
rean
Stamp



LENA RIEČANSK Á
NEBO PEKLO RA J



Copyright © Lena Riečanská 2011
Design © Motýľ design 2011
Cover photo © dundanim/Fotky&Foto
Slovak edition © Vydavateľstvo Motýľ 2011
ISBN: 978-80-89482-31-3



LENA RIEČANSKÁ
NEBO PEKLO RA J



Venujem:

Mojej milej sesternici Elenke,
za láskavosť a charizmu,
ktorú má v duši.

Mojej dobrej priateľke Milenke,
za statočnosť a pomocnú ruku,
ktorú ochotne podá tým, čo to potrebujú.

Všetkým skromným ľuďom s dobrým srdcom,
za malé-veľké skutky pomáhajúce prežiť.

   
   Vaša Lena
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PROLÓG

„Preboha, niééé!“ kričala.
„Pomóc, pomóóóc!“ znel jej zúfalý hlas.
„Zľutujte sa,“ prosila plačlivo.
Vrhla sa ku dverám. Kopala do nich, búchala, nariekala. Dú-

fala, že niekto začuje jej zúfalé volanie. Dvere nepovolili, boli 
zaseknuté.

„Alebo ich zaistili zvonka?“ prebehlo jej mysľou.
Všade naokolo sa šíril dym.
Spanikárila, kričala, ako len vládala. Neuvedomovala si, že 

čím hlasnejší zvuk vychádza z jej hrdla, tým hlbšie dym vniká 
rovno do pľúc a zákerne začína ovládať jej vedomie. Zviezla sa 
na zem, a už nevydala ani hláska…
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Marcel sa rodičom akosi pritrafi l. Mali dvoch skoro do-
spelých synov, ďalšie dieťa už neplánovali. A zrazu bác! Matka 
najskôr myslela, že sa predčasne hlási prechod. Problémy spojené 
s menopauzou musí prekonať tak, ako každá iná žena, načo by 
vyhľadávala lekára.

Keď jej dieťa prvý raz zaťukalo na vnútro brucha preľakla sa 
a začala venovať svojmu telu viac pozornosti.

„Asi sa so mnou niečo deje,“ povedala mužovi.
„Všimol som si. Získavaš akési oblé tvary. Mala by si pribrzdiť 

v jedení, lebo sa mi chlapi budú smiať, že v našej rodine máš 
pivné brucho ty a nie ja. Úplne mi pokazíš imidž,“ smial sa.

„Imidž-neimidž, aby horšie nebolo. Krúti mi črevá a mám 
pocit, že mi tam niečo rastie. Bojím sa, že nejaká cysta alebo 
nádor,“ povedala ustráchane.

„Neblázni! Choď, prosím ťa, k lekárovi! Netreba riskovať. Čo 
by som si bez teba počal,“ snažil sa o žartovanie, ale veľmi mu 
to nešlo. Tiež sa preľakol. Už dlhšie pozoroval, že jeho žena nie 
je vo svojej koži.

PRÍBEH PRV Ý:  MARCEL
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„Radšej povedz, kto by sa o teba staral?“
„Drahá, žiadnu inú by som nechcel.“
„To ma teší.“
„Ani jedna ženská by nedokázala navariť také senzačné bryn-

dzové halušky ako ty.“
Capla ho utierkou na riad.
„Vážne, choď k lekárovi čo najskôr!“

Gynekológ vyriekol: „Žiadna cysta ani nádor, ste tehotná. 
Približne osemnásty až devätnásty týždeň.“

Mama skoro odpadla.
„Čo teraz?“
„Nie je čo rozmýšľať, len tešiť sa na dieťatko. Mali ste prísť skôr.“
„Myslela som…“
„Vo vašom veku sa často stáva, že ženy myslia… a nekonajú. 

Mohli sme tehotenstvu predísť. Predpísať antikoncepciu, zaviesť 
teliesko… Lenže bolo treba prísť.“

Doma plakala, hnevala sa na muža aj na seba. Lenže slzy ich 
situáciu neriešili. Riešenie bolo len jedno. Po rokoch začať na-
kupovať výbavičku, plienky, fľašky a hlavne povedať to dvom 
dospievajúcim chalanom.

„To na mňa asi pánbožko zoslal, lebo nechodím do kostola,“ 
skonštatoval Ivan.

