. Prerušil nás až hlas sestričky z chodby. Ako sme sa od seba odtrhli, vošla do mojej 

izby a poprosila nás, nech ideme spať.  

Zaspal som spokojný a unavený, ako malé dieťa. 

Ráno na raňajkách sme sa na seba usmievali a bavili sa. Bolo to veľmi príjemné.  

„Teraz idem k psychologičke, ide zisťovať, či si tú chorobu nevymýšľam, keď trvá už dva mesiace.“ 

„To je čo za blbosť, ako si ju môžeš vymýšľať?“ 

„No to ani ja neviem. Uvidíme.“ Rozlúčil som sa, pohladil ju po ruke a šiel do izby, kde ma už čakali 

študentky, aby ma vzali na vyšetrenie. Psychologička práve vchádzala do svojej ordinácie, keď sme 

prichádzali. Pozvala ma dnu. S ľahkosťou som sa postavil z vozíka a nasledoval ju. 

„Prečo si bol na vozíčku, keď vieš normálne chodiť?“ 

„To bola aj moja otázka, no vraj kvôli bezpečnosti, pretože mávam bolesti hlavy a točí sa mi.“ 

Posadila ma oproti sebe, položila predo mňa nejaké testy a vysvetľovala, čo mám robiť. Nechala ma 

samého, aby som nerušene odpovedal na rôzne otázky. Skončil som krátko predtým, ako sa vrátila.  

„Teraz ich vyhodnotím a poobede si ich prejdeme spolu a pozrieme sa bližšie na teba.“ 

„V poriadku.“ Odišiel som. Trochu som bol sklamaný, asi som čakal niečo viac ako len to, že budem 

vypĺňať testy. Iné vyšetrenie som už nemal, dievčatá ma teda vzali späť do izby a zostali chvíľu so 

mnou. Andrejku som celé doobedie nevidel, dokonca nebola ani na obede. 

Nevedel som sa dočkať, čo mi povie psychologička. Sedel som opäť oproti nej, no tentoraz sme sa len 

rozprávali – o rodičoch, detstve, súrodencoch, škole… Strávili sme spolu vyše dvoch hodín.  



 

 

„Musím povedať, že takého vyrovnaného človeka v tvojom veku som ešte nestretla. Aj testy to 

potvrdili.“ 

„Takže si tu chorobu nevymýšľam?“ uškrnul som sa. 

„Nenašla som nič, čo by tomu naznačovalo. Naopak, si veľmi psychicky odolný a máš dobré 

vyjadrovacie schopnosti. Veď sa tu rozprávame skoro dve a pol hodiny a štandardne to je do hodiny.“ 

Potešilo ma to, a nielen teraz, že som bol lepší ako ostatní, iný, zaujímavý. Narástol som, ako o tom 

hovorila.  

„Trafíš naspäť sám alebo mám ísť s tebou?“ 

„V pohode trafím, ďakujem,“ rozlúčil som sa a spokojne odišiel.  

Na chodbe som pred izbou stretol Andrejku. „Kde si toľko? Už sa neviem dočkať.“ Stiahla ma do 

izby, objala a pobozkala. „Toto mi chýbalo.“ 

„Aj mne, doteraz som sa s ňou rozprával.“ Pochválil som sa jej so všetkým, čo mi povedala. Bol som 

na seba taký hrdý.  

Po večeri prišla za mnou lekárka.  

„Už ti nemáme spraviť aké testy, všetko máš v poriadku, zajtra pôjdeš domov a budeš sa hlásiť 

u svojho lekára. Tu sú všetky výsledky, tie mu odovzdaj.“ Podala mi hrubú zložku vyšetrení, ktoré 

som absolvoval. 

Ostal som sklamaný, že idem domov. Síce som sa tešil na počítač a domácu pohodu, no Andrejka mi 

bude chýbať. Na zložke stálo moje meno a pod ním diagnóza – migréna s otáznikom. Hm, tak to prišli 

na veľa. Začal som si prezerať výsledky. Hneď navrchu bola správa od psychologičky – Patrik je 

veľmi vyrovnaný, priemerne inteligentný... Ďalej som sa nedostal, zatmelo sa mi pred očami. Ako si 

dovoľuje napísať takéto klamstvo? Myslel som, že ma chápe a vidí, aký som a ona napíše priemerne? 

Ja nie som žiaden priemer. Všetko vo mne pulzovalo, mal som chuť to roztrhať a poskákať po tom, 

päste sa mi zatvárali a fučal som, akoby som šiel explodovať. Keby do toho neprišla Andrejka, asi 

vybuchnem.  

„Čo ti je?“ 

Zjavne bolo na mne vidieť, čo sa deje. Dal som jej prečítať správu od psychologičky. Prečítala 

a nechápavo na mňa pozrela.  

„No veď ten začiatok predsa, že priemerne inteligentný,“ odvrkol som.  

„Čo to riešiš? Veď ťa nepozná.“ 

Hm, zamyslel som sa. „Ale veď je to jej práca, mala by to vedieť a nevypustiť takéto sprostosti.“ 

„Kašli na ňu,“ usmiala sa na mňa a pobozkala ma. To mi pomohlo a v ten moment mi došlo, že už 

zajtra budem preč a o toto prídem. Zosmutnel som a odtiahol som sa.  

„Prečo sa s tým stále trápiš?“  

„To nie pre to, ale lekárka mi povedala, že zajtra idem domov. Prišlo mi smutno.“ 



 

 

Bolo vidieť, že sa jej to dotklo. „Ja tu budem ešte minimálne dva dni, to je škoda, že už ideš. Chceš sa 

stretávať aj potom?“ 

Potešil ma jej záujem. „Jasné, budem rád.“ Hneď som mal lepšiu náladu. Jediné, čo ma trápilo, bolo, 

že sme bývali od seba dosť ďaleko a nevedel som, či ma rodičia pustia.  

Čas ubehol veľmi rýchlo a bol som doma. S Andrejkou sme sa dohodli, že keď príde aj ona domov, 

zavolá. Prešli dva dni a stále nič. Začal som byť nervózny. Lekár ma vypísal na domácu liečbu na 

ďalší týždeň. Celé dni som sa hral na počítači a chalani mi nosili úlohy, ktoré sa mi však nechcelo 

robiť. To bol život bez školy! Už len keby som bol aj bez tých bolestí a teploty a hlavne, keby sa mi už  

konečne ozvala Andrejka. Na štvrtý deň zavolala. 

„Si v poriadku?“ 

„Konečne ma dnes pustili, myslela som si, že sa nedočkám. Nevedeli sa rozhodnúť, či už môžem ísť 

alebo nie.“ 

„Ako sa máš, si zdravá?“ 

„Áno, už niekoľko dní som v poriadku, a ty ako?“ 

„Stále rovnako, no nevedel som sa dočkať, kedy ťa počujem.“ 

„To je milé. Aj ja sa teším, že ťa počujem. Bez teba tam bola strašná nuda a čas akoby sa ani nehýbal. 

Je to šialené, keď sme boli spolu, mala som pocit, že nič nestíhame.“ 

„Presne tak,“ prerušil som ju. „Aj ja som mal pocit, akoby sme za ten čas nič nestihli a všetko bežalo 

v zrýchlenom móde.“ 

„A po tvojom odchode sa to všetko zastavilo, dočítala som knihu a čakala, kedy ma konečne pustia. 

Ty si sa mal ako?“ 

„Lekár ma ešte nepustil do školy, som doma, hrám sa na počítači, pri tom mi, našťastie, čas ubieha 

rýchlo. Často som na teba myslel, ako sa asi máš a kedy sa ozveš. Škoda, že v nemocnici nie je 

telefón, mohli sme si aspoň volať.“ 

„Hej, to by bolo skvelé.“ 

Dlho sme sa rozprávali a dohodli sa, že si budeme volať každý deň a keď budem zdravý, stretneme sa. 

Večer mi opäť zavolala. Zodvihla moja mama a zavolala ma.  

