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Milá čitatel’ka, milý čitatel’,
dovol’ mi, aby som Ti predstavila svoj trojdielny gej román Neviditel’ný
zdroj. Neviditel’ný zdroj je pokračovaním románu Adam. V Neviditel’nom zdroji sa dočítaš o tom, čo sa dialo s Adamom po tom, ako sa rozhodol
íst’ na svoje prvé gej stretko, na ktorom chcel zistit’, či je na chalanov. Aj
tento román venujem mladým začínajúcim slovenským homosexuálom, aby
zbytočne nepremárnili svoju mladost’ v utajení a strachu ako Adam a aby
vedeli, do čoho idú.
V čase, kedy Adam prežíva svoj príbeh, neexistovala kniha, ktorá by
opisovala gej život na Slovensku, preto si mladí homosexuáli v tej dobe takú
knihu ani nemohli prečítat’, ani sa z nej prípadne poučit’. Verím, že moja
kniha osloví aj širšiu čitatel’skú verejnost’, ktorá sa zaujíma o inakost’.
Neviditel’ný zdroj vyšiel prvý raz ako ekniha v novembri 2013. Odvtedy nielenže prešlo vel’a času, ale sa tiež udialo mnoho vecí. Teraz nastal
čas, aby sa po komplikovaných okolnostiach román konečne dostal k čitatel’om aj v tlačenej podobe, navyše v prepracovanej a rozšírenej verzii!
Upozorňujem, že v texte sa okrem iného vyskytujú aj expresívne sexuálne dialógy, vulgárne výrazy a uvol’nené mravy. Dielo nie je vhodné
pre nedospelú mládež, ktorá ešte nedovŕšila vek osemnást’ rokov, ani pre
puritánskeho čitatel’a.
Toto dielo je čisto literárnou fikciou. Všetky postavy a inštitúcie, ich konanie a výroky sú vymyslené. Všetky podobnosti s realitou sú čisto náhodné.
Nie som si vedomá toho, že by sa čokol’vek z toho, o čom píšem, niekedy
reálne udialo.
Čo sa týka samotného textu – kurzívou zvýraznené slová sú bud’ prízvukované, ironické, citované alebo sa jedná o slovenský preklad z angličtiny
alebo iného cudzieho jazyka. Zmysel by mal byt’ zrejmý z kontextu.
Na záver by som sa chcela pod’akovat’ všetkým dobrovol’níkom, ktorí
mi boli pri tvorbe tohoto diela nápomocní. Bolo ich naozaj neúrekom a bez
ich pomoci by toto dielo možno ani nevzniklo. Špeciálne pod’akovanie patrí
MMM, ROB, LK, MZ, RI a GC, ako aj vydavatel’ovi.
Milá čitatel’ka, milý čitatel’, prajem Ti príjemné čítanie.
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Čast’ I

Chliev

1

Kapitola 1

Adam a Imrich
(Tento román je pokračovaním románu Adam.)
***
Na Štefana snežilo a všade ešte vládol pokoj Vianoc.
„Čo to čítaš?“ vyrušil ma znenazdania priteplený hlas.
Nepamätám si už, či som bol viac znechutený z toho, že ma niekto
rozptyl’uje pri čítaní, alebo, naopak, potešený, že po dvojhodinovom
čakaní na príjem na kožné oddelenie budem mat’ konečne nejakú
spoločnost’. Pamätám si len, že ked’ som zdvihol hlavu, uvidel som
strašne škaredého Cigána. Tvár pričmudená, vlasy ako kefa a nos
sčapený, akoby mu ho niekto zrovnal lopatou. Najhoršie na ňom aj
tak bolo jeho desivé obočie. Rástlo mu aj nad nosom ako opočlovekovi. Byt’ na jeho mieste, určite by som si ho trochu vystrihal, aby
som nevyzeral ako gorila.
Stál tam predo mnou oblečený v modrom nemocničnom župane.
Mal ho opásaný bielym fačom až kdesi na prsiach ako retard. Hl’adel
na mňa v mieri ako panenka Mária, v očiach stelesnená nevinnost’,
nad hlavou dobreženie svätožiara. Usmieval sa pritom, ako ked’ sa
dievča hanbí, hotový svätec v ženskom tele. Nikdy som si nemyslel,
že by niekto mohol takto presvedčivo jediným úsmevom zmenit’
pohlavie, no teraz som na vlastné oči videl, že sa to dá. Hoci sa mohlo
zdat’, že ten chlapík predo mnou je trochu pribrzdený, šibalské iskry
v jeho uhl’ovočiernych očiach prezrádzali, že má rozumu za dvoch.
„Prosím?“ spýtal som sa.
„Čo to máš za knihu?“ zopakoval Cigán otázku.
„To je Satanská biblia,“ odpovedal som pokojne.
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„Satanská biblia?!“ zalomil rukami Cigán. Jeho husté obočie vyletelo až kamsi na čelo. „Pre lásku Božiu, ty si satanista?!“
„Zatial’ nie,“ nemohol som sa nezasmiat’ na jeho prehnanom
zdesení.
„Tak prečo ju čítaš?“
„Hl’adám svetonázor, podl’a ktorého budem žit’,“ vysvetlil som
mu.
„Preboha, cez Satana?“ vypučil na mňa svoje uhl’ové reflektory.
„A prečo nie? V Biblii som našiel len samé vraždy, nenávist’
a otroctvo. O čo je Satan horší? Aj on by mal dostat’ priestor na svoju
obhajobu pred tým, než ho odsúdim, no nie?“
„Aha,“ uznanlivo pokýval Cigán hlavou nad mojou intelektuálnou vyspelost’ou.
Bolo vtedy pár rokov po Nežnej revolúcii. Mal som len šestnást’
a až príliš vel’a rozumu. Ako racionálne uvažujúci mladý človek,
nepripúšt’al som existenciu Boha v krest’anskej podobe bradatého
deduška, ktorý ucápal z hliny prvého muža a vdýchol doňho život.
Neveril som ani Biblii, že akýsi hovoriaci had rozdával l’ud’om
ovocie, alebo že nejaký iný ujo natrepal na drevenú plt’ku všetky
zvieratá sveta. A Ježiš? Vraj sa vyhrabal po troch dňoch z hrobu a vyletel do neba. Jeho prázdny hrob má byt’ toho dôkazom. Nezmysly.
Krest’anov som neuznával a pohŕdal som nimi. Obyčajné hlúpe ovce.
„S čím si tu?“ vyzvedal d’alej ten zvláštny Cigán.
„So znamienkom,“ odpovedal som. „Čakám na príjem.“
Cigán zase tragicky zalomil rukami: „Och, pre lásku Božiu! Rakovina?! Je to vážne? Ideš umriet’? Kol’ko dní života ti ešte zostáva?“
„Ale kdeže!“ zasmial som sa na tom, aký bol podarený. „Je to len
prevencia.“
Cigán sa upokojil a začal vyzvedat’: „A kde ho máš?“
„Na chrbte.“
„Aha,“ Cigán si ma stále dôkladne obzeral. „A budeš tu aj
ležat’?“
„Asi áno. Pár dní určite.“
Cigán sa zatváril vel’mi chápavo: „Aj ja tu ležím. S ekzémom.
Mimochodom, ja som Imrich. Aj by som ti podal ruku, ale mám ju
celú od masti.“ Znovu sa na mňa sladko usmial.
„Ja som Adam,“ predstavil som sa tiež.
„Teší ma, Adam,“ povedal. „Vieš, som tu už druhý týždeň. Dobre
tu varia, majú tu aj kaplnku a dokonca aj solárko!“
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„Solárko? A kaplnku?!“ tentoraz som pre zmenu ja od údivu
vypučil svoje reflektory. Za socializmu by nejaké kaplnky nemali
šancu, no teraz rástli ako huby po daždi. S trpkost’ou v hlase som
poznamenal: „Ty budeš asi nejaký veriaci, ked’ tu stále spomínaš
lásku Božiu, však?“
„Áno, som okresným vedúcim klubu krest’anskej mládeže,“ hrdo
sa pochválil Imrich. „Pracujem s mladými l’ud’mi, tínedžermi, ako si
aj ty.“
Čože?! Cigán okresným vedúcim klubu krest’anskej mládeže?! Ten ma
musí ináč cigánit’! Ešte som nevidel Cigána, ktorý by to dotiahol tak vysoko.
„Ale ja nie som veriaci,“ ohradil som sa vzápätí. Nechcel som byt’
spájaný s nejakými zaostalými krest’anmi.
„To nevadí,“ mávol rukou Imrich. „Nie všetci moji mládežníci
veria v Boha. Pracujem aj s problémovou mládežou, s rizikovými
prípadmi, s mladými z neúplných rodín, z detských domovov,
s narkomanmi a alkoholikmi. Študujem psychológiu na výške, takže
mám k tomu blízko.“
„Na výške?!“ opät’ obrovský údiv.
„Áno,“ prikývol Imrich, akoby to bola u Cigána bežná vec.
„Minule ma profesor prichytil, ako si na prednáške pilníkujem
nechty, hehe. Ale ked’ ja už som raz taký, hehe.“ Znovu sa zatváril
dievčensky hanblivo. Ked’ vyceril zuby, všimol som si, že má zákus –
spodné zuby pred vrchnými. Konečne som pochopil, čo mu spôsobuje ten čudný, trochu úchylný, ba až mierne maniakálny výraz.
