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1. časť 

Stál som na vlakovke s rukami vo vreckách vydraných džínsov a ohromne netrpezlivým výrazom v 

tvári bez červených pupencov ako napríklad spolužiak Matej. Mal som sedemnásť a asi aj šťastie. 

Nevyzeral som zle – podľa môjho skromného názoru - nebol som hlúpy, o čom svedčil môj prospech a 

trochu som športoval. 

Bavilo ma veľa vecí. Plávať, behať i dávať si do tela vo fitku. A bavili ma i videohry. Nie tie akčné, kde 

je celé more krvi. Neznášal som pohľad na krv a robilo sa mi zle už i z jedinej kvapky. Mal som rád 

Osadníkov. Hru založenú na budovateľskej stratégii. Jednoducho som mal pocit, že toto k niečomu 

vedie. K niečomu normálnejšiemu ako je kopec mŕtvych nepriateľov a more krvi rozšplechnutej po 

obrazovke najnovšieho tabletu. 

Nie, srdečná vďaka, to fakt nemusím. 

Okrem toho, nejako som ten čas zabíjať musel. Nenudil som sa, hoci som si zo začiatku veľmi ťažko 

zvykal. 

Pýtate sa na čo? Jednoduchá odpoveď. Zvykal som si na fakt, že Leo rok, čo rok odchádza študovať do 

hlavného mesta, kým ja trčím tu, stále doma. Nie, že by mi to nejako extra prekážalo. Tiež som po 

škole plánoval vypadnúť. Išlo len o to, že som tak povediac strácal svojho najlepšieho priateľa. 

Keď bol preč, písal málo. Občas pípla smska, občas správa na chate. Už minulé leto som mal pocit, že 

sa niečo stalo. Zmenil sa. Bol uzavretý, i keď sa to snažil maskovať. Lenže mňa neoklame. 

Znova som skontroloval mobil. Stále na ňom svietila iba posledná správa, ktorá mi pípla asi pred 

pätnástimi minútami – Starec, už len pár kilákov... 

Opretý o stĺp pravým plecom som sa započúval do oznámenia, ktoré hlásalo, že sa k druhej koľali blíži 

vlak smerujúci z Bratislavy do Košíc. Napružilo ma to a na tvári sa mi rozlial radostný úsmev, keď som 

si v duchu pomyslel – KONEČNE! 

Vlak bol na dohľad a rušňovodiť začal brzdiť. Zastavil a z červenosivých vagónov sa vyrojili ľudia 

náhliaci sa boh vie kam. Nevnímal som ich. Hľadal som v tom dave Lea a jeho plavú hlavu. 

A chvíľu mi trvalo, než som ho objavil. Vystúpil z vlaku s totálne znudeným výrazom, slúchadlami 

iPhonu v ušiach, v bielej šiltovke nasadenej trocha nakrivo a s čiernym kufrom na kolieskach, ktorý 

rovnako znudene manévroval za vysunutú rúčku. 

Pri pohľade na mňa sa chabo usmial. Nedal som sa odradiť. Stisk ruky a krátke objatie. 

„No konečne, mal som pocit, že cestuješ z Marsu!“ vybafol som radostne. „Skočíme na kofolu 

alebo...?“ dúfal som, že moje pozvanie neodmietne. 

„Hej, veď mám čas,“ zamrmlal. „Nákladu sa zbavím potom.“ 

Aj slepý by videl, že má náladu pod psa. Dúfal som, že mu ju vylepším. Prial som si vidieť znova ten 

jeho nádherný úsmev. Ten, o ktorom som toľko nocí iba sníval. 
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2. časť 

Nezdalo sa, že by Leovi ten pohár kofoly rozviazal jazyk a ja som s každou uplynulou minútou začínal 

nadobúdať pocit, akoby proti mne sedel cudzí človek. Tváril sa ako božie umučenie a mne to trhalo 

srdce. 

„Môžem byť úprimný?“ ozval som sa s tými zmiešanými pocitmi, ktoré ma zahltili a nechali 

nepripraveného. Sotva na mňa pozrel. „Vyzeráš hrozne. Fakt. Čo ťa štve? Vieš, že mne môžeš...“ 

Moje slová prerušilo zaškrípanie jeho stoličky po podlahe, keď ju pri vstávaní odsunul. Siahol do 

vrecka, aby vytiahol nejaké mince a hodil ich na stôl. Zamračil som sa, ale nenechal sa ním odradiť. 

Tieto jeho stavy mi boli známe. Ak sa choval takto, bol v koncoch. 

Vybehol som za ním, sotva som dorovnal účet. Stále bol biely deň a vonku bolo krásne. Slnko svietilo 

azda len preto, aby mu zlepšilo náladu a on si to ani nevšimol. 

Všimol som si, že pochudol. Sivé tielko na ňom viselo ako na vešiaku a bledomodré džínsové kraťasy 

sa mu ledva držali na bokoch.  Mal som dojem, že mu rukami dokážem oblapiť pás. Na holých lýtkach 

sa mu na slnku trblietali zlatavé chĺpky. Plavé vlasy schovávala biela šiltovka nasadená trochu nakrivo. 