„Ahoj, chcela som ťa počuť, je mi smutno.“  

„Ahoj, rád ťa počujem, no nemôžem veľmi hovoriť, lebo telefón máme na chodbe, všetci ma počujú,“ 

zašepkal som do slúchadla a obzeral sa, kde sú rodičia, aby ma nepočuli.  

„Rozumiem, naši nie sú doma, preto ti volám. Ráno idem k lekárovi, aby si pozrel výsledky 

z nemocnice a pozajtra pôjdem asi do školy. Zajtra sa ti čo najskôr ozvem.“  

„Budem sa tešiť. Tak ahoj,“ rozlúčil som sa potichu a položil slúchadlo. Všade bolo ticho, nevedel 

som, či preto, aby počuli, čo hovorím do telefónu alebo si každý robí svoje veci. Nešiel som to 

zisťovať. Vošiel som do obývačky a pustil si televízor. Po chvíli vošla mama. 



 

 

„Kto to bol?“ pýtala sa. 

„Kamoška z nemocnice,“ odpovedal som bez záujmu pokračovať v tejto konverzácii a ani som neuhol 

zrakom od televízora. To mi však nepomohlo.  

„A ktorá? Prečo volala?“ vyzvedala ďalej. 

Tak veľmi sa mi nechcelo o tom hovoriť. „Taká jedna v mojom veku, čo tam bola so mnou. Už ju 

pustili, tak volala, ako sa mám.“ 

Viditeľne chcela vedieť viac, no ja som sa opäť otočil na telku a prestal jej venovať pozornosť. 

Zabralo to. 

Doma mi bolo dobre, no teraz by som už chcel ísť von a byť s Andrejkou. Rodičia ma však nepustia, 

kým nebudem zdravý. 

Na ďalšej návšteve lekára som povedal, že mi je lepšie, akoby to ustupovalo. Snažil som sa byť 

presvedčivý.  

„Teplotu ešte mávaš?“ 

„Nemeral som si, nemal som pocit, že mám,“ zaklamal som, ešte včera večer som ju mal zvýšenú 

a v hlave mi trieštilo od bolesti.  

„Výborne,“ potešil sa lekár a pozitívne prikyvoval nad mojou zdravotnou kartou. „A bolesti hlavy?“ 

„Je to oveľa lepšie.“ Celý čas som myslel na Andrejku a na to, že ak ma lekár nepustí do školy, tak ju 

neuvidím.  

Do toho prehovorila moja mama. „Podarilo sa zistiť, čo mu je?“ 

„Všetky výsledky sú v poriadku ako u zdravého človeka. Žiadnu hodnotu, ktorú sme merali u nás 

alebo v nemocnici, nemá vychýlenú. CT mozgu je v poriadku. Nenašli sme pôvod problému. 

V nemocnici stanovili diagnózu migréna, no pridali k nej otáznik. 

„Migréna s otáznikom? To je čo za diagnózu?“ rozhorčene zareagovala mama.  

„Predpokladám, že to je jediné možné vysvetlenie stavu vášho syna, no nie je to jednoznačné. Hlavné 

je, že sa cíti lepšie a že to mizne. Pokojne to môže byť dôsledok puberty alebo stresu.“ 

„Stresu? Akého stresu? Veď nemá mať prečo stres,“ oznámila s jasnosťou a istotou. 

Neviem, či ma to viac pobúrilo alebo pobavilo, moja mama si myslí, že nemám stres. Podstatné bolo, 

že lekár odporučil návrat do školy už ďalší týždeň. Prišli sme domov a mama šla ešte do práce. No 

kým odišla, zadala mi úlohy, čo mám poupratovať. Veď už som predsa zdravý. Vôbec mi nedošlo, že 

keď ma lekár uzná za zdravého, budem musieť zase upratovať. Išiel som radšej za počítač, nech na to 

nemyslím. Z hry ma prerušila hrozná bolesť hlavy. Zmeral som si teplotu a na teplomere sa ukázalo 

38,4 stupňov Celzia. Pozrel som na hodiny a uvedomil si, že o chvíľu prídu rodičia a ja som ešte 

neurobil nič z toho, čo mi mama zadala. Mohol som sa vyhovoriť na teplotu, no to by som mohol 

rovno zabudnúť na stretnutie s Andrejkou. Zo všetkých síl som sa rýchlo pustil do upratovania. Bolo 

to veľmi náročné. Cítil som sa stále horšie a horšie. No podarilo sa mi skončiť, kým prišli. Hlava sa mi 

krútila a bolo mi na odpadnutie. 



 

 

Krátko po tom, ako si zložili veci, ma mama poslala do obchodu. Stálo ma veľa námahy tváriť sa, že 

mi nič nie je. Bez reptania som od nej vzal peniaze, nákupný zoznam a odišiel. V momente, ako som 

zavrel za sebou dvere, hýbal som sa ako slimák, bol som úplne vyčerpaný, našťastie, obchod sme mali 

len pár metrov od bytovky. Najviac ma držala predstava, že keď sa zajtra vypýtam von, budem môcť 

ísť. 

Doma som vyložil nákup a vyvalil sa k televízoru. Tváril som sa, že som v pohode, no srdce mi búšilo, 

akoby som práve zabehol maratón. Večer zazvonil telefón. Zdvihol som. Bola to Andrejka. 

Ospravedlňovala sa, že sa jej nepodarilo zavolať skôr. Dohodli sme sa, že ak ma zajtra pustia rodičia 

von, stretneme sa. Tesne, ako som položil, sa objavila mama. „Kto to bol?“  

„Andrejka, chcela vedieť, ako sa mám. Povedal som jej, že zajtra poobede by sme sa mohli stretnúť, 

ak ma pustíte. Mohol by som ísť?“ 

„Môžeš,“ povedala a šla si sadnúť k rozloženým šanónom, ktoré si bežne nosila z práce, aby dorábala 

veci. Pracovala veľmi veľa, až mi jej bolo niekedy ľúto, koľko si na seba toho berie a nemá čas pre 

seba a na oddych. Jej odpoveď ma potešila. Zavolal som hneď Andrejke a dohodol sa s ňou, kedy 

a kde sa stretneme.  

Na druhý deň poobede mi zase začalo byť ťažko, no moja radosť z toho, že sa o chvíľu stretnem 

s Andrejkou, narastala z minúty na minútu. Ako som sledoval mihotajúce sa stromy a krajinu z okna 

vlaku, uvedomil som si – čo ak sa nenájdeme? Čo ak nebude môcť prísť? Z týchto myšlienok ma 

zalial strach a bolesť hlavy sa zintenzívnila tak, že sa mi zdvihol žalúdok. Našťastie, udržal som to 

a opakoval si – bude tam, bude tam, bude tam… Veď ma predsa chce vidieť rovnako ako ja ju. Určite 

tam bude. Opäť sa začala vracať radosť a bolesť hlavy sa upokojila. 

Dorazil som na miesto a ako som prechádzal stanicou, videl som ju, ako mi ide naproti. Keby som 

vládal, tak sa rozbehnem. Konečne, pomyslel som si, keď som už stál oproti nej. Dala mi pusu 

a usmiala sa.  

„Ani nevieš, ako dlho som čakal na tento moment,“ povedal som jej ako prvé. 

„Mi hovor. Už som sa skoro aj začala modliť, nech si už konečne zdravý, no našťastie sa ti to podarilo 

skôr, ako som myslela,“ rozosmiala sa.  

Pobavila ma. „Ešte nie som úplne.“ 

„Čo nie si úplne?“ 

„No zdravý,“ povedal som jej a počas prechádzky do mesta som jej rozpovedal, ako som klamal lekára 

a rodičov, len aby sme sa konečne mohli vidieť.  

„To je také romantické a zároveň bláznivé. Čo ak sa ti teraz niečo stane a bude to moja chyba, lebo si 

to urobil kvôli mne?“  

„Neboj, nič sa mi nestane,“ rozprával som jej, ako veľmi som ju túžil vidieť a aj to, ako som začal 

pochybovať vo vlaku. 