Imrich ma však neprestával šokovat’: „Chcel by som byt’ kňazom.
Nikdy sa neožením a nebudem mat’ deti. Žijem v telesnej a duchovnej čistote a v odriekaní. Žiadny sex, alkohol, ani cigarety. Je
t’ažké vydržat’, ale Ježiš mi pomáha odolat’ pokušeniu.“ Odmlčal
sa a potom priteplene dodal: „Neviem, prečo som k tebe taký
úúúprimnýýý. . . “ Zaklipkal na mňa mihalnicami.
St’ažka som preglgol a mimovol’ne stiahol konečník.
Usmial sa na mňa: „Si vel’mi zaujímavý chlapec, Adam.“
Nevedel som, čo mu mám na to povedat’. Bolo mi jasné, že ma
balí. Zrejme to bola nejaká psychologická finta povedat’ niekomu,
že je zaujímavý, lebo to si o sebe myslí každý, a tak sa nemožno
pomýlit’.
„Vieš,“ začal som opatrne, „ale ja nie som na chlapcov. . . “
„Ale ja to myslím vážne, bez postranných úmyslov,“ dodal Imrich bez váhania, no nepresvedčil ma, lebo zo mňa doslova slintal.
Zrazu jeho zrak zvedavo spočinul na knihe v mojich rukách a spýtal
sa: „Môžem sa pozriet’, čo tam píšu?“
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Prikývol som. Nemal som nič proti tomu, aj ked’ mi hned’
prebleslo hlavou, že ju určite chce čítat’ preto, aby mohol byt’ pri mne
bližšie.
Prisadol si ku mne natesno, až mi to bolo nepríjemné. Len čo
zobral do ruky moju Satanskú bibliu, vykríkol som: „Počkaj, celú si
mi ju zamastil!“
Na prvej strane sa vynímal vel’ký hnedý odtlačok Imrichovho
palca.
„Och, prepáč, Adam, prepáč!“ ospravedlňoval sa l’útostivo.
„Prepáčiš mi to?“ Hlboko sa mi zahl’adel do očí, až sa v nich strácal.
„No čo už,“ vzdychol som skleslo. „Videl som, že si to neurobil
naschvál.“
Tentoraz som ja držal knihu a Imrich pomaly čítal: „Satanské
devätoro. Satan znamená ukájanie chútiek, nie odriekanie!“ Pohoršene odvrátil hlavu a prežehnal sa: „Och, Ježiš!“ Opät’ zaostril na písmená:
„Satan znamená pomstu, nie nastavenie druhej tváre!“ Znova vzdychol
a zalomil rukami: „Och, pre lásku Božiu, to je hrozné, akí sú oni zlí,
vel’mi zlí! Bože, odpust’ hriešnikom, lebo nevedia, čo činia!“
Začal som namietat’, že predsa úprimná zloba je férovejšia ako
falošná dobrota, že to katolícki kňazi sú v skutočnosti tí diabli,
ktorí vodu kážu a víno pijú, nie hriešnici, ktorí si otvorene priznajú,
že k plnohodnotnému životu musia v prvom rade ukojit’ svoje
vlastné potreby. Len vytiahnut’ peniaze z l’udí, o tom podl’a mňa je
krest’anstvo.
„Zaplatíš za hriechy a Ježiš ti predá vstupenku do raja? Hlúpost’!“
vysmial som ho, aby mu bolo jasné, že celú tú jeho cirkev považujem
iba za obyčajnú eseročku, s prízvukom na obmedzené ručenie.
„Hovorí z teba Satan, Adam!“ zašepkal Imrich smutne. „Bol si
niekedy na krest’anskej omši?“
Pokrútil som hlavou. Nebol som. Rodičia ma k takýmto veciam
neviedli. Bol som im za to vd’ačný.
„Mal by si íst’, aby si zo seba vypudil toho diabla a prijal do svojho
srdca Ducha Svätého! Dnes idem na jednu omšu do kaplnky. Ak
chceš, tak pod’ so mnou. Budem dokonca čítat’ z Písma.“
Zamyslel som sa. Aj ked’ som na krest’anskej omši ešte nebol,
zaujímalo ma, ako to tam asi vyzerá. A vidiet’ Imricha, ako priteplene
číta z Písma, mohol byt’ celkom zážitok. Tomu sa jednoducho nedalo
odolat’.
Ale čo ak by ma tam obt’ažovali krest’anskými bludmi? Alebo by ma
nútili sa modlit’? Blééé. To teda nie! Určite by som sa pogrcal!
„Dobre, pôjdem, ale len pod podmienkou, že sa budem iba
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pozerat’! V žiadnom, opakujem, v žiadnom prípade sa nezúčastním
na krest’anských obradoch! Budem len sediet’ a pozerat’ sa! Nebudem nič viac ako obyčajný divák! Sl’ubuješ?“
Imrich súhlasil.
Nato sa nemocničnou chodbou ozval sestričkin krik: „Pán Farkaš,
pán Farkaš, máte návštevu!“
„Už idem! Už idem!“ zakričal Imrich tým svojím výrazným
pupušovským hlasom, tak typickým pre zženštilých homosexuálov.
Pacienti sa vtedy na chodbe obzreli a niektorí sa aj vel’avravne
uškrnuli. Potom sa obrátil ku mne a vzrušene dodal: „To sú určite
moje mládežníčky! Sú do mňa beznádejne zamilované a nevedia
sa dočkat’, kedy sa im vrátim! Každý deň mi sem nosia ovocie
a zaváraniny a už to nemám kam dávat’! Príd’ pred šiestou na moju
izbu! Som na šestke!“
***
Ten večer som s Imrichom zašiel na krest’anskú omšu.
Kaplnka bola obyčajnou nemocničnou miestnost’ou – štyri biele
steny, žiadny nábytok, len niekol’ko radov stoličiek. Sadli sme si
hned’ do prvého radu, aby sme dobre videli.
Kňaz začal tárat’ samé krest’anské nezmysly o Ježišovi, o hriechoch, a ja som len nesúhlasne krútil hlavou. Triaslo mnou, čo som
mal sto chutí vyskočit’ a spýtat’ sa ho, či je normálny, ked’ trepe také
bludy. Zostal som však ticho sediet’, lebo som tam bol len ako divák.
Potom prišiel na rad Imrich. Precítene čítal zo Skutkov apoštolov
o umučení svätého Štefana: „Štefana kameňovali a on sa modlil –
Pane Ježišu, prijmi môjho ducha. . . “ Profesionálny herec by tú Božiu
oddanost’ nezahral lepšie. Ani farár sa neubránil letmému úsmevu.
Pučil som sa na jeho teplom hlase. Vtedy som pripustil, že som
mu možno krivdil, ked’ som neveril jeho rečiam o vysokej škole
a asketickom živote. Hoci by som jeho pobyt v nemocnici tipoval
na šikovné útočisko bezdomovca pred mrazivou zimou, teraz som
pripustil, že je možno naozaj svätý a prišiel na tento svet vo výnimočnej podobe Cigána, aby spasil naše skazené duše.
Veriaci pacienti sa občas postavili a poslušne zaspievali Aleluja.
Iba ja som čušal a nezapájal sa do ich krest’anských obradov. Všetci
po mne zazerali, no neodlepili by ma od stoličky ani páčidlom. Bol
som tam ako čierna ovca, ale mňa to netrápilo. Týmto titulom ma
častovali už v škole, lebo som sa stále hádal s učitel’kami, takže som
bol na to zvyknutý.
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„A teraz si na znamenie zmierenia podajte ruky!“ vyzval nás
v jednom momente kňaz.
Och, nie!
Presne toho som sa obával.
Pacienti si začali potriasat’ pravicami, vrátane Imricha. Jedine
ja som nepohnute sedel a tŕpol, aby náhodou niekto neprišiel aj
za mnou.
Márne. Krvilační pacienti sa už ku mne blížili s natiahnutými
paprčami ako zombie. Imrich ako prvý.
Oči nebezpečne zúžené, obočie stiahnuté, ruky zložené na prsiach. Odbil som ho: „Hovoril som ti, že som tu len ako divák,“
a ruku som mu nepodal.
„To nevadí,“ povedal smutne Imrich. „Ježiš t’a miluje aj tak. Ked’
do tvojho srdca vstúpi Duch Svätý, pochopíš.“
Ostatné zombie pochodili rovnako. S dlhými nosmi zaliezli naspät’ do hrobov.
***
Tak som spoznal Imricha, teplého Cigána. Bol to vôbec prvý
homosexuál, ktorého som vo svojom živote zaregistroval, lebo jeho
homosexualita z neho doslova vyžarovala.
Dnes viem, že som tých teplých určite stretol viac.
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Kapitola 2

Stanko
Som na chalanov, alebo nie?
Tak na túto otázku som sa po rokoch pochybností rozhodol definitívne nájst’ odpoved’. Mal som dvadsat’šest’, robil som si interne
doktorát, a bol som teda už dost’ starý na to, aby som si aj ja niekoho
našiel. A ked’že s dievčatami mi to akosi nešlo, povedal som si, že
skúsim zistit’, či náhodou nie som na chalanov, lebo isté náznaky tu
boli. Rozhodol som sa pre osobný rozhovor s gejom. Obával som sa
len toho, aby sa na mňa dotyčný nezačal lepit’ ako pred desiatimi
rokmi Cigán Imrich na kožnom. Alebo ako jeden študent, ktorý ma
raz obchytkával v internátnom výt’ahu. Povedal som si, že v tom
prípade by som sa jednoducho zdvihol a odišiel preč.