„Zmenil si sa,“ zamrmlal som, len čo som s ním zladil krok. „Myslel si, že to neuvidím? Som tvoj 

najlepší priateľ, Leo! Učil si ma bozkávať, koľkokrát sme si porovnávali dĺžku svojich vtákov a smiali sa 

ako blázni, keď si mi vravel, že ho mám ako vrabec? Vážne existuje niečo, čo by si mi nemohol po 

všetkých tých rokoch povedať?“ 

Konečne zastal. Jeho pohľad sa zdal byť taký neistý a mne došlo, že vážne pochybuje. O mne! O nás! 

Odvrátil pohľad smerom k parku, prehodil si rúčku kufra na kolieskach do druhej ruky a kývol mi, 

nech ho nasledujem, kým vo vrecku lovil krabičku cigariet so zapaľovačom. Pripálil si a zišli sme z 

chodníka, aby sa višvihol na kovové zábradlie lemujúce bežecký chodník, momentálne vyľudnený. 

„Si,“ povedal napokon, ale ja som mal z neho v hlave taký dokonalý zmätok, že som netušil, na čo 

vlastne odpovdá. Oprel som sa o zábradlie vedľa neho chrbtom a nadýchol sa toho štipľavého dymu, 

ktorý zo seba vydýchol. „Si môj najlepší priateľ. Len... bojím sa, ako zareaguješ na to, čo sa dozvieš.“ 

„Ak mi to nepovieš, nedozvieš sa,“ odvetil som naoko bezstarostne, ale len to tak vo mne vrelo. 

Zvedavosťou, starosťou. Oňho! Pajác jeden, ako to, že to nevidí!? 

„Vieš, no...“ znova si potiahol a znova vydýchol. Všimol som si ako sa mu chveje druhá ruka, ale 

pohotovo si ju strčil do vrecka. Sedel na zábradlí zhrbený skôr ako storočný starec, než mladík sršiaci 

životom. „Mám mizernú náladu, lebo... niekoho som nedávno stretol a nedopadlo to podľa mojich 

predstáv.“ 

Celkom jednoduché vysvetlenie, ale tušil som, že to ani zďaleka nebude celé. Toto nebol ten strašiak, 

ktorý ho mátal. 

„Prečo?“ 

Zdalo sa, že ho moje otázky vyvádzajú z miery. Bol nervóznejší čím ďalej, tým viac. 
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„Pretože ma klamal. Šlo mu iba o sex, než som nezistil, že má priateľa,“ vyslovil priškrtene so 

sklonenou hlavou a potom na mňa pozrel. „Nechcel som ti to povedať, nechcel som kvôli tomu stratiť 

aj teba. Ale ty si musel rýpať!“ 

Zažmurkal som. Mal som pocit, že mi mozog obalili kvantá vaty a sťažujú mi myslieť. Zoskočil zo 

zábradlia s nadávkou, ktorá mu skĺzla z pier. Odhodil cigaretu a trielil preč. Kým som sa rozhýbal, bol 

pekných pár metrov odo mňa. 

„Počkaj! Stoj, Leo!“ 

Vybočil z chodníka smerom cez park. Stačilo mi pár sekúnd, aby som ho dobehol a prekvapeného 

oprel o hrubý kmeň starého duba. Držal som ho za tielko a mal chuť ním surovo zamykať, aby sa 

spamätal. Netuším, ako som sa v tej chvíli tvári, ale on sa vyľakane nadýchol a privrel oči. Vyzeral, že 

čaká, že mu každú chvíľu jednu vrazím. 

Nabral som odvahu. Teraz alebo nikdy! 

Naše pery sa spojili. Neviem, kto z nás dvoch bol prekvapený viac. Keď som sa odtiahol, díval sa na 

mňa vytreštenými očami a zvieral ma ruky, ktorými som ho stále držal. 

„Asi by som mal povedať, že ma tvoj... rozchod mrzí, ale klamal by som. Vieš, už nejaký čas sa ti 

snažím povedať, že som gej a nielen to. Milujem ťa. Tak dlho, ako sa len poznáme.“ 

„Bruno, ja...“ zastonal a vrhol sa na mňa. Objal ma. Tak mocne, až mi vyrazil dych. Až keď mi na 

pokožku hrdla dopadla jeho prvá slza, uvedomil som si, že plače. 

Okolo prešiel akýsi párik. Ani si nás nevšimli, aký boli sebou zaujatý. Ale aj keby nás zazreli, bolo by mi 

to jedno. Práve mi do lona padol celý svet! Usmial som sa a potichu ho tíšil.  

3. časť 

Ubehol týždeň odo dňa jeho návratu a my sme sa spoznávali nanovo. Prvé nesmelé dotyky, čoraz 

odvážnejšie a hladovejšie bozky. 

Ani dnes večer to nebolo inak. Ležal som vedľa neho na jeho úzkej posteli, čo nám len vyhovovalo. 

Bolo skvelé mať ho tak blízko seba a kochať sa pohľadom na jeho súmernú tvár, vnímať nemý úžas 

jeho očí. 

V trojizbovom byte bolo takmer ticho. Jeho rodičia sa vybrali na návštevu k priateľom aj s jeho 

mladšou sestrou Erikou. Mali sme tak celý byt len pre seba. Nie, že by som to nejako plánoval využiť. 

