2. kapitola
„Ako sa máš?“ spýta sa ma.
Mala by som urobiť službu porozchodovej feministickej obci, ktorá trpí alergiou na všetkých chlapov a odvrknúť mu niečo hnusné a poslať ho niekam. No robím
zásadnú chybu! Pootočím hlavou, aby som mu pozrela
lepšie do očí, no od toľkého zaostrovania v tom chabom
svetle ma rozbolí hlava. Túžim zúfalo vedieť, akej farby
má zreničky. Tvár mu uchopím do oboch dlaní a pritiahnem si ho bližšie k sebe. Potom mu skloním hlavu smerom k barovému pultu. Rozbúši sa mi srdce. Má ich čokoládovo hnedé. Nie temné a uhrančivé, ale veselé a iskrivé.
Pohľadom opäť skĺznem k jeho ústam. Usmieva sa.
Veľmi rozkošne. Dotknú sa nám nosy. Takmer ma pobozká. Je cudzí! Hrabe mi? Včas sa spamätám a pustím
ho. Tuším som dnes zrelý kandidát na schytanie mononukleózy.
Posuniem sa na klzkej barovej stoličke nabok, aby
som sa oddialila od chalana v rifliach a modrom tričku.
Keď sa však kĺžem, moje nohavice sú zrejme šmykľavejšie, ako som si prvotne myslela. Skoro som sa strepala.
Chytá ma včas, predtým ako stihnem spadnúť. Stavia ma
na rovné nohy a pevne drží v náručí. Je odo mňa vyšší,
a to sa mi neuveriteľne páči. Jednou rukou ma pridŕža
okolo pása. Niečo ma tlačí na bruchu. Kriste! Nadržanec!
„To je vrchol!“ vyprsknem. Vystrelím dlaň, že mu jednu strelím, no chalan sa uhne a moja ruka pristane na
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tvrdom drevenom pulte. Zaskučím bolesťou. Ruka, ktorou ma držal okolo pása mizne a ja mám pocit, akoby
som stratila záchranné koleso.
„Prepáč, prepáč, to som nechcel,“ zakričí. „Na základke som chodil na karate, tak mám skvelé reflexy. Sadni si, prosím ťa,“ prikazuje mi, keď vidí, ako sa motám.
Automaticky sa štverám na stoličku. Opatrne mi chytí
zápästie druhej ruky a obzerá si moju dlaň. Napokon ju
fúka. A ako zakončenie pobozká. „Daj mi, prosím ťa,
trochu ľadu,“ kričí smerom k barmanovi.
„Prečo si mi, preboha, chcela streliť? Bol som príliš
drzý? Fakt som nechcel, aby si spadla na zem,“ povedal
mi priamo do ucha.
Otŕča mi ucho, aby som mu mohla odpovedať: „Tlačil
si ma svojím... Je to...“ Chcela som povedať, že nechutné, ale s tým sa veľmi nestotožňujem, tak radšej mlčím.
Oči i ústa má vysmiate ako lečo. Nechápavo naňho
pozerám. Zdvíha ľavačku do vzduchu a kýva mi pred
očami nejakým predmetom. „Moja peňaženka,“ poznamená a zastrkuje si ju do zadného vrecka.
Prikývnem, snažím sa byť vážna, no o chvíľu sa rozosmejem aj ja. Barman nad nami krúti hlavou, no bez
slova položí na pult misku s ľadom. Jeden kúsok vezme
môj nečakaný spoločník do prstov a prechádza mi ním
po dlani. Ľad sa topí rýchlo a čoskoro cítim dotyk končekov prstov. Prechádza mi pozorne po všetkých čiarach. Je taký dôkladný. Strhnem sa.
„Je to nepríjemné?“
„Nie, nie. Musím pohľadať kamošku.“ Oddiali sa a starostlivo mi uloží ruku na stehno.
„Aha, aj ja by som mal ísť za kamošmi,“ zvreskne do
hlasnej hudby a vzápätí sa opäť ku mne nakloní. „Si to
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najkrajšie dievča, aké som kedy videl,“ zašepká mi niekam do vlasov nad uchom. To je to najkrajšie klišé, čo mi
kedy nejaký chalan povedal. Timo, s ktorým som chodila päť rokov, mi nikdy nič také nepovedal, no na druhej
strane, neplytval chválami môjho výkonu v posteli.
Pripravil ma o panenstvo v rekordnom čase. Náš sex
bol vždy veľmi rýchly. Ešte ani nezačal a už skončil. No
Timo žiaril zakaždým spokojnosťou a ja som si myslela, že to tak má byť, i napriek tomu, že mňa tento akt
s ním nikdy neuspokojoval. Napokon som náš vzťah
brala ako samozrejmosť a aj všetko, čo k tomu patrilo,
respektíve nepatrilo. Aj to, že som musela zaňho dokončiť jeho prácu v kúpeľni zahalená kopcom peny s rukou
v rozkroku.
Keď žena chlapa ľúbi, je slepá a okrem toho blbá, podriaďujúca sa, absolútna otrokyňa. Nevyžaduje nič a len
spĺňa nároky. Keď teda stretne blbca. Ešteže bol, lepšie
povedané stále je, vynikajúci kuchár. Lebo, ak je pravda,
že láska ide cez žalúdok, tak v mojom prípade to bola
dvojnásobná pravda. Zvyšky, ktoré nosil z drahej reštaurácie, hovorili jasným jazykom. Gastronómia odrazu
nezačínala a zároveň nekončila na rodnom Liptove, ale
začínala na Liptove a končila pri Timovi.
„Povedal som niečo zlé?“
„No nie... si milý... musím ísť na záchod. Maj sa pekne. Nech sa ti darí, nech už si ktokoľvek.“
„Volám sa...“ začne, no ja sa nezdvorilo zvrtnem a čo
najviac vzpriamene kráčam na toalety.
„Je príliš skoro na novú známosť,“ hovorím sama pre
seba. A tu sa prejavuje moja povaha. Hneď predpokladám, že so mnou bude chcieť vážny vzťah, hoci sa nepoznáme. Som úplne absurdná. S Timom som bola až
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pridlho a príliš som si zvykla, že nie som sama, aj keď...
samotu som pri ňom pociťovala až príliš často. Čo si
budem klamať. Náš vzťah bol totálne fiasko, ktoré sa zakladalo na tom, že si nás vybrala fľaša vína. A to hovorí za všetko.
Vyťahujem mobil a snažím sa prečítať esemesku: Išli
sme inam, barman mi povedal, že máš tiež zábavku.
Ráno sa vidíme, Laura.
Ach, dočerta, nemienim sama cvakať za taxík. Zúrivo
hádžem telefón do tašky a som pevne rozhodnutá prejsť
sa po čerstvom vzduchu, dve hodiny si pospať v aute
a potom to odšoférovať domov, teda do podnájmu. Načo
som preboha pila? Nemyslela som si, že ma Laura nechá
v štichu. Stretla som ju krátko po ukončení školy a stala sa mojou záchranou po rozchode s Timom, keďže mi
poskytla voľnú izbu v podnájme, v ktorom býva. Ako
som sa pred nedávnom dozvedela, tá izba je vraj prekliata. Nikto sa v nej neohrial viac ako pol roka. No uvidíme,
čo bude so mnou. Takmer vrazím do stĺpa, na ktorom
visia šípky, no práve teraz nik nehrá. Cez terč niekto zavesil moju podprsenku a na jeho okraje prilepil silikónové výplne. Slon s ušami a chobotom. Aké nápadité! Strhávam chobot, uši si z hygienických dôvodov neberiem.
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