„Ten v tom nemá prsty, inde hľadaj vinníka. Vždy si tvrdil, 
že dávaš pozor.“

„Drahá, boli sme tam dvaja. Nuž, pritrafi lo sa. Nejako ho vy-
chováme.“

„Čo keď sa nám niečo stane,“ horekovala. „Kto sa potom postará?“
„Nemysli na najhoršie. Vieš koľkokrát prídu o život mladí 

ľudia? Zato deti nezostávajú na ulici. Naše dieťa bude mať dvoch 
veľkých bratov.“
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„Jáj, veď to! Ako im to povieme?“
„Jednoducho povieme, kým si sami nevšimnú.“
Starší syn zareagoval spontánne, radostne. „Jéj, možno bu-

deme mať sestričku!“
Mladší zostal chvíľku ticho, potom sucho skonštatoval: „Taká 

hanba. Aby som sa ani neukazoval medzi chalanmi,“ a vyšiel 
z miestnosti.

Mame tiekli slzy, otec jej šepol: „Nesmokli, máme to za sebou. 
On si zvykne.“

Viac sa nezaoberali názormi detí ani okolia. Jednoducho sa 
vyrovnali s danou situáciou. Jedinú starosť si robili o hlásiace 
sa dieťa.

„Len, aby bolo zdravé,“ touto vetou sa končievali ich rozhovory.

V kútiku duše obidvaja túžili, aby sa narodilo dievčatko. Vždy 
keď dieťa na seba upozornilo, Milka ho chlácholila: „Ahoj, 
Marcelka, ako sa máš? Nič ti nechýba? Nie si smädná?“ Dieťa 
sa znova pohlo, mama sa išla napiť čaju. Pritom pravdou bolo, 
že v skutočnosti smäd cítila ona.

Aj Ivan sa chystal na dievča. V príhodnej chvíli povedal žene, 
že malá by sa mohla volať Kristínka.

 „No určite, Kristína! Po tvojej bývalej frajerke. Nikdy!“ zlos-
tila sa.

„Ja som už vybrala meno.“
„Aké?“
„Bude to Marcelka.“
„Nedbám, ale Kristínka je krajšie.“
„Vieš čo, starý? Už by si mohol na tú babu zabudnúť.“
„Aký som ja starý? Veď budem mladý otecko,“ hrdil sa.
„No neviem, či si náhodou nechcel ešte naposledy dokázať 

svoju mužnosť.“
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„Drahá, tú nemusím dokazovať. Jasným dôkazom si ty,“ smial 
sa, ale radšej utekal, aby zasa nedostal utierkou poza uši.

„A vôbec, tvoju Kristínu som minule stretla u doktora.“
„Áno? A nič si nepovedala.“
„Ešte aj informovať ťa budem. Čo som ja informačná kance-

lária?“
„To nie si, ale vidím, že na tvoje slová dôjde. Tak čo s ňou bolo? 

Nevyškriabali ste si oči?“
„Poviem ti, taká stará rozkysnutá ženská je to.“
„Fakt?“ povedal trochu sklamane.

Kristína bola Ivanova veľká láska, kým sa nevydala za jeho 
kamaráta. Pozvali ho na svadbu. Vraj, aby im išiel za svedka. 
Odmietol. Nechápal, prečo to urobili. Všetci vedeli, že tvoria 
pár, že je to jeho frajerka.

Vôbec o nej nezapochyboval. Zdalo sa mu, že všetko funguje 
ako má. Keď sa bozkávali, hrýzla ho, jej objatia boli náruživé 
a divoké, keď sa milovali, doškriabala mu celý chrbát. Vždy sa 
musel skrývať pred mamkou, aby ho nezazrela bez tielka alebo 
košele. Veril, že je jej jediný. Asi to nebola pravda.

Nie asi, určite!

Keď sa tajomstvo prevalilo chcel ich zabiť. Obidvoch. Bola 
to neskutočná zrada z dvoch strán. Mal pocit, že mu úplne sú-
časne vrazili do srdca dve dýky. Rana bolela, pálila, vyvolávala 
zlosť.

Keď ho kamarát požiadal, aby bol svedkom, akoby v otvorenej 
rane zvrtol ostrím. Zlosť sa zmenila na nenávisť.

Pozrel na neho pohľadom šľahajúcim blesky.
„Ty sukin syn! Vypadni!“ štekol. „To je vážne priveľa!“
Potom zaliezol do drevárne. Potreboval vybúriť bolesť a emócie. 