Zatiaľ som nenabral dostatok odvahy, priznávam. 

Z jeho iPodu hrala hudba. Leov obľúbený mix. Najprv niečo od Marsa, Spirita, Rag´n´Bone a teraz tam 

znela skladba Rockabye od Clean Bandit. Asi najvhodnejšia pre túto lenivú chvíľku. 

„Aké... aké to bolo po prvý raz?“ opýtal som sa, trocha zadrhávajúc. 
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Zadíval sa mi do očí, upreným a vážnym pohľadom. Z nás dvoch bol vždy ten divokejší a odvážnejší, 

hoci som nerád zaostával, býval som tým opatrným. Musím povedať, že v detstve mi nadávali do 

bojkov, ale Leo ma už vtedy statočne bránil. 

„Dosť hlúpe,“ zamrmlal a pohladil ma rukou po líci. Pokožka dlane mu voňala po cigaretách. 

„Prečo?“ naliehal som, horiac zvedavosťou. 

„Lebo som dal prakticky prvému, kto o mňa v bare zavadil pohľadom.“ 

Zažmurkal som a zatváril sa trochu neveriaco a udivene. Bolo zvláštne počuť také priame a musím 

priznať, aj nie veľmi príjemné poznanie. 

Leo nevydržal váhu môjho pohľadu. Vymanil sa mi z náručia a prevalil sa na chrbát. Naše nohy však 

stále ostali prepletené. 

Zjavne cítil potrebu obhájiť svoje konanie, lebo sa pustil do akéhosi kostrbatého vysvetľovania, z čoho 

som si hmlisto zapamätal iba pár vecí. Bol to akýsi starší plešatý chlap, ktorý ho pripravil o panictvo 

na tamojších toaletách a vtedy z toho dokopy nič nemal. 

„Si stále presvedčený o tom, že so mnou chceš byť?“ opýtal sa odrazu, čím ma zaskočil. 

„Prečo o tom pochybuješ?“ dovetil som nechápavo protiotázkou. 

„Lebo som sa väčšinu času iba kurvil,“ priznal, avšak s odvrátenou tvárou a pevne zatvorenými očami. 

Spod ľavého viečka sa mu vykotúľala slza. „A to všetko som splachoval výdatným množstvom chlastu, 

preto. Za ten čas sa na mne vystriedalo toľko vtákov, že by som ich...“ 

Nedovolil som mu dokončiť. Priľahol som ho a prekryl mu ústa svojimi. Vnoril som mu jazyk do úst a 

zabránil v tom sebaprznení. Chápal som jedno. Vrátil sa, ale jeho vnútro bolo ako vyprahnutá púšť, 

ktorá žobrala o kúsok čistej vody. 

Bol strápený a nešťastný zo života, ktorý viedol, z chýb, ktoré narobil. Čakal, že ho odsúdim rovnako, 

ako sa odsudzoval sám? 

Bože, veď ja som ho miloval! Netrpezlivo som čakal celý školský rok, kedy sa uvidíme! Zbieral som 

odvahu povedať mu, čo k nemu cítim a nehodlal som o to prísť za nič na svete. 

Keď som sa ho ako tak nasýtil, s drobným úsevom som sa odtiahol. „Je mi jedno, s kým si bol a koľko 

krát. Pre mňa to nie je podstatné.“ 

„Ale malo by byť,“ zaoponoval, vzdorujúc môjmu pohľadu. 

„Možno, ja... nie som si istý.“ Nechcel som sa s ním hádať, ale nedovolil som mu uhnúť pohľadom. 

„Nechcem ťa viac počuť na seba nadávať, jasné? Mám ťa rád, Leo. Takého, aký si. Celého...“ vtisol 

som mu ľahký bozk na hornú peru, „celučkého. Pre mňa si... úplne... dokonalý,“ hlesol som pevne sa 

mu dívajúc do očí, než som sa nezamračil. „No, až na to otravné fajčenie...“ 

Zachechtal som sa, keď ma po chvíľke šoku pošteklil a prevalil pod seba. Chytil ma za zápästia a 

pridržal mi ruky priklincované k matracu vysoko nad hlavou. Bolo nesmierne príjemné cítiť váhu jeho 

štíhleho tela na svojom. A vzrušujúce. 
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„Vieš, čo je na tom všetkom najhoršie?“ opýtal sa odrazu s tajomným výrazom v tvári. Pokrútil som 

hlavou. „Že som sa celý ten čas pokúšal hľadať niečo, čo ma trpezlivo čakalo doma, Bruno. Bol si to 

ty.“ 

Tá lichôtka ma potešila. Rovnako ako i jeho úsmev. 

Vo dverách bytu zaštrngali kľúče a on sa zo mňa razom odvalil. S potuteľným úsmevom si stihol 

ukradnúť ešte bozk, než sa presunul k stolu a počítaču. O chvíľu neskôr sa dnu vrútila Erika a vrhla sa 

na mňa s rovnakou vervou ako pred niekoľkými minútami jej starší brat. Akurát, že s iným úmyslom. 

Pred jedenástou sme sa rozlúčili horúcim bozkom v tmavom prízemí ich bytovky. 