„To je také milé, jasné, že by som ťa tu nenechala čakať. Veď som sa na teba rovnako tešila. No to 

s tým strachom je zaujímavé. Moja kamarátka mala zdravotné problémy a zistili jej, že ich má zo 

stresu pre to, že ju rodičia nútili chodiť na klavír a stále cvičiť. Keď s tým prestala, všetky problémy 

zmizli. Možno aj ty máš niečo podobné.“      



 

 

„Hm, zamyslel som sa, ale ja neviem o ničom, čo by to mohlo spôsobovať. No stojí to za zamyslenie.“  

Posadili sme sa na lavičku a začali sa bozkávať. Bolo mi skvele, užíval som si a myslel na to, že 

všetko to stálo za to. Vzrušenie začalo narastať na oboch stranách, chytila ma za ruku a ťahala, aby 

sme išli niekam, kde je viac súkromia. Zastavil som ju. „Daj mi chvíľu,“ povedal som a pohľadom ju 

nasmeroval medzi moje nohy. 

Uškrnula sa a potiahla ma ešte silnejšie. „Kašli na to, nik si to nevšimne.“ 

Cítil som sa trápne, čo ak niekto uvidí, ako veľmi som vzrušený? No túžba ísť s ňou bola silnejšia. 

Nasledoval som ju. Prešli sme neďaleko k malej vodnej priehrade. Oprela sa o múrik a pritlačila si ma 

k sebe. Vášnivo sme sa bozkávali a ona mi začala hladiť penis cez nohavice. Nevydržal som a aj ja 

som sa jej dotkol medzi nohami. Bol to neuveriteľný pocit. Skoro mi rozdrapilo nohavice. Videl som, 

že sa jej to páči, tak som jej rozopol gombík na nohaviciach a pomaly vsúval ruku pod jej nohavičky 

stále nižšie a nižšie. Všetko vo mne pulzovalo a zároveň som sa otáčal okolo seba, či niekto nejde 

okolo. Vyzerala, že ju to vôbec netrápi a užíva si to, čo robím. 

Konečne som zacítil jej vagínu. Jemne som po nej chodil prstom, veľmi sa mi nedalo hýbať a bolo to 

náročné v takom úzkom priestore. V hlave som si vykreslil anatómiu vagíny a dotykom som sa snažil 

rozlíšiť, kde sa nachádzam. Po chvíli som ucítil jej vlhkosť a môj prst sa krásne kĺzal po jej vonkajších 

a vnútorných pyskoch k dierke a naspäť ku klitorisu. Nebol som si istý, či sa mi ho podarilo nájsť. 

Rozpoznal som to podľa toho, ako sa zachvela a zjavne si to užívala. Dych sa jej zrýchľoval a mňa to 

neuveriteľne bavilo. Ruku som zasunul hlbšie a prst mi vkĺzol dnu. Stále rýchlejšie som ju dráždil, čo 

už nevydržala a slastne zavzdychala a zastavila mi ruku. Pomaly som ju vybral. Všimol som si, že 

mám prst od krvi. Zľakol som sa, že som jej ublížil. Rýchlo som si ho utrel a čakal, či niečo povie, no 

nepovedala nič. 

Bolo mi s ňou úžasne. Rozprávali sme sa, keď vytiahla cigarety, že si ide zapáliť. Vydesil som sa. 

Nenávidel som cigarety a smrad z nich. Zle sa mi dýchalo, aj kvôli mojej alergii. Všimla si môj výraz 

na tvári. „Tebe to prekáža?“ spýtala sa. 

„Veľmi, nielen to, že mám alergiu, ale k tomu fajčiari majú o 25-krát vyššiu pravdepodobnosť, že 

dostanú rakovinu. Je to pre mňa neakceptovateľné,“ povedal som tvrdo a rázne. 

Odložila ich. „Môžem prestať, to nie je problém,“ povedala. 

Urobila mi radosť, pobozkal som ju.  

Cestou domov som rozmýšľal, aké je ohromné, keď to chce pre mňa urobiť. Prehrával som si, ako 

som sa s ňou hral a aké to bolo krásne a vzrušujúce ju cítiť. Priložil som si prst k nosu a nadýchol som 

sa jej vône. Prešla mnou vlna vzrušenia. Nevedel som s tým prestať. Vždy, keď sa nik nepozeral, som 

si privoniaval. Až mi bolo ľúto umyť si ruky. Až večer pred spaním som si uvedomil, že ma hlava 

nebolela od momentu, ako som bol s ňou. 

Na druhý deň sa poobede bolesť vrátila, no úspešne som ju aj naďalej skrýval. Tým, že Andrejka 

bývala v inom meste, nebolo reálne sa stretávať cez týždeň, keď bola škola. Tak rád by som ju videl 

a opäť ucítil jej vôňu. Túžil som po nej. 

V škole sa za celý ten čas nič nezmenilo. Spolužiaci sa tvárili, akoby som tam bol stále. No keď chceli 

hneď prvý deň môjho návratu zdrhnúť skôr zo školy, opýtal som sa ich, či im úplne šibe.  

„Viac ako dva mesiace som tu nebol a teraz mám zdrhať?“ 



 

 

Vôbec to nepochopili, padlo na mňa niekoľko poznámok, ako im bolo dobre, keď som nebol v škole, 

nikto im neprekážal ulievať sa. Všetko je tak, ako predtým, než som odišiel. Dlho to nevydržalo, 

pomyslel som si. Trochu ma zarazilo, že ani jeden z nich sa nezaujímal o to, ako sa mám a či som 

v poriadku. No vďaka tomu bolo ľahšie povedať im nie. Veď prečo by ma malo zaujímať, čo chcú 

a reagovať na ich výčitky, ako sa nezapájam do kolektívu, keď ich vôbec netrápi, ako sa mám. Stále 

im ide len o dosiahnutie svojho a je jedno, že sa snažia manipulovať výčitkami o súdržnosti, 

kolektíve, priateľstve a ďalších veciach, keď ich to v skutočnosti vôbec nezaujíma. Načo to hrajú, keď 

sa aj tak na to vždy príde. Zamýšľal som sa nad tým. 

Uvedomil som si, že doteraz som mnohokrát na to skočil, buď som sa nechal presvedčiť, alebo som sa 

pre to cítil zle. Očividne im to funguje na nás všetkých, zatlačia nás do rohu svojimi manipulatívnymi 

rečami, aby dosiahli to, čo chcú. Hrajú na naše city a na to, že chceme byť dobrými a správnymi 

ľuďmi, pritom si neuvedomujeme, že im na tom vôbec nezáleží. Ide im len o dosiahnutie svojho a je 

im jedno, či tým niekomu ublížia. Niekedy je dokonca ich zámerom ublížiť, aby získali prevahu. Viac 

už nie, povedal som si. Stačilo tých hier. Už viac nebudem panáčikom v ich manipuláciach. Je mi 

jedno, že ma budú neznášať, jasne mi ukázali, ako im na mne záleží. 

Bolo príjemné si to uvedomiť, akoby zo mňa odišla nejaká záťaž a mne bolo oveľa ľahšie. Poobede, 

ako som prišiel domov, som hneď volal Andrejke, aby som sa jej pochválil, na čo som prišiel. 

Nedvíhala. V ten deň sa mi neozvala, bol som z toho smutný, no utešoval som sa tým, že nie sme 

dohodnutý. Volať si máme až zajtra.  

Na druhý deň sa situácia s presviedčaním, aby sme zdrhli zo školy, zopakovala. Tentokrát som už nič 

nevysvetľoval, neobhajoval. Jasne som povedal, že nikam nejdem. Bol to skvelý pocit. Ešte chvíľu sa 

ma snažili manipulovať, no nefungovalo im to. Ani len náznakom som na to nereagoval. Dochádzali 

im argumenty a bolo zaujímavé sledovať, ako strácajú prevahu aj napriek tomu, že ich je viac. Keď 

pochopili, že so mnou nepohnú, vykašľali sa na mňa a ušli cez okno pred poslednou hodinou. Po 

prestávke prišiel triedny učiteľ.  