Zobral sekeru, precízne nabrúsil ostrie a zahnal sa.
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Pri každom zaťatí čepele do nového a nového klátu, si striedavo 
predstavoval tých dvoch. Mali šťastie, že pred pár dňami otec 
doviezol novú fúru dreva.

V deň ich sobáša len tajne, spoza rohu pozoroval ženícha, ako 
si vedie k oltáru krásnu mladuchu. Potom išiel domov, zavrel 
sa vo svojej izbe a plakal ako malý chlapec.

Zvyčajne, keď sa muž sklame v láske, uzamkne svoje srdce 
a zostane starým mládencom.

Ivan do vankúša vyplakal slzy, uzavrel jednu kapitolu svoj-
ho života a otvoril srdce novej láske. Fakt je, že v zamknutej 
trinástej komnate niečo málo zostalo. Nie plameň, len taká 
maličká iskrička, do ktorej keď sa dúchlo, zabolela. Nikdy ju 
nenechal vzplanúť.

Párkrát sa stalo, že sa s Kristínou náhodne stretli a zašli na 
kávičku.

Kristína mala stále peknú tvár, ale najskôr ju zaokrúhlilo 
materstvo, neskôr gurmánska mánia, takže nekontrolovateľne 
pribrala.

Aj mu dávala nenápadné návrhy na ďalšie stretnutia, ale Ivan 
mal doma svoju Milku. Toho si bol vedomý. A dnes po čase, keď 
tie dve porovnával, nebolo o čom. Jednoznačne na plnej čiare 
vyhrávala jeho Milka.

Žili v peknom harmonickom manželstve. Nemienil tú har-
móniu narušiť žiadnym románikom.

Okrem toho, Kristína rokmi získala povesť „sekery“ a hádavej 
ženskej. Všetci vedeli, že jej muž je pod papučou, že je rozhádaná 
so susedmi, každý súdny človek sa jej radšej vyhol.

Milka, to bolo niečo iné. Nebola krásna ako Kristína, ale z očí 
jej priam sálalo dobro a z duše pokoj a vyrovnanosť. Keď ju 
Ivan prvý raz objal. Pocítil nehu a teplo. Keď ju prvý raz bozkal, 
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cítil sladkosť medu a vôňu malín. Jej bozky boli jemné, jej telo 
poddajné, jej oči úprimné.

Ešte aj dnes mala na tvári mladistvý úsmev, ktorý jej pridá-
val na kráse, zjemňoval črty tváre. Iskry v očiach rozjasňovali 
celú jej bytosť. Zvŕtanie sa v kuchyni a okolo domu, neustály 
pohyb, pomáhali udržať si štíhlu postavu. Samozrejme, až do 
neplánovaného tehotenstva.

Milka bola človek s veľkým srdcom, všetci ju mali radi a vy-
hľadávali jej spoločnosť.

Ivan ani sám nevedel, prečo teraz pre dieťa navrhol meno 
Kristína. Nech rozhodne jeho žena. Jemu je to aj tak jedno.

„Pre mňa, za mňa, nech je aj Marcelka. Len, aby bola zdravá,“ 
zakončil rozhovor.

Bolo rozhodnuté. Budú mať Marcelku.

2

Lenže všemohúci chcel inak. Narodil sa chlapček.
Nad chlapčenským menom sa vôbec nezamýšľali. Meno po 

otcovi už bolo obsadené, Ivan bol starší syn. Mladší syn dostal 
meno po dedovi z otcovej strany, volal sa Ján.

Milka sa rozhodla, že meno po svojom otcovi dieťaťu nedá. 
Vonkoncom sa jej nepáčilo. Adolf sa jej zdalo pre nežného člo-
viečika nevhodné. Podvedome ho spájala s nemeckým vodcom. 
Nikdy nepochopila, ako mohli jej starí rodičia dať svojmu synovi 
také „drsné“ meno. Aj keď jej otec bol človek mierny, slušný, 
láskavý. Všetci hovorili, že práve po ňom zdedila povahové črty.

Nuž, čo tak narýchlo?
„Keď nemáme Marcelku, nech je to Marcelko,“ povedal otec.
A tak maličkému dali meno Marcel.
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Marcel bol krásne dieťa. Získal otcove pravidelné črty, „snedú“ 
pleť, tmavé vlasy. Po matke modré oči a podmanivý úsmev. 
Vzácna kombinácia, vhodná na portrét.