Kráčal som domov a premýšľaľ nad tým, že mi to prestáva stačiť. A uvedomil som si, že i Leo už 

neostáva iba pri tom. Cítil som jeho kradmé dotyky i čoraz smelšie pohladenia. Vzrušenie, keď mi 

hnietol a zvieral zadok dlaňami a tlačil proti svojmu vzrušeniu, kým ja som ho rovnako oddane 

bozkával a celý sa v jeho náručí rozplýval. 

Túžil som ho mať len pre seba. Nielen na tú krátku chvíľu, keď sme mohli byť celkom sami a zúfalo 

čakať, kedy sa komu vyprázdni byt. A tiež... ja... no, chcel som ho. Strašne. Roky som o ňom iba sníval 

a teraz sa ten sen mohol splniť. 

V hlave mi skrsla myšlienka a ja som nahlas zajasal. Ostávalo už len ten nápad zrealizovať a to by 

nemal byť problém.  

4. kapitola – Nový človek 

Kiež by bolo všetko také, aké som si v duchu maľoval. Ale rozhodol som sa to brať z tej lepšej stránky. 

Čas strávený s Leom bolo to jediné, po čom som túžil. Nehovoriac o tom, ako veľmi som sa tešil na 

naše milovanie. 

„To je ono?“ opýtal sa, keď konečne zazrel chalupu po starých rodičoch z otcovej strany. Stála takmer 

na konci malej vymierajúcej dediny, kde žilo dovedna asi  sedem ľudí. 

Prikývol som. „Nepamätáš si ju? Možno preto, lebo si tu dlho nebol,“ povedal som a on sa pousmial. 

Naposledy tu bol so mnou ako malý chlapec. Vtedy sme ešte len nastupovali do prvého ročníka na 

základnú školu. Koľko sa odvtedy zmenilo, napadlo mi. 

Odomkol som a voviedol ho dnu so širokým úsmevom. Zhodil som zo seba batoh a otočil sa k nemu. 

Vzal som Lea za ruky a pritiahol si ho k bozku. Tak rád som ho bozkával a zakaždým sa mi zdalo, že 

chuť jeho úst je krajšia ako naposledy. 

„Idem pootvárať okná a vyvetrať. Pokojne sa tu rozhliadni, dobre?“ navrhol som, keď som sa od neho 

po chvíľke odtiahol, cítiac jeho ruky na svojej holej pokožke pod tričkom. 

Myslel som na mamine pokyny. Vyvetrať izby a vyhodiť periny na vzduch, nech sa presušia. Dlho sme 

tam neboli a spať v stuchnutých perinách by rozhodne nebolo nič príjemné. Obzvlášť sa v nich 

milovať. 
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„Helfnem ti?“ opýtal sa Leo, keď sa ani nie po piatich minútach vrátil. „Alebo...?“ nechal ma prevesiť 

obrovskú perinu cez parapet okna a otočil ma k sebe. Jedným ukazovákom sa zakvačil do pútka na 

mojich nohaviciach a ťahal ma za sebou k drevenej posteli po starom otcovi, na ktorej ostal iba holý 

starý matrac s farebným oranžovo-zeleným vzorom, ozdobený zažratými flekmi. 

Takmer som nedýchal. Hlavou mi bežalo, že sa chce milovať. Teraz, hneď. Chcel ma a ja som chcel 

jeho, takže... na čo vlastne čakať? 

Nebol som naivný, ani romantický, aby som očakával než sa zotmie a izbu vyzdobý záplava horiacich 

sviec a... 

A potom mi zamával pred tvárou nejakým papierom. „Som zdravý, nemusíš sa báť, Bruno.“ 

Na malý moment som vytriezvel zo všetkých tých pocitov, ktoré ma tak odrazu zahltili. „Čo?“ 

„Som zdravý. Nie som pozitívny. Len som chcel, aby si to vedel skôr, než...“ odmlčal sa. „Prepáč, ja... 

zabúdam, že si v tomto nováčik.“ Usmial sa na mňa úsmevom, ktorý roztopil všetky moje 

pochybnosti. Papier klesol na matrac a on sa po mne natiahol. Kútikom oka som ešte zachytil povedľa 

toho lekárskeho lajstra akúsi tubu a čiernu krabičku prezervatívov. 

Privrel som oči a snažil sa nepanikáriť. Stane sa to. Naozaj. A s ním. Vydýchol som úľavou i blaženým 

pocitom, ktorý mi začal kvitnúť v hrudi a nechal som ho, aby ma pomiloval. 

Bol som pripravený na všetko, alebo som si to aspoň myslel. Miloval som hebkosť jeho pokožky, 

páčila sa mi jeho piercingom ozdobená ľavá bradavka. Vlastne... neexistovalo nič, čo by mi na ňom 

vadilo. Miloval som ho. Veľmi. 

Podopieral som sa lakťami a sledoval jeho hlavu kmitajúcu medzi mojimi stehnami. Neuveriteľný 

pohľad a ešte neuveriteľnejší pocit. Mal ma v ústach, sal, láskal a hrýzol, trýznil môj penis i miešok 

najkrajším možným spôsobom. Zvíjal som sa pod ním a on ma sledoval roztúženým pohľadom plným 

skrytého ohňa, ktorým ma chcel pohltiť. 