Veru, od kožného oddelenia sa toho vel’a udialo a zmenilo. Najmä
ja som sa zmenil. Akosi som vnútorne dozrel a už sa to nedalo dlhšie
skrývat’.
Odkedy som sa cez internetovú zoznamku dohodol na stretku
so Stankom, prešli dlhé tri týždne. Ked’ mi konečne zavolal, vel’mi
som sa potešil.
„Čau, tu Stanko,“ ozval sa v telefóne nežne huhňavý hlas chlapca
z inzerátu. „Máš dnes chut’ na to stretko?“
„Čau, no jasné!“ potešil som sa, ved’ mi zabralo celé dva týždne
písania, kým som sa s ním na niečom dohodol. „Kde a kedy?“
„Môžeš aj teraz? Stretneme sa pri intrákoch. Budeme dvaja.“
„Dvaja?“ čudoval som sa, lebo Stanko mi písal, že nikoho nemá.
„Áno, dvaja,“ zopakoval.
„No dobre teda. Tým lepšie.“
Hoci mal Stanko iba devätnást’, vybral som si ho, pretože práve
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v jeho inzeráte plnom nehy a priatel’stva som nachádzal svoje vlastné
slová. Tiež som v jeho profile vyčítal, že má modré oči – presne ako
Filip, spolužiak na výške.
Filip – práve pri ňom som prežíval zvláštne pocity, s ktorými som
sa dlho nevedel vysporiadat’. Na jednej strane ma tešili a nutkali
dotknút’ sa ho, no na strane druhej som pri nich vel’mi trpel, lebo
som sa o nich nemohol nikomu zdôverit’. Bol som celkom sám a žil
som vo vlastnom svete paranoických obáv z odhalenia. Ked’ sme boli
so spolužiakmi na chate, ležali sme na spoločnej posteli a ja som
nemohol dat’ nič poznat’, iba som počúval, ako si odfukuje. Vedel
som, že so mnou niečo nie je v poriadku. Srdce mi búšilo vzrušením.
Desil som sa, že ma druhí budú považovat’ za teplého a robit’ si
zo mňa posmešky. Dúfal som, že to všetko je len nejaká dočasná
záležitost’, že čas to vyrieši, že príde tá pravá blondínka, ktorá ma
z toho vytiahne. Občas ma miatlo, že som sa obzrel aj za dievčatami,
avšak omnoho zriedkavejšie ako za peknými chalanmi. Bol som
teda na dievčatá, či na chalanov? Bilo sa to vo mne. Aby som
nebudil podozrenie a zakryl chaos vo svojej duši, často som sa
správal heteráckejšie ako heteráci a okázalo som obdivoval ženské
stereotypy, ktoré pre mňa absolútne nič neznamenali. A pritom som
myslel na Filipa, na jeho športovú postavu, žiarivý úsmev a modré
oči. Vel’akrát som premýšl’al o tom, či som doňho zal’úbený, alebo
som ním posadnutý. Snád’ oboje súčasne. Nikdy som mu o tom
nepovedal, a ked’ sa škola skončila, bol som rád, že ho viac neuvidím.
Ked’ som dorazil k internátom, Stanka nikde nebolo. Už som
vyt’ahoval mobil, že mu zavolám, ked’ som zrazu zbadal dvoch
mladých vysmiatych chlapcov, ktorí ku mne kráčali ruka v ruke.
Zatmilo sa mi pred očami. Akí boli len krásni. Jeden cukrík sladší ako
druhý. Neboli to žiadni krvilační úchyláci, ani fúzatí muži v čiernej
koži, ale úplne obyčajní chalani ako ja.
Obaja mali modré oči a svetlé vlasy, akurát ten vyšší mal trochu
gélu a vyzeral mladšie. Z ich nosov som sa doslova roztápal. Boli ako
skokanské mostíky, aké majú herci z Hollywoodu.
„Ahoj,“ zahuhňal nižší z tej dvojice a podal mi ruku: „Ja som
Stanko.“ Potom ukázal na svojho priatel’a: „A toto je Zdenko.“
Rozprával tak zvláštne nosovo ako nejaké rozprávkové zvieratko,
akoby sa k niekomu túlil.
„Ahojte, ja som Adam,“ predstavil som sa a pri dotyku našich
rúk som znovu prežíval filipovské šteklenie v žalúdku. „Ideme si
sadnút’?“
V študentskej krčme som mal možnost’ oboch si bližšie obzriet’.
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Naozaj boli dokonalí – pekne oblečení, štíhli, s peknými tvárami.
Rozmýšl’al som, ktorý z nich sa mi páči viac, ale nevedel som sa
rozhodnút’. Nakoniec som prišiel na to, že by som si ich musel zobrat’
oboch.
„So Zdenkom som sa zoznámil iba včera a teraz sme spolu,“ začal
Stanko. „To len na vysvetlenie. Ked’ už som ti sl’úbil, že sa s tebou
stretnem, chcel som to aj splnit’.“
Iba včera?
Trochu prirýchle zoznámenie na môj vkus. Hoci si so mnou písal
dlhšie, predsa mi nedal prednost’. Samozrejme, že nie, ved’ čo sa
týkalo výzoru, oproti Zdenkovi som hral druhú ligu. Zaujímalo by
ma, čo by spravil, keby to medzi mnou a Zdenkom bolo naopak –
vymenil by Zdenka za mňa? Mal som pocit, že áno, že prišiel
na stretko nie preto, lebo mi to sl’úbil, ale aby sa presvedčil, či nie
som krajší. Ako som pochopil z jeho vysvetlenia, krajší som nebol.
„Máš môj obdiv,“ povedal som mu. „Si taký mladý a už máš
v sebe jasno. Ja to o sebe nemôžem povedat’ a pritom som o dost’
starší. Vlastne kvôli tomu som sa s tebou chcel stretnút’. Chcem
zistit’, či aj ja som teplý. Je to so mnou vel’mi zvláštne, lebo ani
len kamaráta nemám. Chápeš, mňa nebavia debaty o futbale, ani
o ženách. A ešte aj tých pár známych, ktorých som mal, zmizlo,
ked’ si našli priatel’ky. Som vel’mi osamelý. Som prakticky úplne sám
a ubíja ma to.“ Žil som naozaj ako prestarnutý vdovec.
„Páčia sa ti chalani?“ spýtal sa ma Stanko priamo.
„Že či,“ usmial som sa a prebehol som pohl’adom po oboch krásavcoch. Ked’ sa moje oči stretli so Zdenkovými, ten uhol pohl’adom,
akoby som ho pri niečom prichytil. Hned’ som vedel, kol’ká bije. Hoci
som nebol nijaký extra fešák, ale iba šedý priemer, predsa som sa mu
páčil. Žeby ho prit’ahovali protiklady rovnako ako mňa? Možno sa
mu páčili moje tmavé vlasy ako mne jeho svetlé. A možno bol len
na starších ako ja na mladších.
„Neviem, či si teplý,“ povedal Stanko. „Ale viem, že ja som gej
a že chcem mat’ priatel’a, ktorého budem l’úbit’ a ktorý bude l’úbit’
zase mňa. Bude nás spájat’ niečo výnimočné a krásne. Iba ja a on.“
Vtedy št’uchol do Zdenka, ktorý mu to hned’ vrátil. Chvíl’u sa klbčili
ako dve šteniatka. Vel’mi sa mi to páčilo.
Stanko potom pokračoval v prekrásnom rozprávaní o priatel’stve.
Čoraz viac som si uvedomoval, že mi hovorí z duše. Aj ja som túžil
po priatel’ovi, ktorému by som mohol povedat’ čokol’vek na svete
a on by ma pochopil. A hoci by poznal moje chyby, napriek tomu
by ma mal rád. Vypočul by ma, poradil mi a nikdy by ma nenechal
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trápit’ sa. Prichádzal by, ked’ ostatní odchádzajú. Rozosmial by ma
aj v tej najt’ažšej chvíli. Bol by moja vyvolená rodina. Bolo by to
také čisté a rýdze priatel’stvo medzi dvomi mužmi. Presne po takom
priatel’stve som túžil. Lenže ked’ som ho začal hl’adat’, prišiel Filip
a ja som chcel ešte niečo viac. Intimitu. Nevedel som, ako postúpit’
o krok dopredu, ako prelomit’ tie l’ady, a tak som sa ho raz priamo
spýtal, či ma má rád. Pozeral sa na mňa ako na hlupáka a ja som
sa presne tak trápne cítil. Aj tak som bol na seba nesmierne hrdý,
že som sa konečne osmelil a vložil topánku do dverí. Snažil som sa
mu vysvetlit’ význam priatel’stva v platonickom chápaní, no jemu
bol tento pohl’ad na míle vzdialený. «Nájdi si inú obet’!» povedal
mi nakoniec. Nechcel som dotierat’, a tak som sa mu začal vyhýbat’.
U mňa tým skončil.
Na výške som začal chodit’ na kurz angličtiny. Tam som spoznal
Dášu, bláznivú prefajčenú lektorku a poriadnu perverzáčku. Tá nás
ako prvé naučila slovo exciting – vzrušujúci. «Angličtinu budete
milovat’, lebo angličtina je exciting!» vyšpúlila pery hned’ na úvod
a potom neskôr ešte mnohokrát. Obliekala sa do červených obtiahnutých riflí, vlasy mávala zopnuté gumičkou do krátkeho copíku.