Ale najdôležitejšie bolo, že sa dieťa narodilo zdravé.
Matka ho rodila ťažko. Predsa len, keď má žena dvadsaťpäť 

a štyridsaťpäť, to je rozdiel. Pôrodné cesty sa otvárali ťažšie, 
vyskúšali rodičkinu silu. Medicína od jej prvých pôrodov pokro-
čila, lekári a sestričky pomáhali, ako sa dalo. Keď dieťa konečne 
zaplakalo, matka sa pýtala: „Má všetko čo treba?“

„Má všetko, ba aj niečo navyše. Chceli ste dievčatko, máte 
zdravého chlapčeka,“ smiala sa pediatrička.

Otec čakal na chodbe. Nervózne pochodoval z jednej strany 
na druhú. Na chvíľku si sadol, potom znova meral krokmi dĺžku 
nemocničnej chodby.

Rátal: „Raz, dva… trinásť… dvadsaťosem,“ potom sa zvrtol, 
začal odznova. Doktor mu ponúkol účasť pri pôrode, ale od-
mietol. Neskutočne sa za to hanbil. Cítil sa ako zbabelec, ktorý 
v ťažkej chvíli nechal svoju ženu samu. Vedel, že by to nezvládol. 
Bol síce silný chlap, manuálne urobí akúkoľvek ťažkú robotu, 
zastane sa bezbranného, ochráni slabšieho, aj keby jemu hro-
zila nakladačka. Ale vidieť trpieť svoju ženu a nemôcť dať za 
jej utrpenie nikomu po papuli, to nie. To nemohol. Keby videl 
bolesť a krv, odpadol by. Nebol by oporou rodiacej žene, museli 
by ratovať jeho. Milka mu pomohla.

„Prosím, nie. Ak sa bude pozerať, neporodím!“ povedala. „Mne 
stačí, keď viem, že tu na mňa myslí,“ cez bolesť sa usmiala na 
svojho muža.

Chytil ju za ruku, dal bozk na líce a šepol: „Ďakujem. Drž sa.“

Keď mu ukázali človiečika v zavinovačke, bol dojatý. Tiekli 
mu slzy šťastia.
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„To je môj chlapček?… Môj chlapček,“ šepkal.

Prijali ho s radosťou a s láskou.
Len mladší brat Ján sa mračil. Na dieťa pozrel s ohrnutým 

kútikom úst.
„Je tam toho, decko,“ povedal a bežal na ulicu medzi chalanov. 

Nebude predsa sedieť nad postieľkou a zízať na revúceho krpca.

Starší brat, Ivan, sa bračekovi nežne prihováral a tíšil jeho 
krik. Bábätko zovrelo prštekmi ponúknutý palec a upokojilo sa. 
Akoby získalo zo sily veľkého brata pocit istoty a spätne, akoby 
prebehla neha priamo do Ivanovho srdca. Nastala chemická 
reakcia, ktorá zanechala stopy navždy. Vytvorilo sa bratské 
puto jednej krvi kolujúcej v ich žilách.

Marcel bol milované dieťa. Je pravda, že trošku samopašné, 
trošku vrtošivé, ale milé. Rodičia sa na samopaši smiali, nad 
vrtošivosťou mávali rukou.

„Je malý, to ho prejde,“ hovorievala mama.
Keď dupotal nôžkami a niečo si vynucoval, otec zakročil: 

„Nezlostite toho malého, dajte mu to…!“ Tak si Marcelko zvykol, 
že dostane všetko, čo chce.

K štvrtým narodeninám mu kúpili krásny bledomodrý me-
talizovaný bicykel s prídavnými kolieskami. Na riadidlách bola 
pripevnená klasická klaksónová trúbka, vzadu modrý košíček 
na uloženie nákladu, na boku fľaška na vodu. Jedným slovom 
najkrajší a najmodernejší, aký zohnali. Rozhodli sa Marcelka 
prekvapiť, tak darček odložili do komory, aby ho predčasne 
neobjavil. Podobný bicykel mal jeho kamarát Vladko. Marcel 
mu závidel a túžil po rovnakom. Keď však v balíčku uvidel 
len prototyp bicykla a knižku, ako Pat a Mat skladajú bicykel, 
nazlostil sa, darčeky hodil o zem a dupotal nohami.
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„Chcel som normálny bicykel,“ reval. Mama ho chytila za 
ruku a tíšila ho. V amoku zlosti sa rozkročil a všetkou detskou 
zlobou jej zakričal: „Hyena hnusná!“