Nasadil som mu prezervatív a on si naň ešte naniesol gél z tuby. Jednou rukou sa hladil, druhou 

šikovne prstami vnikal do môjho zadku a rochu netrpezlivo si ma rozťahoval. 

Pretočil ma na brucho. Kolenami mi roztiahol stehná a strčil podo mňa ruku, aby ma prinútil vyšpúliť 

zadok. Dychčal mi do ucha, keď do mňa vnikal. Robil to opatrne, ale nepoľavil ani keď som sykol od 

bolesti. Postupoval odhodlaný splynúť so mnou a ja som mu vyšiel v ústrety. Dúfal som, že to pomôže 

a bolesť pominie, ale pretrvala. 

Nečakal som, že to bude po prvý raz takéto, ale ani som nemukol. Snažil som sa to rozdýchať a on sa 

vo mne po chvíli pohol. Kĺzal vo mne najprv zdráhavo, než po chvíľočke nenašiel ten správny rytmus, 

ktorému som sa i ja prispôsobil. 

Bolesť trochu poľavila a nasledovali ju celkom iné pocity. Pocit úžasného vyplnenia, rozkoše a 

potreby... 

Leo našiel moju ruku zakvačenú do matraca a uvoľnil to moje kŕčovité zovretie dlane. Preplietol si so 

mnou prsty a zahryzol sa mi do ucha. „Uvoľni sa, urob to pre mňa,“ šepkal mi a ja som poslúchol. 

Sústredil som sa len na to príjemné. Naňho. 
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Na vôňu jeho spoteného tela, na jeho jazyk na mojom hrdle, na penis, ktorý tancoval v mojom zadku 

a na rozkoš, ktorú mi spôsoboval, keď sa pri každom vniku obtrel o ten magický bod. 

Ustrnul som a slasťou privrel oči. Z pootvorených úst mi od úžasu neunikol ani hlások. Dosiahol som 

vrchol. Vlna orgazmu ma zaliala od špičiek nôh po korienky vlasov a ja som cítil ako sa zo mňa vylieva 

semeno. Chvel som sa, penis som mal prilepený pod bruchom k matracu. Kdesi v kútiku mysle mi 

napadlo, že na ňom bude o jeden flek viac. 

A potom stuhol v kŕči vyvrcholenia i Leo. Bol vo mne zarazený celou svojou dĺžkou. Jeho výkrik naplnil 

izbu a unikol cez pootvorené okná do slnečného dňa. Potom sa na mňa zrútil a ja som sa usmial. Bol 

som spotený, unavený a... šťastný. 

A už som nebol panicom. Stal sa zo mňa nový človek. No a kým si ku mne ľahol a objal ma okolo pása, 

ja som sa pomaly spamätával a premýšľal o tom, akých bude tých pár dní nádherných. 

5. kapitola – Skúška odvahy 

Nebolo to až také ideálne ako som si predstavoval. Ja a on. My... Vlastne som mal pocit, akoby to my 

ani nejestvovalo a ja som si všetko iba prikrášľoval a nahováral. Nemohol som mu odoprieť snahu, ale 

cítil som, že nie je spokojný. Akoby sa v jeho vnútri odohrával akýsi boj. Nepokoj sa mu odrážal 

každým dňom v tvári viac a viac. 

Bol som rád, keď sa mi ho podarilo vytiahnuť na prechádzku, ale aj tak sme nezašli ďaleko. Rozvalil sa 

na lúke vo vysokej tráve a jedno steblo nedbalo odtrhol a strčil si ho do úst. 

Sadol som si vedľa neho a zadíval sa naňho. V jeho modrých očiach sa odrážala oboha. Ľahol som si 

vedľa a zadíval sa na ňu. Obklopoval nás spev vtákov, žblnkot potoka a vôňa lesa i sena, lebo na 

druhom konci bola lúka pokosená. 

„Dal by som si cigu,“ poznamenal a pomrvil sa. „Nebude ti to prekážať?“ 

„Myslel som, že si s tým prestal,“ podotkol som, ale zároveň som pokrútil hlavou. 

Sledoval som ako z vrecka nohavíc vylovil škatuľku, sadol si a pripálil. Zazvonil mu mobil. Ale on hovor 

proste zrušil. Už to párkrát urobil. Nebol som slepý, aby som si to nevšimol. Keď som sa na to opýtal, 

povedal iba – Nerieš. 

Neriešil som. Bol som rád, že je so mnou. Ale čím ďalej čas ubiehal, nebol som si istý, že je so mnou 

naozaj. Akoby bol myšlienkami a duchom niekde inde.  

Lenže kde? 

Sadol som si zaňho a objal ho. Hruďou som sa privinul k jeho chrbátu a bradu si oprel o jeho plece. 

Rukami som vkĺzol pod jeho neónovo zelené tielko a hladkal som ho dlaňami po hrudi, bruchu. 