„Kde sú všetci?“ zarazene sa pozeral. 

Pokrčil som plecami. „Len ja som tu.“ 

„To si s nimi vybavím zajtra. Prišiel som vám povedať, že hodina odpadla, pretože ochorel učiteľ, 

môžeš ísť domov.“  

Usmial som sa a začal si baliť veci. 

„Ako sa cítiš? Už si zdravý?“  

Urobil na mňa dojem svojím záujmom. „Je mi oveľa lepšie, ďakujem.“ 

„Ak by si potreboval pomôcť s preberanou látkou, kým si tu nebol, alebo by si mal nejaké problémy, 

neváhaj a príď za mnou, nájdeme riešenie.“ 

Od začiatku mi triedny vyhovoval, no toto som od neho naozaj nečakal. Myslel to úprimne a ja som 

bol rád, že mám u neho podporu. „Ďakujem, zatiaľ to zvládam v pohode, až toľko zase neprebrali.“ 

Rozlúčil som sa a šiel som domov. 

Neskôr mi konečne zavolala Andrejka. Všetko som jej porozprával a aj ona mne. Povedala mi, že sa 

posledné dni necítila dobre, lebo dostala svoje dni. Uľavilo sa mi, že som jej vtedy neublížil, tá krv na 

prste bola od začínajúcej menštruácie. Bolo mi trápne jej o tom povedať, rozhodol som sa, že nič 



 

 

nebudem spomínať. Dohodli sme sa, že sa stretneme v nedeľu. Môžeme ísť k nej domov, lebo jej 

rodičia budú preč. Veľmi som sa tešil.  

Týždeň pomaly ubiehal a konečne prišla nedeľa. Stretli sme sa na stanici a šli k Andrejke domov. Po 

tom, ako mi ukázala celý dom, sme skončili v jej izbe. Začali sme sa bozkávať a hladiť. Moje telo 

pulzovalo. Pre istotu som sa spýtal, či určite nemôžu prísť jej rodičia domov. S istotou odpovedala, že 

nie. Po tejto informácii som sa viac uvoľnil a pokračovali sme. Pomaly mi vyzliekla tričko, a tak som 

jej začal sťahovať aj ja jej. Zdvihla ruky na znak, aby som jej ho vyzliekol. O pár sekúnd bola len 

v podprsenke. Zachvel som sa. Bozkávali sme sa a ako som jej hladil chrbát, zastavil som ruky na 

podprsenke a začal rozopínať. Trochu som sa s tým trápil, no nakoniec sa mi to podarilo. Stále som 

čakal, že ma zastaví. Pomaly som jej stiahol ramienka a dával jej ju dole. S napätím som sa jej pozeral 

na hrudník, ako sa jej spod podprsenky odhaľujú prsia. Neuveriteľne ma to vzrušovalo. Položil som 

ruky na jej prsia a začal ich pomaly hladiť. Nevydržal som a prisal som ústa na jej bradavku a dráždil 

ju jazykom. Slastne zavzdychala. To ma povzbudilo ešte viac a pokračoval som v jemnom satí 

a dráždení. Chvíľami som ich striedal. 

Začala mi rozopínať nohavice, stiahla mi ich dole a následne aj spodky. Môj tvrdý penis bol 

vyslobodený a ja som ju pozoroval, ako sa zatvári, keď ho uvidí. Namiesto reakcie si ho vzala do ruky 

a začala sa ho jemne dotýkať. Až ma striaslo od vzrušenia. Prehodila ma na chrbát, bozkávala ma 

a stále ho držala v ruke. Bozkávala mi krk, hruď a presúvala sa stále nižšie. Keď sa dostala svojím 

jazykom až na podbruško, myslel som, že explodujem. Tak veľmi som túžil, aby si ho vzala do úst. 

Namiesto toho sa nadvihla a pozrela sa na mňa. Nadvihol som hlavu a pozeral sa na ňu v očakávaní, 

čo sa teraz udeje. Keď už mala moju plnú pozornosť, vložila si ho do úst. Hlasno som zavzdychal, ten 

pocit sa nedal popísať. Vzrušenie rástlo tak rýchlo, že som sa začal blížiť k vyvrcholeniu. Rýchlo som 

si spomínal, čo som čítal o tom, ako oddialiť ejakuláciu. Začal som dýchať a sústrediť sa na to, aby 

som sa uvoľnil, aby sa napätie a vzrušenie z penisu rozptýlilo. Čiastočne sa mi to darilo, no stále som 

cítil, že som bližšie a bližšie. Zastavil som ju a stiahol som jej vzrušene naraz nohavice aj 

s nohavičkami a naznačil som jej, aby si ľahla. Roztiahol som jej nohy, naskytol sa mi krásny pohľad 

na jej vlhkú dierku. Priblížil som sa a jazykom ju začal dráždiť. Jej telo sa chvelo a chvíľami, hlavne, 

keď som jazykom zatlačil na klitoris, ňou prechádzali vlny vzrušenia. Brutálne ma to vzrušovalo a tá 

slastná chuť a vôňa mi nedovolili prestať. Pokračoval som, až kým sa neroztriasla v orgazme.  

„Chcem sa s tebou milovať,“ pošepla mi. 

Zmeravel som. „Nemám tu kondóm,“ odvetil som. 

„Ani ja nemám, ale to nevadí, verím ti, že všetko bude v poriadku.“ 

Ťažko som prehltol, po ničom som viac netúžil, ako zažiť milovanie, no strach z toho, že by mohla 

otehotnieť a predstava, že otec by ma asi zabil, boli ďaleko silnejšie ako táto túžba. 

„Ale ja si neverím, ešte nikdy som to nerobil,“ povedal som nervózne a moje vzrušenie úplne opadlo.  

„To je v poriadku,“ povedala. 

Zdalo sa mi, že je sklamaná. Ešte chvíľu sme sa rozprávali a potom som šiel domov. Celú cestu som 

myslel na to, či som nespravil chybu, no vždy, ako som si predstavil, že by otehotnela, zamrzol som. 

Pochybnosti a strach ma zožierali ešte niekoľko dní. 



 

 

V škole sa mi spolužiak pochválil, že bol na super párty a videl tam aj moju frajerku. Je z rovnakého 

mesta ako ona a každý deň dochádza do školy. To by sa mi nechcelo. Netušil som, že niekde bola, no 

tváril som sa, že o tom viem.  

„Ako bolo?“ spýtal som sa. 

„Super, bavili sme sa do rána, chvíľu som bol aj pri nich. Pili sme a fajčili.“ 

Stuhol som. 

„Aj ona fajčila?“ vyhŕkol som zo seba a prezradil sa, že o tom neviem. 

Pozrel na mňa. „Jasné, celý večer.“ 

Ťažko som prehltol. Cítil som sa zradený, oklamaný. Vôbec ma netrápilo, že sa šla baviť, ani to, že sa 

zabávala s chlapmi, ale to, že fajčila, ma odrovnalo. Celý deň som myslel len na to. Všetko v tele som 

mal napnuté, stále viac a viac som bol podráždený a nahnevaný. 

Po škole som jej hneď volal, no nedvíhala. Sadol som si radšej k počítaču, nech sa upokojím. Ruky sa 

mi triasli a nevedel som, čo so sebou. O hodinu som jej opäť volal. 

„Prosím,“ ozvalo sa zo slúchadla. 

„Ahoj,“ povedal som sucho. 

„Ahoj, Patrik, taká som rada, že ťa počujem,“ povedala s nadšením. 

No ja som na to nereagoval. 

„Stalo sa niečo?“ spýtala sa vážne. 