Mame to na okamih vyrazilo dych. Pár sekúnd zostalo ticho. 
Brat Jano sa rozosmial, napokon sa smiali všetci. Mama zašla 
do komory, vytlačila odtiaľ nový bicykel a všetci zabudli na 
Marcelov prejav zlosti. Vrhol sa k vytúženému bicyklu a ukázal 
najväčšiu radosť, akej bola jeho detská duša schopná. Len trošku 
zabudol vyriecť čarovné slovko: „Ďakujem.“

Nikto si to neuvedomil, nikto to nevyžadoval. Všetci sa tešili, 
že oslávenca prekvapili. Ten mal oči len pre vytúžený bicykel, 
horko-ťažko sfúkol sviečky na krásnej torte, s ktorou sa mamka 
pol dňa trápila.

V ten večer, keď Marcela konečne uložili do postele, preberali 
dojmy z osláv.

„Ako ti to povedal?“ spýtal sa otec.
„Hyena hnusná,“ odvetila. Akosi na tie slová nemohla za-

budnúť. Síce sa s ostatnými smiala, ale v skutočnosti ju pichlo 
pri srdci.

„Kde to ten malý zobral? V živote sme tak nehovorili.“
„Neviem. Určite v škôlke. Kde inde?“
„Určite. Všelijaké decká tam chodia. Ani nevedel, čo povedal.“
„Dúfam. Len sa bojím, aby nepochytil aj horšie výrazy,“ 

vzdychla mama.
„Prosím ťa, hádam nebudeme robiť vedu z dvoch slov. Je v ta-

kom veku, keď sú pre neho všetky neznáme slová zaujímavé. 
Z toho vyrastie.“

Nikdy viac slovo „hyena“ v ich dome nepadlo.

Na školu sa Marcel veľmi tešil. Chcel už konečne vedieť písať, 
ale hlavne čítať. Veľmi si chcel prečítať nápisy pod obrázkami 
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v časopisoch, čo tajne vyberal z Janovej skrine. Obzeral si tie 
pekné vyzlečené tety a triasol sa od strachu, že ho prichytia. 
Len raz potichu prišiel do Janovej izby, keď bol brat do tých 
obrázkov „začítaný“, pritom sa tak čudne tváril a schovával sa 
pod dekou. Marcel zastal uprostred izby a nevinným hlasom 
sa domáhal, aby aj jemu niečo prečítal. Jano sa nazlostil, hodil 
po ňom model motorky.

„Okamžite vypadni!“ zreval. „Čo sem lezieš, sopliak!“
Motorka buchla do steny, rozletela sa na kopu malých staveb-

nicových kúskov. Jana skoro porazilo. Skladal a lepil ju niekoľko 
týždňov. Bol zbláznený do motoriek. Keďže riadny motocykel 
bol v nedohľadne, kupoval si aspoň rôzne prototypy a skladač-
ky. Potom nad nimi trávil celé hodiny a keď model dohotovil, 
s hrdosťou ho všetkým ukazoval. Každý nový model dostal 
najskôr čestné miesto na poličke nad posteľou, po kúpe nového 
sa ocitol vo vitríne pri stene. A teraz ten najnovší zničil kvôli 
tomu hnusnému krpcovi. Najradšej by sa za ním vrhol a dobre 
ho zmlátil, ale isté okolnosti mu bránili vybehnúť spod deky.

Marcel nechápal, prečo sa brat tak nahneval. Intuícia mu však 
našepkala, aby rýchlo utekal pod mamkine krídla. Videl, že 
brat za ním nebeží, tak zastal medzi dverami, ukázal mu dlhý 
nos a vyplazil jazyk.

„Pôjdem do školy, sám si prečítam,“ povedal a zabuchol dvere.

Marcel mal pravidelné črty tváre a podmanivý pohľad očí. Bol 
tenký, vrtký, neposedný. Medzi deťmi v triede vynikal nielen 
vzhľadom, ale aj umom.

Učil sa ľahko, rýchlo chápal, v hodnoteniach mal len jednot-
ky. Rodičia rástli hrdosťou, bol najšikovnejší z ich synov. Nie 
nadarmo sa hovorí, že ľuďom vyššieho veku sa rodia múdre 
deti.
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Zadané úlohy mal skoro vždy hotové prvý z triedy, potom sa 
obzeral a vyrušoval ostatných. Aby ho učiteľka udržala ako-tak 
na uzde, presadila ho do prvej tzv. somárskej lavice.