Dofajčil. Opalok zhasol o podrážku tenisky. Obzrel sa na mňa ponad plece a pretočil sa. Zvalil ma do 

trávy a pomiloval. Mne to nedovolil. Nechcel, aby som to ani skúsil. Túžil som po tom a túžil som po 

ňom. Chcel som vedieť aké to je a chcel som vidieť jeho tvár v tej chvíli, keď... 
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Pohádali sme sa. Sám som celkom presne nechápal dôvod. Z obyčajného a podľa mňa celkom 

nevinného rozhovoru sa odrazu strhla hádka, buchli dvere a Leo zmizol na pol dňa. 

Vážne som nevedel, čo si o tom myslieť. Keď sa vrátil, leskli sa mu oči. Pochopil som, že má vypité, ale 

čušal som. Napriek tomu som sa ospravedlnil. 

„Nerieš to,“ zopakoval a ja som pochopil, že to slovo je zjavne nejaká jeho mantra. „Som hladný. 

Máme niečo pod zub?“ 

Mali sme. Samozrejme. Z nervozity, prečo tak vybehol, kde a či sa vráti som musel niečo robiť. Zjedol 

celý tanier špagiet s paradajkovou omáčkou a ja som ho len mlčky sledoval. Cítil som sa ako idiot a 

nechápal som prečo. 

Leo sa najedol a zaľahol. Ticho chrápal, keď som po ňom upratal a vrátil sa k rozčítanej knihe. No jej 

obsah mi unikal. Napokon som si ľahol k nemu. Objal ho, pobozkal a po chvíli bdenia som zadriemal i 

ja. Netušil som, že o chvíľku podstúpim skúšku odvahy. 

ooo xxx ooo 

V ten večer ma prekvapil. Prebudil som sa s čudným pocitom. Dotýkal sa ma a ja som bol absolútne 

nahý. 

„Leo?“ zachripel som ešte rozospatý. Za malými štvorcovými oknami bola už tma. Mykol som rukami, 

ale mal som ich priviazané nad hlavou k záhlaviu postele. Zamračil som sa. „Čo to má byť?“ 

Dvihol hlavu z môjho brucha, po ktorom tancoval svojím horúcim jazykom a pousmial sa. Nadvihol sa 

a položil na mňa celou váhou svojho tela. Pobozkal ma a ja som mu to dovolil napriek alarmu, ktorý 

sa mi rozozvučal v hlave. Prečo nie? Miloval som ho. Vedel som, že mi neublíži. 

„Zahráme sa,“ pošepkal medzi bozkami a ja som asi prikývol. Potom som už len sledoval ako si počína 

a čo robí, pričom všetko vopred popisoval, aby som sa nezľakol, aby som ostal uvoľnený. 

Nedalo sa to, nech som sa snažil akokoľvek. Svorky, ktoré mi umiestnil na bradavky boleli. Nechápal 

som, ako mi dokážu spôsobiť rozkoš, lebo ja som žiadnu necítil, nech už bola moja snaha akákoľvek. 

On si to však zjavne užíval. 

Aplikoval na mne análnu sprchu a potom vytiahol niečo, čomu hovoril thajské análne guličky. Keď si 

ma roztiahol prstami, natrel tú čiernu vec s krúžkom na konci hrubou vrstvou gélu a pomaly ju do 

mňa zasúval, pričom druhou rukou spracovával môj penis. Zvláštny, nie až taký nepríjemný pocit. 

Robil všetko preto, aby som vyvrcholil. Keď sa mu moje semeno roztieklo po ruke a polepilo mu prsty, 

len sa pousmial a odobrujúco ma pohladkal po bruchu. Guličky odložil bokom a vytiahol čosi iné. 

„Análny kolík. Páči sa ti? Tento je iba tvoj,“ povedal s tým zvláštnym výrazom v tvári a znova ho začal 

natierať gélom. 

Zrýchlil sa mi dych. Nespýtal sa, či to chcem. Ani či to chcem mať v sebe. Proste sa rozhodol aj za 

mňa. A ja som sa mohol iba ak dívať, čo bude nasledovať. Guličky boli oproti tomu malé. Odhadoval 

som, že ten kolík má priemer päť alebo šesť centimetrov a dlhý bol asi desať. Vážne ho do mňa chcel 

vopchať? 
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Urobil to. 

„Si roztiahnutý, nebude to bolieť,“ zamrmlal sústredený na jeho použitie. „Okrem toho, ten lubrikant 

ťa trochu znecitlivie.“ 

Vykríkol som. Skôr od šoku ako od bolesti, ale on mi pohotovo zapchal ústa jazykom. Leo robil všetko 

preto, aby som spolupracoval a ja... ja som sa poddal. Neviem, či preto, lebo som chcel kvôli nemu, 

alebo preto, lebo sa mi to až tak nepriečilo. 

Keď ma konečne po vyše hodine rozviazal, odkrvené ruky mi padli nevládne na vankúš. Cítil som v 

nich silné mravenčenie.  A bolel ma zadok. Po stehnách mi stále stekalo jeho semeno. Nie veľmi 

poriadne ma utrel a sadol si ku mne. 

Zapálil si cigu a ruku mal položenú na mojom ohnutom kolene. „Vedel som, že sa ti to bude páčiť, 

Bruno.“ 

Mlčal som. Ešte teraz ma boleli bradavky po tých sprostých svorkách. O zadku ani nehovoriac. 

„Mám tu tých hračiek viac. Zajtra vyskúšame niečo iné,“ povedal, keď vyfúkol dym a usmial sa. 