„Počul som, že si bola na skvelej párty.“ 

Na druhej strane telefónu ostalo ticho, asi hľadala slová, čo povedať. „Áno, bola, kamarátky ma 

vytiahli, ale nebolo až tak dobre. Chvíľu sme posedeli s babami a zatancovali si.“ 

Nepochopil som, prečo zakrýva to, že tam bola aj s chlapmi. „Ja som počul niečo iné, že ste tam boli 

aj s chlapmi a skvele ste sa bavili až do záverečnej.“ 

„Nejakí chalani si prisadli k nám, ale mňa nezaujímali. Myslela som na teba. Nechcela som ti to 

povedať, aby si nežiarlil.“ 

„Tak mi radšej budeš klamať? Mne nevadí, keď sa bavíš a je mi jedno, či so ženami, alebo chlapmi.“ 

„Prepáč, nevedela som, chcela som ťa chrániť, aby ti to neublížilo.“ 

„A práve tým si mi ublížila, ale to nie je to najhoršie. Vieš dobre, aký mám vzťah k cigaretám, ako 

veľmi ich nenávidím a ty si mi sama povedala, že prestaneš.“ 

Opäť ostalo ticho na druhej strane. „Stále do mňa dobiedzali, tak som si s nimi zapálila,“ dodala po 

chvíli. 

„Prečo mi klameš? Viem, že si fajčila celý večer jednu za druhou,“ povedal som riadne podráždene. 

„Pretože viem, že ti to prekáža, nechcela som, aby si o tom vedel.“ 



 

 

Myslel som, že ma v tú chvíľu roztrhne. „Toto nemá zmysel, ty nechceš prestať a ja nemôžem byť 

s niekým, kto fajčí. Mali by sme to ukončiť,“ povedal som tvrdo a rozhodne. 

Rozplakala sa. Nevedel som, čo na to povedať. Na jednej strane som ešte chcel zažívať vzrušenie 

a sexuálne objavovanie, no zároveň som cítil strach, že bude chcieť opäť sex a ja neviem, či to 

zvládnem, a do toho to fajčenie. Keď to ukončíme, celé sa to vyrieši, pomyslel som si. 

„To sa naozaj chceš so mnou rozísť len kvôli fajčeniu?“ povedala cez slzy. 

Jej plač ma obmäkčoval, no stále som bol rozhodnutý to ukončiť. „Áno, prepáč, ale ja to nezvládam, 

bude lepšie, keď sa už nebudeme stretávať.“ Ešte chvíľu som počúval Andrejkin plač a keď nič 

nehovorila, rozlúčil som sa s ňou. „Tak sa maj a prajem ti, aby si bola šťastná.“ 

Neodpovedala, len stále plakala. Nevedel som, čo robiť, tak som položil slúchadlo. Cítil som sa veľmi 

zle a vedel som, že nebolo správne rozchádzať sa po telefóne, no nevedel som si predstaviť, že by som 

mal za ňou cestovať a spraviť to osobne. Ešte pár dní ma to trápilo, no po čase som na to zabudol.  

Blížili sa moje šestnáste narodeniny a na jednej párty som sa zoznámil s Jankou. Bola o rok staršia, 

fyzicky veľmi vyspelá a bezprostredná. Tancovali sme spolu a keď začali hrať pomalé pesničky, 

pritisla si ma k sebe a ja som pocítil na sebe jej veľké prsia. Okamžite ma to vzrušilo, dúfal som, že 

necítila, ako som stvrdol. Snažil som sa uvoľniť, no vôbec to nešlo. Prsia na mojom hrudníku 

a predstavy, ako sa s nimi hrám, mi to vôbec nedovoľovali. V jeden moment sa pritlačila ešte bližšie. 

Jej stehno som výrazne pocítil na mojom penise. Tak teraz som si bol istý, že ho cítila. 

Keď sme dotancovali, provokatívne sa usmiala a pozrela sa mi smerom medzi nohy. Keby som sa 

vedel červenať, bol by som určite ako rak. Bolo náročné sa rozprávať v hluku, tak sme šli von. Super 

sme si rozumeli. Celý večer bol veľmi príjemný. Ponúkol som sa, že ju odprevadím domov 

a s radosťou súhlasila. 

Pomaly sme kráčali a rozoberali sme všetko možné. Mali sme rovnaké názory a konečne som našiel 

niekoho, kto mi rozumie. Zistil som, že býva neďaleko odo mňa. Ešte dlho sme sa rozprávali pred jej 

vchodom do bytovky a ja som celý čas hľadal okamih, kedy ju pobozkať, aby to nebolo blbé a aby to 

chcela aj ona. 

„Dobre sa mi s tebou tancovalo,“ povedala. 

„Aj mne s tebou, veľmi,“ dodal som a ticho sme sa pozerali do očí. Vycítil som, že to bude ten 

moment. Pocítil som v ňom narastajúce vzrušenie a podišiel som k nej bližšie, tiež sa posunula 

smerom ku mne. Naše telá sa dotkli a naše pery smerovali k sebe pomaly, tak prirodzene, a zároveň to 

bolo, akoby sa dva magnety k sebe priťahovali a nemali na výber. Dotkli sa, vlna vzrušenia prešla 

mojím telom. Jemne som pootvoril ústa a pocítil som jej jazyk, ako sa dotýka mojich pier. Jemne som 

vysunul svoj jazyk, až kým sa nedotkol jej, a začali sa spolu hrať. Bolo to jemné a veľmi vzrušujúce. 

Hladil som ju pri tom po vlasoch a bokoch. Odhodlával som sa ju chytiť za jej plné veľké prsia, no 

nebol som si istý, ako by zareagovala. Pritlačila svoje stehno medzi moje nohy a ja som pocítil, ako 

môj penis zatláča na jej stehno. Pozrel som na ňu. Usmiala sa. „Skúšaš, či som vzrušený?“ 

Pery sa jej natiahli do ešte väčšieho úsmevu, pobozkala ma a rozlúčila sa so mnou s tým, že sa 

stretneme zajtra poobede. Spokojne a vzrušene som odišiel domov a prvé, čo som spravil, bola 

masturbácia, aby som uvoľnil tlak zo vzrušenia z celého večera.  



 

 

Na druhý deň sme sa prechádzali po parku. Sadli sme si na lavičku a bozkávali sa dlhý čas. Doteraz 

som s nikým necítil také porozumenie a spojenie.  

„Už si mal niekedy sex?“ spýtala sa ma zrazu.  

„Ešte nie, teda skoro áno, no nevyšlo to. A ty?“ 

„Čo znamená skoro áno?“ 

Rozpovedal som jej o tom, ako som sa vystrašil, keď sme nemali ochranu a radšej som do toho nešiel. 

Pobavila sa na tom a zároveň ju to potešilo. 

„A ty si už mala?“  

„Nie, mala som dlho priateľa, ktorý to veľmi chcel, no ja som ešte nebola pripravená. Chcem, aby to 

prišlo prirodzene v ten správny moment. Keď to tak budem cítiť. V podstate podobne ako ty,“ usmiala 

sa. 

„Orálny sex si už mala?“  

„Už áno.“ 

„A páčilo sa ti to?“ 

„Áno, a ty?“ prehodila otázky na mňa. 

„Aj ja, bolo to super.“ 

Ešte dlho sme ostali pri tejto téme. Veľmi sa jej páčilo, že sa zaujímam, že viem, čo je tantra, 

kámasútra, no najviac, že viem, kde je klitoris. Pretože z jej skúsenosti boli chlapi úplne mimo 

a väčšina ani nevedela, čo to je a kde sa nachádza už vôbec nie. Veľmi mi to lichotilo a moje ego 

rástlo. Vždy som chcel byť lepší a vedieť viac ako ostatní a dosiahnuť to v oblasti sexu by bolo skvelé. 

Veľmi sme sa nebozkávali, sedeli sme totiž na lavičke, kde chodilo veľa ľudí. Stále som sledoval, 

kedy už zmiznú. 

„O chvíľu budem musieť ísť. Ideš ma odprevadiť?“ opýtala sa a chytila ma za ruku. 

„Rád,“ odvetil som s úsmevom a pevne jej stisol ruku. 

Vzala ma dnu do vchodu bytovky, obišli sme výťah a pokračovali do chodieb, kde boli spoločné 

priestory a pivnice. Bolo tam tmavo a ticho. Nikde nikoho. Potešil som sa. Otočila sa ku mne, oprela 

ma o stenu a začala ma vášnivo bozkávať. Pevne som ju chytil za zadok a opätoval som jej bozky. Bol 

som rád, že sa nechala držať za zadok. Naopak, bolo zjavné, že sa jej to páči. 