Chodila s takým zženštilým Samsonom, Welšanom, brčkavým ryšavým alkoholikom, ktorý kráčal vykrútene ako baletka, ale pritom
bol čistý heterosexuál. Tiež bol lektorom a jeho životným mottom
boli sex, drogy a rock&roll. Býval kúsok odo mňa, hned’ vo vedl’ajšom
paneláku, a tak som s ním chodieval na pivo. Pri ňom som sa učil
po anglicky. Samson bol pekné kvietko. Na našom prvom stretku sa
ma ako prvú vec spýtal, či mám priatel’ku. Povedal som, že nie. Tak
sa ma spýtal, či mám priatel’a. Teraz som už panicky vykríkol NIE!
Povedal mi, že na tom nič nie je, byt’ teplý, a ja som mu povedal, že
ALE JA NIE SOM! Skoro som sa vtedy prepadol pod zem od hanby.
Hlavne, že som pritom myslel na Filipa. Ked’ videl, ako ma to berie,
zmenili sme tému a začali sme sa bavit’ o futbale. Hoci sme obaja
k nemu mali d’aleko, bola to dostatočne heterosexuálna téma, aby
odviedla pozornost’. Dáša mi pre zmenu pomáhala vybavit’ pobyty
v Amerike. Neskôr sme sa zblížili a ja som ju a Samsona často navštevoval u nej doma. Zvyčajne sa tí dvaja hádali kvôli Samsonovmu
pitiu a žiarlivosti. Žiarlil na mňa, ale zbytočne, lebo kým ja som mal
Dášu rád a dokonca som s ňou často spával v jednej posteli, nikdy
medzi nami k ničomu nedošlo. Podl’a Samsona som bol naivný. Raz,
ked’ bola Dáša so Samsonom zase pohádaná, šiel som s ňou na výlet
na hrad. Práve vtedy som jej povedal o Filipovi. Dôveroval som jej.
Veril som, že práve taká bláznivá osoba ako ona ma najskôr pochopí.
12

Naozaj ma vtedy podržala a povedala mi, že aj Samsonova kamoška
z Brightonu je teplá a všetci to berú úplne v pohode. A prezradila mi,
že aj ona mala lesbickú skúsenost’, a nie jednu. Bol som jej vd’ačný.
Vel’mi mi to pomohlo. Povzbudilo ma to, no aj tak mi trvalo ešte roky,
kým som sa odvážil íst’ na toto prvé gej stretko so Stankom. Dáša sa
medzičasom dramaticky rozišla so Samsonom a začala žit’ s mojím
dobrým kamarátom, spolužiakom zo základnej školy, ktorého som
jej raz predstavil. Chcel som, aby aj on mohol spoznat’ moju úžasnú
kamarátku a lektorku. Na toho Samson žiarlil oprávnene. Hoci bol
medzi Dášou a jej novým priatel’om priepastný vekový rozdiel,
zdalo sa, že im to funguje výborne. Práve vtedy prišiel čas, kedy som
sa začal u Dáši cítit’ ako piate koleso na voze. Trávil som u nej každý
piatkový večer, a kým sa ona v zafajčenej kuchyni objímala so svojou
novou láskou, ja som sa na nich iba pozeral – sám. Aj ja som chcel
niekoho mat’, ibaže Dáša bola príliš tesná železná košel’a. Nevedel
som sa od nej odpútat’ ináč, ako ju opustit’ úplne. Jedného dňa som
sa jej už neozval. Nezavolal som jej a v piatok som k nej neprišiel.
A ona mi tiež nebrnkla, že čo je so mnou. Začal som sa potom
stretávat’ s dievčatami na inzerát, ale bola to hrozná nuda. Žiadne
dievča v sebe nemalo Dášinu iskru. Raz som sa stretol s jednou, ktorá
ma doslova vyzliekala pohl’adom. Po tret’om stretku, ked’ už by sa
patrilo ju aj pobozkat’, som ju už nechcel vidiet’. Nebola škaredá,
ale ničím ma nezaujala. A navyše nebola blondínka. Potom som si
čoraz častejšie začínal uvedomovat’, že viac ako blondínky sa mi
páčia práve blondiaci. Až rok po rozchode s Dášou som sa rozhodol
stretnút’ s gejom. A to sa dialo práve v tejto chvíli.
Toto všetko sa mi preháňalo hlavou, ked’ som počúval Stankove
sladké slová. A po celý ten čas som na sebe cítil uprený pohl’ad jeho
mladšieho priatel’a.
Nakoniec som neodolal a obrátil som sa k nemu: „Ty mi tiež niečo
povedz! Kol’ko máš rokov? Osemnást’? Vyzeráš vel’mi mlado.“
Zdenko sa zatváril neurčito. Len zahmkal a mykol ramenom.
Pochopil som to ako súhlas.
„Hm, osemnást’. . . ,“ vzdychol som si a opät’ zopakoval to, čo som
už raz povedal: „Naozaj vám závidím, že máte vo všetkom jasno už
teraz. No nič. Aj ked’ som stratil vel’a času, nikdy nie je neskoro.“
Zdenko sa usmial.
Aké jednoduché. Po rokoch tápania mi stačilo jedno stretnutie,
aby mi bolo všetko jasné. Hoci som sa vo svojom živote stretol
s mnohými dievčatami, žiadna ma neohúrila. A zrazu jedno stretko
s chalanmi a ja som odpadával. Konečne som pochopil, prečo ma
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tak vzrušovalo pozerat’ na počítači sexi videá s mladými mužmi. Bol
som jednoducho na chalanov.
Úloha teraz znela jednoducho – čím skôr nájst’ rovnako pekného
chalana, ako boli Stanko so Zdenkom, ktorý by však bol nezadaný.
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Kapitola 3

Klement
Na druhý deň, ked’ som si v detskej izbe balil do ruksaku veci
na chalupu a premýšl’al som, čo všetko musím do večera stihnút’,
vyrušili ma ranné správy v rádiu. Oznamovali, že návšteva pápeža
na Slovensku stála 80 miliónov korún.
„Darmožráči krest’anskí!“ zamrmlal som podráždene.
Hnevalo ma, že aj ked’ som chudobný ako kostolná myš, musím
svojimi daňami prispievat’ na také sprostosti, ako je nejaká návšteva
z Vatikánu. Tie peniaze sa podl’a mňa dali využit’ ovel’a lepšie. Za 80
miliónov sme mohli mat’ na celom Slovensku zrenovované detské
pieskoviská, ktoré sa od konca socializmu nijako nezvel’ad’ovali
a zarastali trávou. Lenže to by si niekto musel vážit’ slovenské deti
viac ako nejakú náboženskú ikonu.
Znechutený som sa vybral na chalupu. Autobusom. Na auto som
nemal peniaze.
Na chalupe som sa prezliekol do pracovného a začal som čistit’
šopu. Nepotrebné veci som vyhadzoval na kopu, aby som ich neskôr
odviezol otcovou zhrdzavenou škodovkou na smetisko. Najviac mi
dali zabrat’ prázdne fl’aše od tvrdého alkoholu, ktoré tam vychl’astali
predošlí obyvatelia. Vyniesol som celých dvadsat’ igelitových vriec.
Ten murovaný dom som kúpil v dezolátnom stave od Cigánov.
Bol lacný, lebo o cigánsky dom nemal nikto záujem. Ani sa nečudujem. Ked’ som ho prvý raz navštívil, skoro som sa pogrcal. Po celej
záhrade sa na snehovej pokrývke vynímali koláče hovien. Boli úplne
všade. Cigánom sa nechcelo chodit’ na záchod do kadibúdky, a tak to
riešili tým najjednoduchším spôsobom. Aj vchodové dvere stáli za to.
Cigáni ich najskôr v opitosti rozmlátili sekerou a potom ich pozlátali
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kusmi plechu, aby sa vôbec dali zamknút’. Ďalší šok nasledoval
priamo vnútri. Steny boli čierne, lebo piecka dymila do izby a nie
do komína. Podlaha bola zhnitá, lebo umývadlo odtekalo na zem.
Okenné rámy chýbali, lebo domáci ich spálili, aby mali teplo. Aj tak
som ten domček kúpil. Jednak preto, že som sa zúfalo potreboval
osamostatnit’, ale tiež kvôli výbornej polohe priamo v centre dediny,
rovno za kostolom. Veril som, že ked’ tú zrúcaninu dám trochu
do pucu, budú mi ostatní ešte závidiet’ a búchat’ sa po čele, že
prečo ju sami nekúpili. Problém však bol, že po kúpe mi už nezostali
nijaké peniaze na rekonštrukciu, a tak som sa zameriaval viac-menej
na čistenie.
Umývaním zasraných amerických hajzlov a opekaním mastných
hamburgerov pre tučných Američanov som paradoxne zarobil niekol’konásobne viac ako vedou a výskumom na Slovensku. Kým
na škole som ako doktorand zarobil za mesiac nejakých desat’tisíc
korún v hrubom, čo bolo vtedy 200 dolárov, v Amerike som tol’ko
zarobil za dva dni. Kým spolužiaci si za doláre kúpili CD prehrávače
a inú elektroniku, ja som si kúpil túto starú chajdu. Vždy som túžil
bývat’ v dome s peknou záhradou plnou ovocných stromov a ríbezlí,
nie v paneláku na špinavom sídlisku. Škoda, že tých peňazí som
nemal viac, bol by som si kúpil niečo lepšie. Hovorí sa, že najt’ažšia
vec na svete je prázdne vrecko, a ja môžem potvrdit’, že je to pravda.