Načiahol sa po popolníku a priznávam, premkli ma obavy. Takto som si prázdniny s ním vôbec 

nevysníval. Až teraz som si uvedomil, ako sa zmenil. To, čo som postrehol už pri jeho príchode 

vyplávalo napovrch. 

Mal som chuť kričať frustráciou i plakať a hodiť sa o zem ako neposlušné, trucovité decko. Takto to 

nemalo byť. 

Musel som sa rozhodnúť. Mal som ho rád a láska nezmizne zo dňa na deň. Takže... buď urobíme 

nejaké ústupky, alebo budem súhlasiť s jeho konaním a... 

Stratím sám seba... 

A možno to tak ďaleko nedopseje. Možno Leo iba potrebuje nájsť sám seba a svoj pokoj. Možno sa 

časom všetko poddá. 

Dám mu šancu. 

„Dobre,“ súhlasil som, „ale už žiadne zväzovanie.“ Veď ani neviem, kedy ma vyzliekol. 

„Uvidíme,“ žmurkol na mňa a zhasil cigu. Potom cvaklo aj svetlo a izba sa ponorila do tmy. 

Neobjal ma. Stočil sa na druhý bok a o chvíľu už tuho chrápal. Na stehnách som cítil ako mi tuhnú 

zvyšky jeho semena. Trochu to svrbelo, ale nemal som sa k tomu, aby som sa ich zbavil. O chvíľu som 

sa ponoril do nepokojného spánku. 

6. kapitola – Nepekný koniec 

„Kto to bol?“ opýtal som sa, keď sa vrátil. Telefonoval a fajčil na balkóne. 

„Starý známy,“ odvrkol a pozrel na mňa štýlom – Čo ťa po tom. 

Bolelo to. 
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Na chalupe sme strávili iba týždeň. Ako veľmi som sa na ňu najprv tešil, bol som ešte radšej, keď sme 

odchádzali. Išiel som tam ako panic a vracal sa ako starý, vybehaný kurevník. A to všetko za pár 

mizerných dní. Až som sám nechápal. 

Hádky medzi nami boli častejšie. Vyostrovali sa, hoci som nikdy nebol ich iniciátorom. Mal som pocit, 

že Leovi som sa jednoducho prejedol a ostával som v úžase, ako málo času k tomu bolo treba. Mal 

ma dosť a bol som mu dobrý len na jedno? 

Prestával byť nežný a stal sa... požadovačným a hrubým. Milovanie sa rýchlo menilo sa sprostý sex. 

Ničnehovoriaci sex. Včera som sa dokonca ani neurobil a on si to nevšimol. 

Keď sme sa potom vracali z parku, natrafili sme náhodou na inú dvojicu skrytú v tieňoch a Leo ma 

prinútil špehovať ich. Než som sa mu nevytrhol a nevypadol odtiaľ. Leo ma rehotajúc sa dobehol. 

Všimol som si hrču v jeho nohaviciach, ale odmietol som to vziať na vedomie. 

Správal sa ako... odtrhnutý z reťaze. Nepáčilo sa mi to. 

Dlho sa na mňa díval opretý o balkónové dvere otvorené na vetračku. Potom ku mne podišiel a 

sklonil sa. Vtisol mi na pery krátky bozk a hánkami prstov mi prešiel po líci. Túžil som sa do toho 

dotyku oprieť, ale nemohol som. 

„Zajtra sa vraciam do Blavy. Kamoš mi zohnal nejaký dobrý džob,“ oznámil, keď si ku mne prisadol. 

Potom sa zvalil krížom cez posteľ a zadíval sa do stropu. „Môžem prísť večer k tebe? Vravel si, že vaši 

dnes odchádzajú na dovču.“ 

„Iste. Budem... rád.“ Snažil som sa o tom presvedčiť sám seba. 

Milovali sme sa. A ja som mal po celý čas nenormálnu chuť plakať! Leo ani v ten prvý raz nebol taký 

ohľaduplný a nežný, ako túto noc. Bol... bol skvelý. 

Krátko po milovaní sa obliekol a rozlúčil sa so mnou posledným bozkom, ktorý mi po tom vášnivom 

milovaní pripadal neskutočne vlažný. Pozval ma k sebe na pár dní a ja som sľúbil, že ho prídem 

pozrieť. 

ooo xxx ooo 

Sľub som dodržal. Asi to tak malo byť. S batohom na chrbte a unavený z nekonečnej cesty som sa 

vyštrachal k dverám podkrovného bytu výťahom, ktorý zavíjal ako osamelý vlk v hlbokom lese. 

Šiel som zazvoniť, keď sa dvere predo mnou rozleteli dokorán. Otvoril nejaký chalan s bradou aké sa 

teraz nosili. Vyzeral byť nabručaný i prekvapený zároveň. 

„Čo je?“ vyštekol, keď ku mne doľahli zvuky, ktoré sa mi zarezali hlboko do srdca. Zízal som mu do 

útrob bytu s otvorenými ústami, z ktorých nevyšlo ani mäkké f. Tajne som dúfal, že som si zmýlil 

adresu. 

„Hľadám Lea...“ vykoktal som po ďalšom – Tak čo chceš?! 