Marcela to urážalo, hneval sa, že  nie je žiadny somár. Tam patria 
iní a nie on. Raz jej dokonca povedal, nech si tam sadne sama. 
Bol k učiteľke drzý, odvrával a neustále robil nemiestne šašoviny.

Na rodičovských združeniach mama počúvala kritiku na 
správanie, chválu na vedomosti.

Obhajovali ho, držali mu stranu. Ubezpečovali učiteľku aj 
samých seba, že ich syn je len trochu živší. Má veľa energie, 
treba ho zamestnať a všetko bude v poriadku. Tak na písomkách 
dostával viac príkladov ako ostatní.

Marcel protestoval, že je to nespravodlivé. Zazeral a robil 
prieky. Učiteľka strácala trpezlivosť. Uvažovala ako ho potrestať. 
Chcela ho nechať po škole, ale povedala si: „To by som si dala. 
Budem sa tu zožierať s nejakým drzáňom, nech si s ním robia 
poriadky rodičia.“

Doma ho to príliš nebavilo. Nemal „parťáka“. Žil medzi sa-
mými dospelými. Mama a otec stále pracovali, bratia chodili za 
frajerkami, s ním sa nemal kto zahrať ani poriadne porozprávať. 
A tak bežal na ulicu za kamarátmi. Domov sa vracal večer, keď 
sa už rodičia strachovali, či sa mu niečo nestalo.

Susedia sa sťažovali, že im chalani loptou vybili okno, že 
niekto rozbil pouličnú lampu… Inokedy boli prevrátené od-
padkové koše.

Ivan a Milka si zavolali syna a dohovárali mu.
„Ja o tom nič neviem. Ja som tam nebol,“ zneli jeho odpovede. 

Stačilo im to, synovi dôverovali.
Skutočnosť bola iná.
Akosi zabudli na porekadlo: „Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som 

ja Janko. Neohneš ma, mamo, keď ja budem Jano!“
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Rodičov mal rád, ale popravde povedané, hanbil sa za ich vek. 
Prarodičia niektorých jeho kamarátov boli rovnakej vekovej 
kategórie ako jeho mama a otec. Závidel spolužiakom, že na 
školských slávnostiach sedia ich mladé krásne mamy, pričom 
jeho mamka vyzerá ako babka hociktorého z nich. Najradšej 
by bol, keby vôbec neprišli. „Radšej mali zostať doma,“ mys-
lel si.

Zato bratmi sa hrdil. Mať dospelých bratov, ktorí vzbudzujú 
rešpekt, to už je niečo.

On sám mal väčší rešpekt pred bratom Janom, zato lepší vzťah 
s Ivanom. Škoda, že pracoval v meste. Vídali sa len každý druhý 
víkend, keď pricestoval domov. Vtedy sa Marcel z domu nepohol. 
Mali sa o čom rozprávať, vedel ho vypočuť aj mu poradiť. V jeho 
prítomnosti bol Marcel úplne iným človekom. Ivan vyštudoval 
elektrotechnickú priemyslovku. Bol z neho elektrikár jemno-
mechanik. Vedel opraviť každé rádio aj televízor. Bol odborník 
na elektroniku. Zaujímal sa o všetky novinky, vedomostne na-
predoval, zato si ho v práci vážili, odporučili mu nech diaľkovo 
študuje na vysokej škole.

Marcelovi z prvej výplaty kúpil rádio s kazeťákom a k tomu 
kazety s populárnou hudbou. Potom tú muziku donekonečna 
spolu počúvali a rozprávali o nej. Ivan zasväcoval brata do tajov  
svojej práce v rozhlase, pridal rôzne zaujímavosti o moderá-
toroch, hercoch a spevákoch, ktorých stretával na chodbách.

Marcel ho neskutočne obdivoval. Dokázal pri ňom sedieť celé 
hodiny. Bol to jeho veľký brat. Miloval ho úprimnou bratskou 
láskou.

S bratom Janom sa nemuseli. Nikdy si nenašli k sebe cestu. 
Janovi liezol malý brat na nervy. Keď bol batoľa, celý svet sa 
krútil len okolo neho, obral ho o post najmladšieho z rodiny. 
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Rodičia ho večne kvôli malému okríkali, nútili ho Marcela strážiť, 
dokonca párkrát dostal príkaz vymeniť mu plienku.