Tešilo ma, že som mal zo záhrady výborný výhl’ad nielen
na vel’ké hodiny na kostolnej veži, ale aj na dvojkríž, ktorý sa
skvel úplne na špici. Ibaže práve na tom dvojkríži bolo niečo vel’mi
zvláštne. Vynímal sa totiž nad ním polmesiac a nad polmesiacom
hviezda. Vŕtalo mi v hlave, prečo je na katolíckom kostole ortodoxný
dvojkríž a ešte k tomu s akýmisi nebeskými objektmi, ale odpoved’
som nenašiel. Či to tam dali Turci, známi hviezdou a polmesiacom,
alebo nejaký nadšený hvezdár? Táto vec pre mňa zostala možno
navždy záhadou.
„Ahoj, Adam!“ pozdravila ma zrazu suseda Kopčová spoza
plota. Rovnako ako prvý raz, ked’ som kupoval dom, aj teraz prišla
táto, ako som zistil, dedinská klebetnica a ultraortodoxná katolíčka
na výzvedy. Zakaždým sa objavila na záhrade, aby akože nakŕmila
kury, ale ja som dobre vedel, o čo jej v skutočnosti ide. „Čo, prišiel si
porobit’? Treba, treba. Roboty máš ako na kostole. Ale teraz už vel’a
nespravíš. Za chvíl’u sa začne kazit’ počasie. Počkaj, príde október,
november, dažde, zima, choroby. Nič neurobíš. To si nechaj na jar!
Ja t’a nechcem poučovat’, ale už to trochu poznám. Celý život žijem
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na dedine a to vieš, raz jeden niečo stavia, raz druhý prerába a človek
sa priučí.“
„Ved’ ani žiadne vel’ké prerábky nezačínam,“ odvetil som. „Aj
tak by som na to nemal, lebo v škole je to oničom. Dost’ bolo vedy
a výskumu, už naozaj nemám z čoho žit’. Obyčajný šofér zarobí viac
ako ja. Idem odtial’ preč, do praxe, aby som konečne zarábal, ako
sa patrí. Už sem nebudem môct’ chodievat’ tak často ako doteraz,
pretože vol’ného času budem mat’ pomenej.“
„A kamže ideš robit’? A zarobíš dobre?“
Výzvedy sa začali.
„K brokerom. K finančníkom. Zarobím lepšie ako v škole, ale aj
tak je to bieda. Hádam mi po čase pridajú. Nejako začat’ musím.“
Presne tak, nejako som začat’ musel. Bol som nazlostený, že som
tol’ké roky zabil výskumom, ktorý nikoho nezaujímal. Zbytočne som
modeloval stochastické procesy prechodu paketov po sieti. Zby17

točne som optimalizoval stochastickú funkciu kvality hrania vzoriek
z bafra cez milióntisícpät’sto parametrov. Nikoho to nezaujímalo.
Nikto tomu ani nerozumel. Veru, dost’ bolo vedy a výskumu!
„Len aby si nel’utoval,“ mávla suseda rukou. „Vieš, ako je to dnes
vo firmách. Súkromníci t’a aj z kože zderú. Hádam to máš dobre
zrátané.“ Významne sa na mňa pozrela, aby z výrazu mojej tváre
vyčítala výšku môjho platu.
Tento jej trik som už dávnejšie prekukol, a tak som sa zatváril neurčito. Nechcel som jej povedat’, že budem zarábat’ iba dvanást’tisíc,
len o dve tisícky v hrubom viac ako na univerzite.
„No však ty si najlepšie rozumieš,“ poznamenala, ked’ videla,
že zo mňa nič nevypáči. Dala sa na odchod a cestou ešte prehodila:
„Ešte nejakú ženu si sem dovedieš, možno aj rovno z našej dediny,
a budeš mat’. . . “
To tak!
Vedel som, kam tým mieri, ale jej čudnú dcéru Doru by som nechcel ani za svet. Dora bola ešte pobožnejšia ako jej matka a od skončenia školy ešte nikde nepracovala, dokonca ani v meste poriadne
nebola. Zato v kostole si otláčala kolená v jednom kuse. Obliekla sa
do čiernych šiat ako na pohreb a pod’ho modlit’ sa k Ježišovi. Podl’a
mňa bola trochu šiši. Párkrát som ju načapal, ako sa modlí v záhrade.
Ked’ zbadala, že ju pozorujem, zakaždým sklonila hlavu a bez slova
rýchlo odkráčala preč.
Zrazu zavŕzgala susedina bránka. Do záhrady vošla práve Dora.
Vždy sa takto striedala s mamou, akoby to s ňou mala dohodnuté.
Len ma omámit’ ženskými rečami a oženit’. Oblečená v teplákoch
s vyt’ahanými kolenami vošla do kurína a celá natešná sa mi spoza
plota prihovorila: „Ahoj, Adam, prišiel si porobit’?“ Škerila sa pritom, ako keby ju požehnal samotný pápež.
„Trochu. A čo ty? Čo máš nové? Čo si taká natešená?“ vyzvedal
som pre zmenu ja.
„Ále,“ začala Dora a trochu sa okúňala, aby sa nepovedalo. Nakoniec to z nej vyšlo: „Bola som cez víked pozriet’ pápeža, hehehe!“
Smiala sa, ako ked’ kobyla erdží.
„A videla si ho?“
„Áno,“ zase sa okúňala a po chvíli hrdo dodala: „Aj ma požehnal!“ Vycerila zuby do širokého úsmevu.
„Nehovor!“ vykríkol som, opierajúc sa o lopatu. „Ked’ už si s ním
bola, mala si mu odkázat’, že mi dlží šestnást’ korún.“
„Ako to?“ zarazila sa prekvapene Dora.
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„Však si to vyrátaj! Osemdesiat miliónov, čo stála tá jeho návšteva, delené piatimi miliónmi Slovákov je šestnást’ korún. Pretože
ja neverím v Ježiša, tol’ko by mi mal vrátit’,“ žartoval som trochu
podrývačne. Čo mi zostávalo? Vedel som, že mi nikto tých šestnást’
korún nevráti, tak som si aspoň rýpol.
„Prestaň!“ okríkla ma Dora. „Nevieš, čo hovoríš!“ Otočila sa
a urazene odišla, akoby som bol ja ten zlý.
***
„Na našej vízii a misii pracovali všetci zamestnanci niekol’ko dní.
Pochopenie vízie a misie je kl’účovou vecou, je naším kompasom,
ktorý nám určuje správny smer. Preto vyžadujem, aby ste sa túto
víziu a misiu naučili naspamät’!“ vysvetl’oval riaditel’ na úvodnom
školení v novej práci. Riaditel’ potom o vízii a misii hovoril ešte
d’alšie štyri hodiny a ja som od nudy zaspával. Vyslobodila ma až
obedňajšia prestávka. Keby jej nebolo, riaditel’ by bol schopný mučit’
nás až do večera.
Rozmýšl’al som, či aj samotná práca bude takáto nudná. Bol som
prijatý na pozíciu juniórneho analytika v oblasti trhu s cennými
papiermi. Vedel som, že odchodom zo školy vel’a riskujem. Trh
s cennými papiermi bol v tom čase sotva rozbehnutý a skôr to
vyzeralo na vel’kú bublinu ako na reálne obchodovanie. Platovo
som si polepšil len trochu, ale žiadna sláva to nebola. Na škole som
mal aspoň istotu a akademickú vol’nost’. Ked’ som sa už raz hodil
do vody, musel som plávat’. Už sa nedalo íst’ naspät’ do učebne
a cvičit’ pekných študentov. Och, ako som sa na niektorých nemohol
ani len pozriet’, takí boli fešní. Bol som presvedčený, že by to na mne
určite videli. Videli by na mne TO! Presne TO! To príšerné TO!
Poobede sa mi venoval kolega Andrej, senior analytik a mozog
firmy, no nie dlho, lebo musel odíst’ na súd. Pochopil som, že hoci
ma mal mat’ na starosti, vel’a poznatkov mi nepredá, pretože bol
chronicky zaneprázdnený.
Pri pohl’ade naňho som prvý raz zapochyboval, či som naozaj
spravil dobre, že som odišiel zo školy. Desila ma predstava, že
by som jedného dňa mohol vyzerat’ rovnako ako on, ako pacient
po chemoterapii – vyziabnutý, vel’ká hlava bez vlasov, oči vpadnuté
a pod nimi desivé tmavé kruhy.
„Kol’ko hodín denne pracuješ?“ spýtal som sa ho.
„Osemnást’,“ odpovedal mi, zúfalo hl’adajúc niečo na pracovnom
stole.
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Vypleštil som oči. To bolo privel’a. Iba teraz som dokázal ocenit’
vol’ný čas, ktorý som mal na univerzite.
„Nevidel si tu taký fascikel?“ spýtal sa ma Andrej. „Potrebujem
ho na pojednávanie.“
„Veru nie,“ odpovedal som.
Nikdy by som sa nechcel súdit’. So súdmi sú len opletačky.