Ani ma nenechal dopovedať. „Ľutujem. Ako iste počuješ, ešte tam niekoho má. Ale môžeš ho počkať, 

hoci len teraz začali a včera im to trvalo dobrú hodinu.“ 
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Strčil ma dnu a ja som sa zapotácal. Ten chlapík zabuchol dvere so šomraním, že sa cíti ako 

bordelmama. 

Plne som ho chápal. Zvuky sexovania sa ozývali takmer po celom byte a ja som sa ako námesačný 

zakrádal čoraz bližšie. 

Srdce som mal v hrdle a v ušiach mi okrem tých hlasných stonov hučala vlastná krv. Opakoval som si, 

že to nemôže byť pravda, ale... to by som bol totálne naivný a hlúpy kretén. 

Z izby zaznel smiech. Leov smiech. A potom hlas. A ďalší. „Namaž sa viac, inak sa tam nevojdeš tak 

ľahko.“ 

Znova smiech a hlboký ston. Pootvoril som dvere. Nehlučne. Cez drobnú škáru sa mi naskytol pohľad, 

ktorý by som najradšej oželel. Zatmelo sa mi pred očami a v ústach som zacítil chuť žlče. 

Neviem ako som sa dostal na chodbu. Mal som pocit, že som bol absolútne mimo. Zbehol som po 

schodoch a vypadol z vchodu von, na čerstvý vzduch. 

„Si v pohode?“ Ten týpek, ktorý mi otvoril sa na mňa zadíval súcitným pohľadom. 

„Neviem... ja... asi,“ vydýchol som a oprel sa o stenu vedľa vchodu. „Momentálne mám pocit, že som 

ten najväčší debil pod slnkom.“ 

„Ach,“ pritakal a potiahol si z cigarety. „Chápem. Leo vie zapôsobiť.“ 

„Kto... kto sú dí dvaja?“ vyjachtal som. 

„Ozaj to chceš vedieť?“ opýtal sa a napokon len mykol plecom. Potiahol si a vyfúkol dym. „Jeho frajer 

a vraj nejaký profák. Asi matikár. Hovoril niečo o tom, že mu dlhuje. Nenechal ho prepadnúť, takže...“ 

V ušiach mi znelo... jeho frajer. Jeho frajer som bol predsa ja, nie? 

Zjavne to neplatilo. Zjavne bola všetko medzi nami iba lož. Môj najlepší priateľ si to rozdával s ďalšími 

dvomi a... 

Prišlo mi z toho zle. 

„Vie vôbec, že si mal prísť?“ opýtal sa chalan a zhasol cigu. 

Prikývol som. „Asi... na to zabudol. Aj tak dobre.“ Odlepil som sa od steny a vydal sa preč. Nemal som 

najmenší dôvod ostávať. 

„Mám mu niečo odkázať? Ako sa vlastne voláš?“ zakričal za mnou. 

Pokrútil som hlavou. Cítil som sa mizerne i trápne, lebo v očiach ma začali páliť slzy. Rozhodol som sa 

vrátiť. Ostávať nemalo zmysel. 

Sediac na stanici a čakajúc na vlak som si ale uvedomil jedno. Leo sa vážne zmenil. Nebol tým, za 

koho som ho považoval. Možno ma mal rád, ale určite ku mne necítil to, čo som cítil ja k nemu. 

Bolelo to. Veľmi. Ale asi to tak malo byť. 
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Nemôžem povedať, že by som ten blížiaci sa koniec niečoho, čo mohlo byť také krásne 

nepredpokladal. Bol som realista. Zväčša. 

Bol som možno sklamaný a smutný, ale nechcel som sa ľutovať. Leo si jednoducho vybral a žiaľ, nie 

mňa. Ale aj taký býva život. Okrem toho, nechcel som niekoho, pre koho budem iba hračkou na 

hranie. 

Možno stačí len štipka viery a príde niekto, kto mi zlomené srdce znova scelí. Zatiaľ... budem v 

tichosti žialiť nad stratou svojho najlepšieho priateľa a dúfať, že sa nerúti ozlomkrky do vlastnej 

záhuby. 

Z amplióna sa ozval hlas oznamujúci príchod Icéčka a ja som pookrial. Chcel som byť odtiaľ preč. Čím 

ďalej, tým lepšie. Vstal som z lavice a podišiel bližšie ku koľajom zaradiac sa medzi tú hŕstku 

cestujúcich, čakajúcich na ten istý vlak. 

Našiel som si svoje sedadlo v druhej triede a strčil si batoh pod neho. V žalúdku mi zaškvŕkalo, ale 

rozhodol som sa to ignorovať. Aspoň malú chvíľu. 

Zvuk píšťalky a vlak sa pohol. Vyzrel som z okna. Ak som aj dúfal, či sa náhodou nejakým zázrakom na 

nástupišti Leo nezjaví, nestalo sa. 

Oprel som sa a privrel oči. Počkám na konduktora, nech mi orazí lístok a pôjdem sa najesť. Cesta 

domov bude dlhá. Budem mať čas premýšľať, čo ďalej s tým nepekným rozchodom i koncom leta. 

Čo ďalej...  

 

Koniec 