„Fúúúj, kto by to robil! Chceli ste decko, tak sa starajte,“ vždy 
odvrkol a tresol dverami.

Keď nebolo vyhnutia, zostal s ním doma, ale veľa pozornosti 
mu nevenoval. Miesto stráženia ho strašil. Večer keď boli doma 
sami, rozprával mu hrôzostrašné príbehy, až sa malý triasol od 
strachu. Dúfal, že takto sa ho zbaví a nebude stále za ním behať. 
Práve to Marcela priťahovalo a neustále bol bratovi v pätách.

Keď mal Marcel asi desať, Jano ho prichytil ako ho špehuje cez 
škáru dverí susedovho senníka, keď si to v najlepšom rozdával 
so susedovou ženou Lujzou.

Lujza bola poddajná, náruživá, vzdychala od rozkoše… Zrazu 
zbadala v škáre nejaký nos a jedno oko. Skríkla, odsotila mi-
lenca, zahalila sa svetrom a jačala. Ukazovala na dvere. Jano si 
chvatom natiahol nohavice a rozbehol sa k dverám.

Marcel bol taký ohúrený výjavom, čo videl, že sa nestihol 
spamätať a ujsť. Teta Lujza sa mu zdala taká krásna, ako ženy 
z bratových časopisov. Tak tam len stál a vyvaľoval oči.

Jano tresol do dverí a malého „načapal.“ Zdrapol ho najskôr 
za ucho, až mu ho natrhol, potom oboma rukami za golier. 
Vyzdvihol ho do vzduchu a zreval mu do tváre. „Ak niekomu 
povieš, čo si videl, zabijem ťa!“

Marcel vystrašene prikyvoval, vzápätí krútil hlavou. Akože 
rozumie a nikomu nepovie. Napriek tomu ho brat od zlosti 
z prerušenej súlože, prekazenej rozkoše, vystrašenej milenky, 
zmlátil ako žito. Potom sa vrátil do senníka.

Lujza tam nebola. Už sa doma celá triasla od strachu, čo z toho 
bude, keď sa o jej chlipnej nevere s mladým susedom dozvie jej 
muž. Nikdy viac sa senníkové ľúbostné hry nekonali.
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Keď v ten večer mamka uvidela Marcela, zalomila rukami. 
Ošetrila ho a bežala s ním k doktorovi. Doktor mu zašil natrh-
nuté ucho a vypytoval sa, ako prišiel k úrazu. Marcel tvrdil, že 
spadol. Modriny však dokazovali niečo iné.

„Aj som sa trošku pobil s chlapcami na ulici. Už neviem, kto 
tam bol,“ tvrdil Marcel.

„Pozor na to! Ešte raz a budem to musieť hlásiť polícii,“ varoval 
matku doktor.

Marcel o potýčke s bratom mlčal ako ryba. Napriek tomu ho 
Jano ešte viac znenávidel.

3

Jano žil pre dve veľké lásky. Motorky a ženy. Keď sa rozho-
doval, kam po skončení základnej školy, jednoznačne vyriekol, 
že on bude automechanik. Túžil byť čo najbližšie k motorom 
a koňom pod kapotou. Rodičia protestovali, že má na viac. 
Chceli, aby si spravil maturitu, možno aj ďalej študoval. Rezo-
lútne trval na svojom. Stal sa z neho šikovný opravár áut. Cez 
deň pracoval v servise, večer ho vyhľadávali motoristi z celého 
okolia. Jeden potreboval opraviť to, druhý ono. Janove šikovné 
ruky si poradili skoro so všetkým. Motory ho fascinovali, snažil 
sa rozumieť im. Maznal sa s nimi ako s frajerkami, čo za ním 
chodili do garáže. Peniažky sa kotúľali smerom k nemu a tam 
aj zostávali. Jano odložil všetko, čo zarobil. Pracoval do úmoru, 
podarilo sa mu zhromaždiť celkom slušnú sumu. Konečne bolo 
dosť na vytúženú motorku. Keď ju doviezol domov, obdivovali 
ju chalani z celej dediny.

Jano sa zapísal do motocyklistického klubu. Cez víkendy 
chodil na stretnutia a predvádzacie jazdy po Slovensku. Tak sa 
zoznámil so Zorou.
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Zazobaný otec mal slabosť pre všetky dcérine výmysly. Keď 
vyriekla, že chce motorku, dostala ju. Okrem nej najmodernejšie 
kožené oblečenie s ochrannými vrstvami, ktoré mali zabrániť 
možnému úrazu. Otec ju prihlásil do klubu, aby sa naučila jazdiť 
komorne a elegantne.