***
Teraz, ked’ som mal prácu, mohol som sa konečne pustit’ do hl’adania lásky. Rozhodol som sa využit’ moderné technológie, a tak som
si vložil inzerát na internetovú zoznamku. Hl’adal som blondiaka
s modrými očami, ktorý by bol mojím priatel’om na všetko. Popri
mapovaní konkurenčných firiem na internete, odpisoval som na odpovede a tešil sa, aké to bude krásne, ked’ ho konečne nájdem.
A vtedy to prišlo.
Ozval sa mi akýsi Klement, že spĺňa moje požiadavky a že
ak chcem, mám mu odpísat’. Srdce mi podskočilo od radosti. Môj
inzerát zafungoval. Našiel som najlepšieho priatel’a na prvý pokus.
Predstavoval som si ho ako pekného štíhleho blondiaka, úplne
obyčajného chalana na spôsob Stanka so Zdenkom. Už som s ním
plánoval aj spoločnú budúcnost’. Videl som nás, ako spolu žijeme v
spoločnom dome, zdiel’ame jednu postel’ a milujeme sa každý deň.
Ako spoločne zvel’ad’ujeme naše bývanie, trávime spoločné večery
pri hlbokých debatách o zmysle života, cestujeme, spoznávame nových l’udí i nové kultúry. Odpísal som mu, vymieňali sme si emaily
pár dní, ale potom sa akosi odmlčal a môj sen sa rozplynul.
Pravdu povediac, takmer som už naňho zabudol, no jedného dňa,
práve ked’ som na chalupe v kuchyni búral zničené šamotové kachle,
pípla mi esemeska. Písal Klement: „Ahoj, prepáč, že sa ozývam až
teraz. Chceš sa ešte stretnút’?“
Dost’ ma to prekvapilo.
Čo tak zrazu? Určite dostal košom a teraz si spomenul aj na mňa.
Obratom som mu odpísal: „Môžeme, ale som práve na chalupe.
Stretnime sa na stanici v meste. Prídem autobusom o šiestej.“
Klement súhlasil.
Do autobusu som nastupoval s vel’kými očakávaniami. Cestou
som znova sníval svoj sen o blond’avom priatel’ovi – aký asi bude
a aké to s ním bude úžasné. Budeme len my dvaja a nikto iný v celom
vesmíre. Najlepší priatelia. S každou zastávkou sa vo mne napätie
zvyšovalo, pretože v mojom živote malo konečne zasvietit’ Slnko. To,
že budem mat’ konečne priatel’a, som bral ako hotovú vec. Bolo to
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jasné. Po pár mesiacoch mi v práci pridajú na plate. Osamostatním
sa a začnem žit’ spolu s Klementom. Na začiatok nám bude stačit’ aj
podnájom, neskôr si opravíme moju malú zrúcaninu.
Bol by som rozjímal až po stanicu, keby mi zrazu nezazvonil
mobil. Prišla mi d’alšia esemeska od Klementa.
„Ahoj, som v autobuse. Videl som t’a,“ písal.
Strhol som sa a obzrel som sa za seba. Videl som však len
nič netušiacich cestujúcich. Nezúčastnene sa pozerali von oknom.
Zavolal som Klementovi, ale on môj hovor zrušil. Rozladil ma.
Odpísal som mu: „Príd’ ku mne. Môžme sa rozprávat’ už teraz.“
„Neprídem,“ odpísal Klement. „Všimol si si ma?“
Zase som sa obzrel, ale nikoho podozrivého som nevidel.
„Nie,“ napísal som mu. „Príd’ ku mne. Načo si budeme esemeskovat’, ked’ sa môžeme rozprávat’?“
„Neprídem,“ odpovedal Klement. „Mal som slnečné okuliare.
Naozaj si ma nevidel? Išiel som okolo teba.“
Už som mu neodpísal. Mal som po krk toho trápneho hrania sa
na mačku a myš. Sen o najlepšom priatel’ovi sa opät’ začal rozplývat’.
Na konečnej som sa postavil, že vystúpim, no pritom som tajne
skenoval cestujúcich, či medzi nimi náhodou neuvidím svoju budúcu
lásku. No žiadny blondiak so slnečnými okuliarmi tam nebol.
A tu som ho zrazu zbadal.
Predo mňa skočil slizký blond’avý tučko s chlpatou hrud’ou, slnečnými okuliarmi a vyškereným úsmevom. Môj sen bol kompletne
v háji a ja som netúžil po ničom inom, len sa čím skôr vyparit’.
Žial’, bolo neskoro, pretože Klement už stál pri mne: „Naozaj si ma
nevidel?“
Jeho hlas znel tak príšerne priteplene, že som sa od hanby takmer
prepadol pod zem. S vytreštenými očami som sa zdesene obzeral, či
ma v jeho prítomnosti nevidí niekto známy. V hlave sa mi preháňali
tie najnemožnejšie kombinatorické paranoje. Bol som presvedčený,
že každý, kto čo i len trochu začul jeho teplý hlas a videl jeho
vykrútené zápästia a teplé pohyby rúk, z toho okamžite usúdil, že
aj ja musím byt’ ako on. Našt’astie nikto taký sa v blízkosti nenachádzal, no aj tak som namiesto plánovania spoločnej budúcnosti začal
hl’adat’ spôsob, ako sa ho čím skôr zbavit’.
„Nie, nevidel som t’a,“ odpovedal som. „Prečo si neprišiel
ku mne? Mohli sme kecat’ už cestou sem.“
„Neviem,“ odpovedal Klement. „Bolo mi to blbé.“
„A kde si vlastne nastúpil?“
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„To je jedno. Nebude ti vadit’, ak sa teraz na pol hodinu vyparím?
Musím íst’ ešte do jednej firmy orazit’ nejaké papiere. Potom si
môžeme niekam sadnút’.“
Výborne! Záchrana.
„Dobre, tak ja zatial’ na teba počkám v meste,“ zaklamal som.
Len čo sa Klement stratil za najbližším rohom, zobral som nohy
na plecia. Až ked’ som bol v bezpečí, vytiahol som mobil a nat’ukal
správu: „Stretko ruším. Nemalo by to zmysel. Prepáč.“
Ešte som ani neschoval telefón do vrecka, ked’ mi volal Klement.
Zrušil som ho. O chvíl’u mi prišla esemeska: „Si vel’mi neseriózny
a nevieš, čo sa patrí. Ani ma nepoznáš. Prečo si taký?“
Neodpovedal som.
O chvíl’u prišla d’alšia esemeska: „Slušné správanie ti asi nič
nehovorí, čo? To som si mohol mysliet’! Chod’ si!“
Zase som neodpovedal. Schoval som mobil do vrecka a ponáhl’al
sa domov. Hovoril som si, že slušné správanie v tomto prípade
riešit’ nebudem. Podstatné bolo, že som sa zachránil pred totálnym
verejným znemožnením sa jednou hroznou blond’avou katastrofou.
Ešte to tak, aby ma niekto videl producírovat’ sa po meste s takým
sliziakom, a hned’ by celé mesto vedelo, ako to so mnou v skutočnosti je.
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Kapitola 4

Atlantis
Od hrozného stretka s ešte hroznejším Klementom ubehlo niekol’ko dlhých týždňov a prišla neskorá jeseň. Ešte aj počasie sa
zmenilo tak, ako predpovedala suseda Kopčová. Prišli časté dažde
a dokonca sa objavil aj prvý sneh. Za ten čas som neúspešne prešiel
všetky inzeráty mladých chalanov – zase ich v tej dobe nebolo tak
vel’a – a zostali už len tí starší. Uvedomil som si, že nájst’ lásku je
v skutočnosti ovel’a t’ažšie, ako som si myslel. Napriek tomu som to
nevzdával. Stále som veril, že sa dá nájst’ nejaký super chalan, moje
druhé krídlo, s ktorým by som vzlietol k oblohe.
Popri štúdiu finančníckej biblie – Zákona o cenných papieroch – som
našiel jeden vel’mi smutný, zato stručný a jasný inzerát. Patril akémusi dvadsat’devät’ročnému chalanovi s modrými očami. Pobavila
ma jeho prezývka. Volal sa Atlantis ako ten raketoplán.
„Práve som sa rozišiel s chalanom a cítim sa mizerne,“ písal.
„Chlapče, ak si aj ty sám, napíš a uvidíme, čo z toho bude.“
Hoci bol Atlantis o tri roky starší, rozhodol som sa mu ozvat’
najmä kvôli jeho modrým očiam. Ked’ sa to tak vezme, nebol to zase
až taký vel’ký vekový rozdiel, aby som ho šmahom ruky odpísal.
Ved’ čo ak?
Na moje vel’ké prekvapenie mi odpoved’ prišla obratom.
„Vieš, čo, nerád vypisujem doblba. Ak chceš, rovno sa stretnime
a uvidíme. Posielam ti aj moje číslo.“
Zavolal som mu.
„Čau,“ pozdravil som. „To ty si mi poslal číslo?“ Kontrolná
otázka, keby bolo falošné. Ak by to dotyčný nebol, nevedel by, o čom
hovorím a ja by som sa ospravedlnil, že to je omyl.
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„Áno,“ odpovedal chalan. „Chceš sa stretnút’? Môžeš o piatej?
Kde sa stretneme?“
„V centre, pri kostole,“ odpovedal som. „To by sme mali nájst’
obaja.“
„Platí,“ súhlasil chalan a zložil.
Veru, pri kostole. To bolo to správne miesto na stretnutie dvoch
homosexuálov.