Strčila mi ruky pod tričko a prechádzala mi po hrudi a bruchu. Neváhal som a tiež som jej zasunul 

ruky pod tričko. Dostal som sa k podprsenke, no nemohol som nájsť rozopínanie. Zasmiala sa. „Tam 

ho nenájdeš.“ Zdvihla si tričko a ukázala na zapínanie vpredu medzi košíkmi. Skúšal som ju rozopnúť, 

no nevedel som ako. Ešte som nevidel takéto zapínanie. Videla, že sa mi nedarí, dala mi nabok ruky 

a rozopla si ju sama. Košíky podprsenky sa rozostúpili a mne sa v plnej kráse ukázali jej veľké plné 

prsia.  

„Páčia sa ti?“ spýtala sa. 



 

 

„Sú krásne.“ Ani som poriadne nedopovedal a prisal som svoje ústa na pravý prsník a ľavý som si vzal 

do ruky. Jemne sa zaklonila a potom ma chytila za hlavu a pritisla si ma k sebe ešte viac. Telo sa mi 

chvelo vzrušením. Rukou mi prešla po stehne a pokračovala, až kým nezacítila môj penis, ako sa 

dobýjal von. Pevne ho uchopila cez gate a začala šúchať. Vtom sme začuli kroky. Niekto vošiel do 

chodieb, v ktorých sme boli. Rýchlo si napravila podprsenku a stiahla tričko. Našťastie nepokračoval 

až k nám, ale odomkol jednu z miestností a vošiel dnu.  

„Už musím ísť, bolo mi skvele. Zajtra pokračujeme?“ uškrnula sa. 

„Budem rád,“ potešil som sa. 

Dohodli sme sa, že sa stretneme hneď po škole.  

Škola sa vliekla a ja som sa nevedel dočkať, kedy sa stretnem s Jankou. Spolužiak Rado opäť 

rozprával, akú ženu sa mu podarilo cez víkend zbaliť a vyspať sa s ňou. A aká bola v posteli.  

„Aj si ju urobil?“ spýtal som sa. 

„Jasné, niekoľkokrát,“ pochválil sa a nadvihol hrdo hlavu. 

„Klitorálne alebo vaginálne?“ pokračoval som v otázkach. Bol som zvedavý, či je to tak, ako povedala 

Janka, že chlapi netušia, čo je a kde sa nachádza klitoris. 

Pozeral na mňa, o čom hovorím. Ďalší sa ma spýtal, čo to znamená.  

„Klitorálne je, keď dráždiš klitoris a žena pri tom dosiahne vyvrcholenie, je to najvzrušujúcejšie 

miesto na žene, a vaginálny je orgazmus počas pohlavného styku.“  

„A to kde je ten klitoris?“ spýtal sa ma ďalší. 

„To nik nevie, kde je a čo to je?“  

Peter sa ozval: „Ja viem, frajerka ma to naučila. Teda neviem presne, čo to je, ale viem, kde je a čo 

s ním mám robiť,“ odpovedal hrdo. 

Schválne som sledoval Rada, ako sa tvári a či tuší, o čom sa bavíme, keď tak úspešne balí a spáva so 

ženami a podľa jeho slov vie každú uspokojiť a priviesť k orgazmu. Nevyzeral, že má šajnu, o čom je 

reč. Celkovo som bol prekvapený, že chalani o tom nevedia, keď sa stále bavia o ženách a väčšina z 

nich sa tvári, že už mala sex.  

„A kde to teda je?“ zopakoval otázku spolužiak. 

Vstal som, na tabuľu som nakreslil vagínu a dal sa do vysvetľovania. „Toto je vchod do vagíny, toto 

sú malé pysky a toto veľké pysky. A tu na vrchu medzi tým, ako sa spájajú veľké pysky a malé pysky, 

je malý výbežok. U väčšiny žien je zakrytý ochranou kožou, takzvanou klitorálnou predkožkou, takže 

aby ste sa k nemu dostali, potrebujete roztvoriť pysky a jemne nad ním potiahnuť kožu dohora, aby sa 

odhalil. No treba s ním zaobchádzať veľmi citlivo, ak sa príliš na neho tlačí, môže to namiesto 

vzrušenia vyvolávať bolesť. Ideálne je použiť jazyk. No to si potom treba navnímať jazykom, aby ste 

vedeli rozlíšiť, kde sa nachádzate a dráždili správne miesto. A potom už len sledujete, ako sa vám celá 

roztrasie od vzrušenia. 

„Odkiaľ to vieš?“ 



 

 

„Čítam, študujem. Vždy ma zaujímalo všetko okolo sexuality a ako uspokojiť ženu.“ 

Zazvonilo, rýchlo som začal zotierať tabuľu, kým príde učiteľ na hodinu. To by bol trapas, keby našiel 

tento obrázok. Tesne, ako som ho zotrel, vošiel do triedy. Všetci sa zasmiali. 

„O čo ide?“ spýtal sa.  

Nikto nič nehovoril, tak začal s výukou.  

Rozmýšľal som nad tým, prečo ich to doteraz nezaujímalo. Som divný, že ma zaujíma všetko okolo 

sexuality? Alebo im je jedno, či uspokoja svoju partnerku a záleží im iba na tom, aby boli spokojní len 

oni? Mnoho otázok mi bežalo v hlave, no netušil som, čo sa skutočne skrýva za tým, prečo je to tak.  

Poobede sme sa s Jankou stretli a išli k nám. Posadili sme sa na moju posteľ a rozprával som jej, čo 

som dnes zažil v škole. Bavila sa na tom a ako som jej hovoril, ako to robiť s jazykom, pobozkala ma 

a povedala, že ju to vzrušuje a chcela by to skúsiť. Rýchlo som ju vyzliekol, ľahla si a túžobne 

rozkročila nohy. Prisal som sa jej tam ústami a začal ju jemne sať a dráždiť jazykom. Chytila ma za 

ruku a stlačila mi ju. Užíval som si jej chuť a vlhkosť. Veľmi ma bavilo sledovať jej telo, ako sa hýbe 

a ako na mňa reaguje. Pokračoval som ešte pár minút, až ju celú roztriaslo v orgazme.  

„Ty fakt vieš, čo máš robiť, taký orgazmus som ešte nemala,“ povedala zadýchaná. 

Úplne som narástol. 

„Myslela som si, že kecáš a že ide o ďalšie silné reči, ktoré majú všetci chlapi. No toto bolo super.“ 

Cítil som sa výborne. 

„A teraz ja,“ povedala a začala mi sťahovať nohavice. 

Zneistel som. Čo keď jej nebudem vyhovovať? Čo ak bude pre ňu malý alebo tenký? Pozorne som 

sledoval jej výraz, keď sa pred ňou objavil a brala si ho do ruky. Z jej pohľadu som nič nedokázal 

vyčítať. No o chvíľu ho už mala v ústach, a tak vášnivo sa mi s ním hrala, že som veľmi dlho 

nevydržal a ejakuloval. Bolo to úžasné. Ležali sme vedľa seba.  

„Aké to bolo?“ spýtala sa. 

„Úžasné, veľmi sa mi to páčilo. Na začiatku som sa nevedel uvoľniť, ale potom to prešlo.“ 

„Prečo nie, čo sa dialo?“ vyzvedala. 

To som si dal, pomyslel som si. „Lebo som sa bál, či nebude pre teba malý.“ 

„Malý?“ spýtala sa začudovane. „Podľa mňa je super a páči sa mi, veľmi,“ pohladila ma po ňom. 

„To sa teším,“ povedal som, ale prvé, čo mi napadlo, bolo, že to povedala zo zdvorilosti.  

Takto sme sa stretávali a objavovali jeden druhého skoro každý deň. Život bol hneď krajší. Dohodli 

sme sa, že milovať sa budeme až vtedy, keď na to budeme pripravení. Takto sme to nemuseli riešiť 

a aj keď sme mali viackrát problém udržať sa pri dráždení, tak sa nám to darilo. 

