
Never Ending Story 
Nekončený príbeh 

 
Sedíme na pohovke a obaja hľadíme do neznáma. Tobias večne kliká do mobilného telefónu 
a ja som mysľou úplne inde.  
Minulosť. Nebolo to predsa tak dávno, kedy sme sa nesmierne milovali a chceli sa spoločne 
smiať každú minútu. Boli sme neodlučiteľní. Obaja sme vedeli, že bez druhého existovať 
nevieme a v prvom rade nechceme.  Nebol by deň, kedy by sme nevymysleli nejakú šialenosť 
a zabávali sa na nej. Chodievali sme na výlety, von s priateľmi, dokonca sme zvykli aj 
spoločne tancovať na miestnych diskotékach.  
Začínajúce lásku sú už také, no po istom čase iskra akoby vyprchá.  
Stretávame sa zo zvyku. Mám byť úprimná? Nudím sa s ním. Každodenný stereotyp mi berie 
silu a hlavne nádej do spoločnej budúcnosti. Viem, že keď odbije ôsma hodina, je čas, kedy 
opäť príde ku mne domov a spoločne strávime dve hodiny.  Potom si budeme môcť odfajknúť 
v imaginárnom notese, že sme spolu prežili ďalší „krásny“ deň.   
Prečo to tak je? Nerozumiem tomu. V mojom okolí sú páry, ktoré sa milujú už takmer päť 
rokov a nič im neprekáža.   
Náš vzťah je iný, vždy aj bol. Obaja sme odlišní. Vo všetkom. Hovorí sa, že protiklady sa 
priťahujú, no s touto myšlienkou môžem súhlasiť len sčasti. Zo začiatku sme sa predsa 
priťahovali. Lákalo ma spoznať všetky jeho vlastnosti, názory, avšak toto odhodlanie 
prinieslo do môjho života aj zistenie, že ešte nie som „zrelá“ na dlhodobý vzťah.  
A možno aj áno, len s niekým iným. Neviem...  
 
„Zlatko? Už pôjdem, dobre? Vidím, že si unavená, tak bež do postele,“ Tobias prerušil tok 
mojich úvah a vrátil ma späť do reality. Počkať, koľko je vlastne hodín? Už desať? No bolo 
by na čase ísť. 
„Tak skoro? Nechoď ešte,“  snažím sa to uhrať a vyzerá to tak, že sa mi darí. 
„Idem. Dobrú noc a žiadne chatovanie po nociach, jasné?“  opäť nezabudol podotknúť, aby 
som sa správala ako zadaná. Nenávidím to. Večné upozorňovanie.  
V tú noc som na just chatovala až do rána, samozrejme, aby to on nezistil. Som už raz taká. 
Mne nebude nikto kázať čo mám robiť. Som predsa dospelá a svojprávna! A hlavne, nie som 
ničí majetok.  
Je pravda, že som si nepísala so žiadnymi chlapcami, ale to je vedľajšie. Spolužiačky, 
kamarátky nik iný. A kto by aj?  
Piatok v škole je úmorný. Všetci čakajú, kedy skončí posledná vyučovacia hodina, aby mohli 
čo najskôr realizovať plány na večer.  Tento deň trval večnosť. Čím to je?!  
„Počuješ? Čo si obliekaš večer? Kúpila som si jednu blúzku, no neviem či sa mi bude hodiť,“ 
Daniela na seba opäť obrátila pozornosť nás všetkých- mňa, Violy a Kláry. Poznáme sa od 
detstva, vieme o sebe všetko. Ja obzvlášť, aké topánky baby nosia, čo ich priťahuje na 
chlapoch, z čoho sa im robia vyrážky a podobné „“babské veci“, ktoré nezaujímajú nikoho, 
okrem nás.  



„Ja si dávam asi šaty,“ typické pre Kláru. Nohavice nemala na sebe od prvej triedy na 
strednej. Pripadá si v nich ako chlap. Violina otázka nás všetky prekvapila: „ A kam to 
ideme?“ No nemilujte ich.  
Večer sme sa mali stretnúť v miestnom bare a osláviť skúšky, ktoré sme všetky úspešne 
zvládli. Aké neočakávané.  
Od základnej školy sme sa učili výborne, čo nám pomohlo dostať sa na strednú, kde sme 
učenie neflákali. Venovali sme sa škole ako väčšina študentov, bifľošky sme neboli a čas sme 
si našli aj na zábavu. Nie je náhoda, že sa každá z nás dostala na vysnívanú vysokú, 
a predstavte si, že do toho istého mesta. Študentský život sa mohol začať. Žúry, ponocovanie 
kvôli škole, noví ľudia, lásky... Poznáte to. 
Debatu ukončilo zvonenie, ktoré odštartovalo úspešný víkend. Snáď. 
 