***
Letel som z roboty reprezentatívne nahodený v hrubom finančníckom kabáte. Pristávali mi naň snehové vločky skorej novembrovej
zimy. Ponáhl’al som sa na stretnutie s Atlantisom. Trochu som
meškal.
Bude to rovnaký prípad ako slizký Klement? Kam ujdem tentoraz?
Do kostola? Žiadat’ o azyl? Ó, pán kňaz, ukryte úbohého homosexuála
pred teplým sliziakom! Do toho teplý hlas: «Pod’ synu, pod’ do spovednice!
V rukách Božích nájdeš uspokojenie.» Nié! Do kostola nie! Budem utekat’
na námestie, kde je najviac l’udí.
Uvidel som ho.
Stál pred kostolom v teplej zimnej bunde s velikánskym kožušinovým golierom, aký nosia milánski manekýni. Mal nagélované
vlasy a v ruke kŕčovito zvieral ošumelý mobil, aby nezmeškal môj
telefonát, ak by som náhodou volal.
Lepšie som sa prizrel, či dobre vidím v tom slabom svetle pouličných lámp, ked’ v tom som od prekvapenia skríkol: „Jéééžiš,
nazdááár! Aj ty si teplý?!“ Útek sa nekonal. V chalanovi som totiž spoznal svojho starého známeho. Hurónsky som sa rozosmial
v snahe priviest’ ho do rozpakov. Možno som mu chcel iba vrátit’
šok, ktorý mi predčasom spôsobil Klement. Občas ma pochytil taký
čudný zmysel pre humor. Vtedy som sa zabával na druhých l’ud’och.
Čudné, však? Ja som bol akosi celý čudný, ináč by som nebol išiel
na výšku študovat’ práve matematiku.
Chalan v bunde sa začal rozpačito obzerat’, či to moje hulákanie
náhodou niekto nepočul. Tváril sa zmätene a bolo vidno, že sa snaží
spomenút’ si na mňa.
Ked’ sa nechytal, pokračoval som v rovnakom duchu d’alej:
„Kto by to bol povedal, že aj ty budeš teplý! Ty si na mňa fakt
nespomínaš?“ Stále som sa bavil na jeho účet.
„My sa poznáme?“ spýtal sa chalan.
„Ako to, poznáme? Ved’ sme spolu chodili na anglinu k Dáši
do akadémie, nepamätáš?!“
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„Aha,“ povedal chalan nepresvedčivo.
„Ty si predsa Ivan, Atlantis, čo bol na Floride pozriet’ štart
raketoplánu! Robili sme si srandu zo Samsona, toho pritepleného
Angličana! Nespomínaš si?“
„Och, to si ty?“ došlo mu. „Ty si ten Adam? Ale mal si trochu iný
účes, nie?“
„Mal som trochu dlhšie vlasy.“
„Tak už viem,“ odl’ahlo Ivanovi. „Aj ty si teplý? Hm. Sranda.“
Ešte stále som v jeho hlase cítil opatrnost’ a miernu nedôveru voči
mojej osobe. To ho však rýchlo prešlo, lebo vzápätí mi dal návrh:
„Počuj, dole v Čiernej ruži ma čakajú dvaja kamoši. Ak chceš, tak sa
pridaj,“ a už aj dvíhal mobil, aby im zavolal, že je na ceste.
„Dobre,“ súhlasil som. Prišlo mi čudné, že nebudeme sediet’
osamote. Chcel som mat’ súkromie. Ivan mal zrejme málo času.
Alebo vel’a stretiek?
Nech už to bolo akokol’vek, bol som nesmierne št’astný, že
som stretol tohoto starého známeho. Doteraz som nepoznal nikoho
z komunity tak dôverne, aby som sa ho mohol spýtat’ na vzt’ahy
medzi chalanmi, na priatel’stvo a ako to medzi gejmi vlastne chodí.
Mal som tisíc otázok a chcel som poznat’ tisíc odpovedí. Aké to je,
mat’ vzt’ah, aké to je, mat’ sex, ako to riešit’ s rodičmi. . . Teraz som
mal vynikajúcu príležitost’ spýtat’ sa na všetko, čo som chcel vediet’.
Schádzali sme po schodoch na kruhové námestie.
„Písal si, že si mal nejaký vzt’ah,“ nadhodil som. „Kol’ko si mal
vlastne vzt’ahov?“
„Ehm,“ odkašl’al si Ivan. „Prečo sa pýtaš?“
„Zaujíma ma to.“ Slovo vzt’ah bolo pre mňa skoro ako modla.
Niečo, čo som vel’mi chcel a vel’a o tom sníval, no zatial’ som to nemal
šancu zažit’.
„Mal som tri vážne vzt’ahy,“ povedal Ivan akoby nič.
„Len tri?“ začudoval som sa. Na 29-ročného chalana sa mi to
zdalo akosi málo. Pomyslel som si, že Ivan musí byt’ vel’mi citlivý
chalan, ked’ sa ku vzt’ahom stavia tak zodpovedne.
Tri vzt’ahy. Hm, mne by stačil jeden jediný.
„Áno, len tri,“ zopakoval Ivan. „S jedným chalanom som dokonca žil.“
„A čo sa stalo s tým posledným? Písal si, že máš za sebou smutný
rozchod.“
„Obyčajná herečka!“ vyštekol Ivan, otvárajúc barové dvere. „Si
myslel, že je princ a pritom bol obyčajná blondína!“
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Vnútri podniku ma ovalil t’ažký cigaretový dym a vrava mladých
l’udí, ktorí veselo pili a debatovali. Ivan sa predieral pomedzi stoly
až na druhý koniec miestnosti, kde si prisadol k dvom mladým vysokoškolákom, ktorí boli pohodlne rozvalení v kreslách. Nasledoval
som ho.
Obaja študenti boli vel’mi vysokí. Kým prvý z nich mal gul’atú
hlavu a bol takmer plešatý, ten druhý mal úzku symetrickú tvár
a rovné čierne vlasy. Hned’ sa mi zapáčil.
„Čaute, buzny,“ pozdravil Ivan. „Toto je Adam, môj starý kamarát. Adam, toto je Tomáš a Marcel. Čo pijete?“
„Kávu,“ povedal Tomáš, ten s riedkymi vlasmi.
„Ja si dám víno,“ povedal Ivan. „Mám chut’ na víno. Musím
zapit’ rozchod.“
„Myslíš Pavlínu?“ spýtal sa Tomáš. „Povedz mi, zdá sa to len
mne, že je blondína, alebo to len hrá?“
„Ja neviem,“ odpovedal Ivan. „Tvári sa, ako keby bol neviem kto,
a pritom je to obyčajná zakomplexovaná dedinská buzna, jedináčik,
synáčik pána starostu, čo spáva s Bibliou pod vankúšom. On vraj nie
je teplý. A čo potom je? Obyčajná buzerantka! Nech si to konečne
prizná! Na dovolenke v Španielsku žiarlil, ked’ som sa náhodou
pozrel na nejakého chalana, ale ked’ on čumel chalanom na vtáky,
to bolo v poriadku! A ešte aj tam sa bál, že ho niekto spozná! Je to
normálne? Kto už je len naňho zvedavý? Obyčajná herečka! A to som
sa ním nechal pretiahnut’!“ Nakoniec dodal: „Ani jebat’ nevie!“
„Jasný homofobik,“ poznamenal Tomáš pohŕdavo. „Ja som tie
jeho mĺkve odpovede tiež nikdy nechápal. Vždy, ked’ som sa ho
niečo spýtal, tak mi povedal, že o tom sa on so mnou bavit’ nebude.
O čom som sa s ním mal potom rozprávat’?“
„Ani tebe nechcel povedat’, odkial’ je?“ spýtal sa Ivan. „Mne
povedal, že býva na polceste do Levíc.“
„Haha,“ zasmial sa Tomáš, „presne to isté povedal aj mne.
Chápeš, chodíš s chalanom a ani nevieš, odkial’ je.“
„To aj ty si s ním chodil?“ spýtal som sa zrazu Tomáša.
„Áno, pred tým, ako začal chodit’ tuto s Ivanom. Dva mesiace.“
„Iba dva mesiace?“ začudoval som sa. „Nie je to trochu málo?“
„Haha,“ rozosmial sa Tomáš ako najatý. „Milý môj, väčšina
vzt’ahov u gejov sa končí do troch mesiacov. To máš, ako keby
u heterákov trval vzt’ah celý jeden rok. Musíš vynásobit’ dĺžku gej
vzt’ahu štyrmi, aby si to mal vyjadrené v heteráckych číslach. Ty si
tiež gej?“
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Vydesil som sa: „Preboha, potichu!“ Rýchlo som sa poobzeral, či
nablízku nie je niekto známy. Iné bolo hulákat’ na Ivana pri kostole,
kde sa l’udia iba občas mihli, a iné to bolo tu v podniku, kde hned’
pri vedl’ajšom stole sedeli d’alší hostia.
„Haha, neboj sa! Tí l’udia sa o nás vôbec nestarajú. Pozri sa,
môžeš hovorit’ o gejoch, homosexuáloch,“ Tomáš naschvál začal
používat’ také pikantné slová a pridal na hlase, „a nikto si to ani len
nevšimne.“
Poobzeral som sa a naozaj. Vedl’a nás sedeli mladí chalani, fajčili,
popíjali, živo medzi sebou debatovali a Tomáša si vôbec nevšímali.
Pochopil som, že problém bol celý čas iba v mojej hlave.