V piatok večer, keď som sa vrátil od Janky, mi rodičia oznámili, že ideme na celý víkend k rodine na 

návštevu. Zhrozil som sa. Mal som už s Jankou naplánované stretnutia. Snažil som sa z toho vykrútiť, 

no nepodarilo sa mi to. Pokúsil som sa ich presvedčiť, aby sme šli len na jeden deň. No darmo som sa 



 

 

snažil, už bolo rozhodnuté a nikoho nezaujímal môj názor. Zavolal som Janke, aby som jej oznámil 

smutnú správu. Bola smutná, no neostávalo nám nič iné, len stretnutie presunúť na pondelok po škole. 

Dorazili sme do lesa na chatu. Čas sa vliekol a mal som pocit, že ešte spomaľoval. Odprisahal by som, 

že mi to niekto robí naschvál. Nevedel som, čo so sebou. S týmto tempom budem mať pocit, že prešiel 

rok, kým odtiaľto odídeme. Sadol som si opodiaľ na peň po veľkom strome a pozoroval som mnoho 

ľudí z bližšej, ale aj vzdialenej rodiny, ako sa presúvajú z miesta na miesto. Niektorých som dokonca 

nepoznal a mnohých len tipoval, kto je kto, keďže som ich dlhý čas nevidel. 

Mama na mňa zavolala, nech tam nesedím a idem pomôcť rozložiť oheň. Konečne niečo, čo ma 

zaujímalo. Postavil som sa a šiel za ňou po zápalky, aby mi túto prácu nik nevyfúkol. Vzal som 

zápalky a šiel k ohnisku. Nebolo tam veľa dreva, skôr to vyzeralo, že sú to zvyšky z poslednej akcie. 

Bolo by rozumné ísť najskôr nazbierať nejaké drevo, no to by hrozilo, že oheň zatiaľ založí niekto iný. 

Zvažoval som svoje možnosti a hľadal optimálny variant. Nakoniec som sa predsa len rozhodol. 

Podpálil som to, čo tam bolo a šiel hľadať drevo po lese. 

Ako som sa vzďaľoval od čulého ruchu a čoraz viac počul len zvuky lesa, akoby som sa spomaľoval. 

Akoby všetko okolo mňa bolo zrazu iné, pokojnejšie. Zvláštne, bol som veľakrát v lese, no toto som 

nikdy nepocítil. Možno to bolo tým, že som v ňom nikdy nebol sám. Moje telo sa uvoľňovalo 

a dokonca som na chvíľu zabudol na ten odpor, s ktorým som tu šiel. Žeby to bol ten pocit, o ktorom 

som viackrát počul hovoriť druhých? Dokonca myslím, že som čítal niečo o tom, aký je les, hlavne, 

ako dokážu stromy liečiť, dobiť energiu a pomôcť zrelaxovať. Vtedy mi to prišlo ako úplná hovadina, 

v lese som bol často a nikdy nič také som necítil. Maximálne hmyz, ktorý z celého srdca neznášam. 

Zrazu som sa zastavil a uvedomil si, že som zašiel dosť ďaleko, drevo nezbieram a o chvíľu dohorí to, 

čo som zapálil, ak už nedohorelo. Obrátil som sa naspäť a svižným krokom som sa vracal a zbieral 

drevo. Keď som dorazil, oheň horel a vedľa ohniska bolo dostatok dreva na celý deň. Hodil som vedľa 

aj drevo, čo som doniesol.  

„Super, že si aj ty doniesol drevo,“ prehovoril na mňa pán v rokoch. „To by nám mohlo stačiť. Budeš 

sa starať, aby nevyhaslo?“ 

„Jasné,“ potešil som sa a posadil k ohňu. Oheň ma vždy fascinoval, pôsobil tak pokojne a zároveň 

silno. Tá sila, ktorá pomaly spaľovala drevo a menila ho len na popol, sa nemusela ukazovať 

a dokazovať si niečo, len vykonávala svoju úlohu a robila to dokonale. Možno o tom presne je 

skutočná sila, robiť presne to, čo mám, bez potreby to všetkým dokázať a bez toho, aby som sa nechal 

zastaviť. Niekedy som plne nerozumel svojim myšlienkam, akoby sa zrazu objavili a plný význam mi 

niekam unikal. Páčili sa mi, no radšej som ich nikdy nepovedal nahlas, takmer s určitosťou som si 

myslel, že by ma všetci vysmiali. 

Celkom som si užíval nové pocity, aj keď mi Janka veľmi chýbala. Prial by som si, aby tu mohla byť 

so mnou a ja by som s ňou mohol zdieľať svoje myšlienky. Hmm, alebo radšej ani nie. Čo ak by som 

aj pre ňu bol na smiech? A možno nie. No budem to riskovať? Partnerstvo by malo byť o dôvere 

a prijímaní, páčilo by sa mi môcť povedať všetko, so všetkým sa zdôveriť. A ak sa jej to nebude páčiť, 

prídem o ňu, stojí mi to za to? Pri tej myšlienke mnou prebehol strach. Nie, to nebudem riskovať, 

konečne som našiel niekoho, s kým mi je krásne. Nebudem ohrozovať náš vzťah, radšej to v sebe 

potlačím a nebudem riešiť. 

Niečo vo mne sa búrilo, nechápal som prečo, veď mi to prišlo ako najlepší nápad. Najbezpečnejší. 

Potešil som sa, že som to perfektne vyriešil a zahnal pocity do úzadia. Zo zamyslenia ma vytrhla 



 

 

mama, ktorá ma požiadala, aby som jej šiel pomôcť nosiť jedlo na stôl. Večer sme všetci sedeli pri 

ohni, väčšina dospelých mala vypité a dobre sa bavili. Niekto doniesol gitaru a začalo sa spievať. 

Vyzývali aj mňa, nech sa pridám, no spev nie je práve moja parketa, vždy mi všetci hovorili, že 

spievam falošne. Našiel som však v sebe odvahu a pridal sa. Stále som sa kontroloval, veľmi mi to 

nešlo, tak som to radšej vzdal, aby som im to nekazil. Cítil som sa pre to zle. 

Na druhý deň som od obeda dúfal, že už pôjdeme a budem môcť byť s Jankou ešte v ten večer. No čím 

dlhšie sme tam boli, tým sa moja nádej rozplývala. Nakoniec sme dorazili až za tmy. Bol som 

sklamaný, no snažil som sa myslieť na to, že zajtra sa uvidíme. V podstate to bola jediná vec v mojom 

živote, na ktorú som sa naozaj tešil. Teda vlastne nie, ešte hranie na počítači.  

Po škole som čakal Janku a nevedel sa jej dočkať. Ani hrať sa mi nechcelo, z pocitov, ktoré sa vo mne 

krútili, som bol rozrušený. Každú chvíľu som stál pri okne a pozoroval, či ju už uvidím. Vtom som ju 

zazrel, v okolí žalúdka a srdca som pocítil príjemné teplo, no zároveň aj nejakú nervozitu. Čo ak ona 

to tak nemá? Čo ak som jej nechýbal tak ako ona mne? Čo ak za ten víkend, čo ma nevidela, stratila 

záujem? Začínal som sa cítiť zle. Čím viac som pochyboval, tým to bolo horšie. Stál som pri dverách, 

pozeral cez kukátko a sledoval chodbu. O chvíľku vystúpila z výťahu a ešte predtým, ako zaklopala, 

otvoril som dvere. Krásne sa na mňa usmiala a vošla dnu. Pobozkali sme sa. Šli sme do izby, posadili 

sa na posteľ a pustila sa do rozprávania o tom, ako sa mala. I ja som jej vyrozprával, ako bolo na 

chate.  

„Veľmi si mi chýbala, myslel som na teba celý víkend a nevedel sa dočkať, kedy sa vrátime. Dúfal 

som, že možno ešte v nedeľu večer ťa prekvapím, no nie a nie odtiaľ odísť.“  

Bolo očividné, že sa potešila. Naklonila sa ku mne a vášnivo ma pobozkala. „Aj ty si mi veľmi 

chýbal,“ pošepla mi a pokračovala v bozkávaní. 