Zora bola vysoká, nohatá, čierna koža značkového oblečenia 
zvýrazňovala jej štíhlosť. Dlhé rovné blond vlasy nosila zviazané 
do chvosta. Zvyčajne sa nemaľovala, občas len mierne pretrela 
pery leskom a mihalnice zvýraznila čiernou riasenkou.

Jano sa zamiloval na prvý pohľad. Zora nebola len krásna, ale 
aj inteligentná. Ale čo bolo dôležitejšie, rovnako zbláznená do 
motorov ako jej nový nápadník. A on prvý raz pocítil pri žene 
niečo viac ako chuť na sex. Obdivoval ju viac ako jej motorku, 
a to už je čo povedať. Zbožňoval jej smiech, jej chôdzu, čakal 
na každé jej slovo a trpezlivo odpovedal na jej otázky. Zistila, 
že motorom rozumie, že je odborník na svojom mieste. Na 
stretnutiach vyhľadávali vzájomnú prítomnosť, stále sa mali 
o čom rozprávať. A smiali sa. Veľa sa spolu smiali.

„Bolo by fajn mať po boku ženu, ako je Zora,“ uvažoval. „Mu-
sím nabrať odvahu a zbaliť ju.“

Ich klub sa chystal na Medzinárodné stretnutie motorkárov 
do Maďarska. Všetci leštili motorky, každý mienil tú svoju 
predviesť v plnej paráde. Jano sa vo štvrtok zdržiaval v garáži 
dlhšie ako inokedy. Vymenil olej, prečistil, čo sa dalo, vyleštil 
aj vyleštené a tíško obdivoval svoju krásavicu.

„Pripravená na sobotňajšiu parádnu jazdu,“ vzdychol pri od-
chode z garáže a venoval jej ešte jeden pyšný pohľad.

Bol vzrušený z očakávaných dní, tešil sa na stretnutie s pria-
teľmi, najmä so Zorou. Rozhodol sa, že už nebude čakať a vyjaví 
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jej svoje city. Nebál sa, že zostanú neopätované, jej správanie 
mu dávalo nádej na úspech.

V piatok mal v práci dlhý deň. Musel dokončiť rozrobenú zá-
kazku, oprava bola zložitejšia, ako sa na prvý pohľad zdalo. Mal 
zlú náladu, najradšej by bol všetkým tresol a utekal domov baliť 
tašku. Ale práca je práca. Nebol taký bohatý, aby robil na vlastnú 
päsť, ani nechcel nechať kolegov v štichu. Bez neho by si neporadili.

„Ešte pár hodín a bude vzrušo!“ pomyslel si.

Marcelovi sa končila škola o druhej. Dovliekol sa domov, 
šmaril aktovku do svojej izby a zapol televízor. Nič zaujíma-
vé nedávali, tak stisol gombík „OFF“. Vybral si z mrazničky 
zmrzlinu. Jedol ju veľkou lyžicou rovno zo škatule. Nevedel 
sladkej pochúťke odolať, zjedol ju všetku. Vôbec nemyslel na 
ostatných. Lyžicu hodil do drezu, prázdnu škatuľu nechal na 
kuchynskej linke.

Rozhodoval sa, či robiť domáce úlohy na pondelok, alebo 
zavolať Vladovi nech ide von.

Zvíťazil Vlado, lenže nebol doma. Jeho sestra povedala, že 
išiel s mamou do mesta kupovať nohavice.

Marcel sa ďalej nudil, len tak blúdil po prázdnom dome. Keď 
sa ocitol pred Janovou izbou, rozhodol sa prezrieť si pár časo-
pisov. Okrem nahotiniek schovaných v skrini mal jeho brat 
kopu zaujímavých motoristických katalógov. Vedel, že Jano 
tak skoro nepríde, cítil sa ako kráľ. Sadol si na posteľ, prezeral 
si kalendár s autami a peknými babami. Vtom mu padli oči na 
misku položenú na stole.

V slnečných lúčoch sa ligotali kľúče. Marcel odložil kalendár. 
Stál nad miskou a túžobnými očami hladkal kľúče od motorky. 
Bojoval sám so sebou.