Tomáš pokračoval: „Aj ty trpíš homofóbiou. Ale to je normálne.
Ono t’a to počase prejde. Mimochodom, si aktívny alebo pasívny?“
„Čo to?“ nechápal som.
„No že či fikáš, alebo sa necháš fikat’,“ vysvetlil Tomáš.
„Aha,“ zamyslel som sa. „Ešte som nikoho nemal, ale viac ma
láka skôr to prvé.“
Zrazu som sa strhol. Niekto si pod stolom pritlačil svoje koleno
k môjmu. Bol to Ivan a nebol to náhodný dotyk. Nohu som pomaly
odtiahol. Žeby Ivan nebol až taký anjelik, za akého som ho ešte
pred štvrt’hodinou považoval? Aby som to zahovoril, povedal som:
„Ja dúfam, že nájdem niekoho na viac ako len tri mesiace. Ja hl’adám
niekoho na celý život. Hl’adám lásku, priatel’stvo.“
Tomáš sa pozrel na Marcela, potom na Ivana, a všetci traja
vybuchli do náramného rehotu. Zase som nechápal, prečo.
„Si naivný,“ povedal mi Tomáš. „Láska medzi gejmi neexistuje.
Láska je iba ilúzia. Všetci gejovia sú herečky alebo kurvy. Všetci
hl’adajú iba sex a princa na bielom koni.“
„Neverím,“ skutočnost’ nemohla byt’ taká hrozná. „Ja si myslím,
že 90% gejov hl’adá vážny vzt’ah.“
Chalani sa opät’ hurónsky rozosmiali.
Pokračoval som: „Ty aj Ivan ste toho sami dôkazom. Keby ste
chceli iba sex, neplakali by ste tu za nejakým Pal’om.“
Tomáš sa ku mne naklonil ako zlý démon a ovial ma krutou
pravdou: „Všetky herečky hl’adajú princa, ktorého nikdy nenájdu.
Zapamätaj si to! Všetci, ktorí hl’adajú, sa stali závislými na hl’adaní,
hl’adajú z princípu, alebo z nudy, alebo z neschopnosti dôverovat’.
Vieš? Tak je to. Uvidíš.“
„Herečky? Aké herečky?“ nechápal som.
Tomáš sa pozrel na Marcela: „Ako mu mám vysvetlit’, čo znamená herečka? No herečky sme my všetci.“
27

Opät’ sa všetci rozosmiali.
Marcel sa priteplene ohradil: „No dovol’!“ Robil zo seba viac
teplého, ako v skutočnosti bol.
„Čo sa vytáčaš?“ povedal mu Tomáš priteplene. Umelo zjemňoval č a š, ako to robia teplí. „Nechci mi nahovorit’, že nie si herečka!
Však som t’a videla minule, ako si sa vytáčala v Chlieve!“
V prvom momente som si pomyslel, že zle počujem.
„Vytáčala v Chlieve?“ spýtal som sa nechápavo. Nerozumel som
jazyku tohto kmeňa.
„Chliev je náš gej podnik,“ začal vysvetl’ovat’ Tomáš a naschvál
rozprával vel’mi teplo. „Volá sa Peking, ale chodia tam len samé
vytočené herečky, transky a socky. Niektorí ho nazývajú Maštal’,
iní Ústav, ale ja ho nazývam jednoducho Chliev. Najlepšie ho to
vystihuje. Najmä to, čo sa deje v darkroome1 . A teraz sa vytáčam. To
znamená, že sa štylizujem do roly buzny, bukvice, buzerantky. A ako
správna bukvica hovorím v ženskom rode. Práve si dostal základný
kurz gej jazyka. Chceš aj certifikát?“
„Nie, d’akujem, neprosím,“ zasmial som sa, nenápadne poškul’ujúc po Marcelovi. „Ešte mi prezrad’, kde sa dajú stretnút’ nejakí
chalani okrem toho Chlieva. Gej disky vel’mi nemusím.“
„Myslíš našich?“ spýtal sa Tomáš. „No predsa všade.“
„Kde všade?“ nechápal som.
„No všade,“ rozhodil rukami Tomáš. „Teplí chodia najčastejšie
do barov alebo do kaviarní. Chápeš, ked’ je niekto teplý a chce sa
zoznámit’ alebo očumovat’ chalanov, čo spraví? Ide von. Kam von?
No predsa do mesta. Kam do mesta? No predsa do baru alebo
do kaviarne. A ked’ chce vidiet’ nahých chalanov alebo mat’ sex, kam
pôjde? Asi najskôr na plaváreň, do sauny alebo do posilňovne, nie?“
„Alebo na verejné záchody,“ doplnil Ivan. „Stačí len použit’
zdravý sedliacky rozum.“
„A ako zistíš, ktorí chalani sú tí naši?“ spovedal som Tomáša
d’alej.
„Podl’a pohl’adu,“ odpovedal Tomáš. „Určite sa ti stalo, že sa ti
s niekým na ulici stretol pohl’ad a vy ste sa na seba pozerali o stotinu
dlhšie, ako je normálne – určite vieš, o čom hovorím.“
„Áno, stáva sa mi to často,“ prikývol som.
„Vidíš, tak všetci títo chalani sú teplí,“ povedal Tomáš.
„Čo? Tol’ko teplých? Neverím!“ vyhlásil som.
1 temnica,

angl.
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„Keby neboli teplí, prečo by si asi obzerali chalanov?“ spýtal sa
Tomáš. „Zabudni na štyri percentá! Je nás omnoho viac.“
Do toho sa ozval zase Ivan: „Zlomit’ sa dá každý,“ a vyklopil
do seba zvyšok pohára. Ešte stále sa umáral pre Pavlínu.
„Okrem toho,“ pokračoval Tomáš, „teplí sú takmer všetci čašníci,
učitelia a právnici. O umelcoch ani nehovorím. . . “
„To s tými čašníkmi je fakt pravda?“ spýtal som sa, lebo doteraz
som si to vôbec nevšimol. Môj pohl’ad preto smeroval za barový pult,
kde obsluhoval pekný mladý cukrík s nagélovaným čírom. Došlo mi.
Bol jasný.
„A Klub džentlmenov poznáš?“ spýtal sa ma Tomáš.
„Nie,“ pokrútil som hlavou. „Čo je to?“
„To je taká četovacia miestnost’ na Zoznamke. Chodia tam gejovia, ale samé kurvy.“
„Aha, tak o to nemám záujem,“ povedal som rázne.
O četovaní na Zoznamke som už počul. Vedel som, že vel’a l’udí
na tom frčí. No bolo pre mňa novinkou, že tam je aj miestnost’
pre teplých.
Kým ten plodný rozhovor pokračoval d’alej, Ivan zapíjal svoj
smútok z rozchodu. Vd’aka tomu mu oči čoskoro začali žiarit’ ako
dve neónky. Zdalo sa, že liek mu zabral.
„No čo, pičiny?“ ozval sa potužený vínom. „Pôjdeme na intráky?
Spravím vám poriadnu faju, hehe. Vyfajčím vás dosucha, že budete
stenu škriabat’ od rozkoše, hehe. Budete ma prosit’, aby som vás
už konečne spravil.“ Hádzal jebavé grimasy a rukou i jazykom
znázorňoval fajku. Asi to robil dost’ často, pretože to mal fakt dobre
nacvičené. Všetci sa smiali, vrátane mňa. Nakoniec si vzdychol:
„Bože, kde sú tie časy, ked’ som to v Teplárni pod stolom fajčil
od kraja? Staré zlaté časy!“
„V Teplárni?“ zase som nerozumel.
„Tepláreň bol jeden miestny gej podnik, ale už ho zatvorili. Bože,
tam sa diali veci. O polnoci sme zamkli vchodové dvere, vliezol som
pod stôl a. . . Och, staré zlaté časy!“ pripito sa rozplýval Ivan a kopol
do seba zvyšok vína.
Teraz som si už nemyslel, že Ivan mal troch chalanov, ale aspoň
desiatich. Alebo skôr pätnástich. Z takého vysokého čísla som bol
mierne zhrozený. Kde by som ja kedy mal tol’ko chalanov, hovoril
som si v duchu.
Po náučnom večeri som šiel s Ivanom domov. Cestou sme sa
rozprávali. Vonku poriadne mrzlo, z úst sa nám parilo. Ivana hrialo
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víno a mňa zase pocit vzrušenia, pretože som konečne našiel chlapca,
ktorý sa mi páčil a bol sám. Bol ním Marcel.
„Ten Marcel toho dnes vel’a nenahovoril,“ nadhodil som. „Je
vel’mi pekný. Páči sa mi. Ktovie, či som sa páčil aj ja jemu?“
„Chceš ho?“ spýtal sa Ivan. „Dohodnem ti rande.“
„Fakt? To by si urobil? To by bolo super!“ vyhlásil som nadšene.
Na sídlisku sa naše cesty rozchádzali. Zastavili sme sa, aby sme
sa rozlúčili.
„Nechceš íst’ ku mne na fajku?“ spýtal sa Ivan a vystrúhal na tvári
d’alšiu sexi grimasu.
Zasmial som sa: „Zisti mi to s tým Marcelom a daj mi vediet’!“
„Čo robíš zajtra?“
„Nič, prečo?“
„Tak príd’ ku mne! Pokecáme.“
To tak, ja prídem k nemu do bytu a on bude niečo skúšat’. Kam budem
utekat’?
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