Moje vzrušenie rapídne narastalo, zlé pocity a pochybnosti boli zrazu preč a ja som úplne stvrdol. 

Chytil som ju za prsia a ona mi zatiaľ rukou prechádzala po vnútornej strane stehien, až kým 

nepocítila, aký som tvrdý, a pevne ho chytila. Viac som nečakal, stiahol som jej tričko a rozopol 

podprsenku. Vyskočili na mňa jej vzrušujúce plné prsia. Pobozkal som ju na krk a rýchlo sa presúval 

k nim. Jazykom som jej prechádzal po nich a dráždil bradavky, ktoré sa zväčšovali a tuhli. Milujem 

túto reakciu, ešte viac ma to vzrušilo. Poriadne som sa im venoval, veď som ich dlho nevidel. To, ako 

pri tom vzdychala, ma utvrdzovalo v tom, že sa jej to páči a užíva si. Ešte viac ma to poháňalo 

dopredu. 

Stiahla mi tričko, pobozkala ma a spýtala sa: „Máš kondóm?“ 

Spomenul som si, že ešte na základnej škole, keď sme preberali pohlavné choroby, nám rozdávali 

kondómy. Vtedy ma to nezaujímalo, tak som ho hodil do šuplíka. Snáď tam ešte bude a mama mi ho 

nevyhodila. „Idem pozrieť,“ odpovedal som vzrušene, tak veľmi som si prial, aby tam bol. Doslova 

som vybehol a začal prehľadávať šuplík. Po krátkej chvíli som ho zahádzaný rôznymi vecami našiel. 

Spustilo sa vo mne napätie, očakávanie, stres, či to budem vedieť a či sa jej to bude páčiť. Zamkol som 

dvere. 

Láskyplne sa na mňa pozrela, keď videla, že som ho našiel. „Niečo by sme mali dať podo mňa, ak by 

som krvácala.“ 

To by mi ani nenapadlo, bolo dobré, že na to myslí. Neviem, ako by som vysvetľoval krvavú posteľ. 

Rýchlo som rozmýšľal, čo použijem. Najlepšia voľba bol uterák, ale ako vysvetlím, že je na ňom krv? 

Vytiahol som teda staré tričko, keď bude od krvi, vyhodím ho a nikto na nič nepríde. Bol som so 



 

 

sebou spokojný, ako som to vyriešil. Vyzliekol som jej nohavice, položil tričko na posteľ a ľahla si na 

neho.  

„Si si istá?“ spýtal som sa. Mal som strach, no zároveň som po tom túžil tak veľmi a tak dlho.  

„Áno, som,“ usmiala sa na mňa. 

Stiahol som si nohacie a rozbalil kondóm. Skúmal som ho, z ktorej strany sa navlieka. Podarilo sa mi 

ho nasadiť. Ľahol som si nad Janku pomedzi jej nohy a bozkával ju. Netušil som, čo by bolo dobré 

teraz spraviť, ako sa tam mám vlastne trafiť? No Janka to vyriešila za mňa. Chytila mi ho 

a nasmerovala si ho do jej vlhkej vzrušenej dierky.  

„Pomaličky,“ pošepla a ja som sa snažil veľmi nehýbať. Brutálne mi v ňom pulzovalo, tak veľmi som 

túžil ponoriť sa do nej. Začal som ju cítiť. Môj žaluď sa stratil v nej a pokračovali sme pomaličky dnu. 

Kúsok ma vysunula a zase zasunula o kúsok hlbšie. V jeden moment sa jej zvráštila tvár od bolesti.  

„Si v poriadku?“ vydesil som sa. 

„Áno, len sa nehýb, začalo to veľmi bolieť.“ 

„Mám prestať?“  

„Nie, len počkaj.“ 

Nehýbal som sa chvíľu a potom pokračovala. Pomaly ma viedla smerom von a zase o niečo hlbšie 

dnu. Celý som sa chvel, až som zacítil, že som už celý dnu. Tam ma opäť zastavila. Nehýbal som sa. 

Bozkávali sme sa. Cítil som jej telo pod mojím a ten pocit, že som dnu, bol krásny. Stále som mal 

strach, či ju to nebolí, či sa jej to bude páčiť, či jej vyhovujem. Zaháňal som pochybnosti a snažil sa 

sústrediť na Janku.  

„Môžeš sa skúsiť hýbať,“ povedala a rukami ma viedla. Začal som ho vyťahovať a vchádzať dnu stále 

intenzívnejšie. Vlny vzrušenia mnou tancovali a ja som nevedel, čo skôr. Bol to úplne nový pocit. 

Veľmi ma to vzrušovalo.  

„Bolí to?“ 

„Už menej, stále viac to vzrušuje,“ usmiala sa. 

Potešil som sa a pokračoval, veľmi som túžil, aby dosiahla orgazmus. Vzrušenie veľmi narastalo. „Ja 

už asi nevydržím,“ povedal som. 

„Tak poď,“ povedala a naznačila, aby som šiel rýchlejšie. Zrýchlil som, telo sa mi začalo chvieť. Tlak 

v mojom penise a okolí sa rapídne zvyšoval. Bolo to akoby som šiel do nejakého tranzu a vtedy to 

explodovalo, cítil som, pod akým veľkým tlakom som vystrekol. Bol to neuveriteľný pocit. Akoby 

všetok stres a napätie z môjho tela odišli a zrazu ostal len pokoj. Všetky problémy v tej chvíli odišli. 

Tak ako pri masturbácii, len omnoho silnejšie. Objal som ju a stále ostával v nej. Obaja sme rýchlo 

a hlboko dýchali. Bol som šťastný a spokojný. Vtom mi prebehlo hlavou, či aj Janka je taká spokojná. 

Predsa len ju to bolelo.  

„Páčilo sa ti to?“ 

„Bolo to krásne, na začiatku som myslela, že prestaneme, tak to bolelo, no po chvíli sa to uvoľňovalo 

a bolo to stále krajšie, no bolesť som cítila stále.“ 



 

 

„To ma mrzí.“ 

„Nemusí, mne sa to páčilo a teším sa, keď to bude už bez bolesti.“ 

Bol som rád, že to chce znova, pretože ja to chcem stále. Pomaly som z nej vyšiel. Kondóm bol len 

trochu od krvi. Podal som vreckovky, utrela sa a dala si nohavičky, aby nezakrvácala posteľ. Ľahli 

sme si v objatí vedľa seba a hladil som ju po tele. Spýtal som sa jej, či ju mám spraviť. No nechcela, 

že ešte je trochu ubolená. Tak som ju aspoň hladkal.  

„Vyhovoval som ti?“ nedalo mi a musel som sa spýtať. „Cítila si ma dostatočne?“ 

„Bol si super a áno, cítila. Som s ním spokojná,“ vyčarila na mňa úsmev a pohladila ma po ňom. 

Bol to skvelý pocit. Milujem, keď sa ho dotýka. Opäť mi napadlo, či to nehovorí len tak, lebo ma má 

rada, no zahodil som tie myšlienky.  

„A ja som ti vyhovovala? Aké to bolo?“ 

„Bolo to úžasné, ten pocit je neopísateľný, veľmi ma to vzrušovalo.“ 

„Viac, ako keď ti to robím pusou?“ 

„Je to úplne iné, oba spôsoby sú úžasné. Všetko s tebou sa mi páči.“ Bolo vidno, že ju to teší. „Veľmi 

sa mi to všetko s tebou páči,“ doplnil som.  

Naklonila sa ku mne a silno ma objala. „Milujem ťa.“ 

„Aj ja teba milujem.“ Cítil som sa ako v raji. Teda ak nejaký raj existuje, verím, že toto sú pocity, 

ktoré by tam človek mal neustále.  

Rozlúčili sme sa a dohodli, že sa ešte podvečer stretneme a pôjdeme von.  