Som jediná, ktorá obľubuje chystanie sa na párty? V ten večer som si obliekla jednoduchú 
sukničku, ktorá krásne zvýraznila krivky ženy. Doladila som to blúzkou lososovej farby 
a lodičkami. Nemohla som byť veľmi vyzývavá, veď mám priateľa. Make- up som nanášala 
rovnomerne, zvolila som dymové líčenie, ktoré som obohatila výrazným červeným rúžom, 
ktorý zviditeľnil moje tenké pery.   
Tobiasovi som sa ospravedlnila, že dnes sa neuvidíme, nakoľko som dohodnutá s dievčatami 
na babskej jazde. Bol sklamaný, samozrejme. Nezabudol ani na jeho typické frázy- nebuď 
dlho, neopi sa, mysli na mňa a s nikým neflirtuj.  
No povedzte to mladej babe, aby s nikým nekoketovala. Kedy to bude skúšať? Keď bude mať 
tridsať a všetci nad ňou budú len prevracať oči, že čo si táto pani dokazuje?!  
„Jasné, zlatko. Veď ma poznáš. Dám si pozor, ľúbim Ťa, ahoj.“    
Tobias sa nevzdával: „A skutočne tam musíš ísť?“ 
„Nie, ja chcem ísť,“ rázne som odpovedala. 
Napokon ticho poznamenal: „Tak čo mám robiť. Zabav sa, čau.“ Urazený. Zase! Nevadí. 
Nenechám sa vyviesť z miery kvôli jeho panovačnosti, tento večer si užijem! 
 
Bar je preplnený mladými ľuďmi. Je predsa piatok. Našťastie sme si rezervovali stôl. Klára 
zvolila elegantné čierne kokteilové šaty, Viola legíny s dlhou tunikou a Daniela sa zahalila do 
tyrkysovej blúzky s rifľami a vysokými čižmami. Vyzerali sme ako z dobrého amerického 
filmu. 
 Drinky tiekli potokom a slová nám padali z úst ako peniaze z bankomatu. Takto ukecané sme 
dávno neboli..  Keď sme prediskutovali náročnosť skúšok, nálady profesorov či hodiny 
strávené nad kniha, Viola nahodila našu obľúbenú tému: „Včera som videla tú blondínu, ktorá 
mi ukradla Sama! Otrasná je! Krivé nohy, silikóny a napichané pery. Čo sa mužom na 
takýchto umelých ženách môže páčiť?!“ Neohovárame, len kritizujeme a vyjadrujeme svoj 
názor na niektoré osoby. Je to snáď trestné? Na svete nenájdete nikoho, kto by nepodľahol 
tejto „záľube“.  
„Via, nerob si z toho nič, nájdeš si lepšieho. Aspoň si zistila, aký je,“ nenechala ma 
dopovedať. „Tebe sa to ľahko povie, ty si šťastne zadaná, nič o takýchto veciach nevieš!“  
Ach, moja drahá kamarátka, keby si ty vedela ako sa cítim.  
Daniela skríkla: „Baby, je čas ísť! Mám chuť tancovať.“ Daniela vždy vedela zachrániť 
situáciu. Nenávidela keď sa niektorá z nás trápila a ľutovala sa.  



Rýchlo sme sa obliekli, vyplatili drinky, nechali čašníkovi tringelt spolu s Kláriným číslom 
a naše kroky smerovali na párty. 
Tá noc bola dlhá, dj hral letné hity a my sme spomínali, tancovali, koketovali. Okrem mňa. 
Parket praskal vo švíkoch, mladí chlapci sa nepríjemne vtierali, ale mňa nikto nezaujal. Ako 
by aj mohol, zadanú slečnu. 
Vtom som ho zazrela. Ó bože. Hneď som mykla Kláru: „Je tu! Prečo prišiel? Ako vyzerám? 
Zle mi je, asi odpadnem.“  
„Upokoj sa, tancuj a nevšímaj si ho.“  
„Vieš predsa ako sa cítim, keď ho vidím.“ 
Moje telo vypovedá, srdce tancuje ako splašené, dych sa mi zrýchli a v žalúdku necítim len 
chvenie motýlích krídiel ale stádo koní. Poznáte ten pocit. 
Tomáš. Moja dávna láska. Keď som mala štrnásť rokov úplne mi pomotal hlavu, ovil si ma 
okolo prstov a ukážkovo mnou manipuloval. Naivné mladé dievča, čo je zaľúbené až po uši. 
Istý čas bol aj Tomáš, ale asi ho to rýchlo prešlo, keďže si našiel staršiu pipku. Moja malá 
dušička sa z toho spamätávala dlho. 
Roky ubiehali, a on sa opäť ozval. Písali sme si ako starí priatelia, ktorých niečo spája. 
Niekedy sme sa aj stretli, rozprávali sa a spomínali.  
Niečím sa priťahujeme, no ani jeden z nás nevie čím. Neriešime to, načo? Nechceme sa v tom 
zamotať. Prvá láska, je vždy prvá. Nič nezmení tento fakt. 
„Ahoj Tomáš,“ neverím tomu, že som sa odhodlala prihovoriť sa mu. 
„Soňa? Ahoj. Čo ty tu robíš?“  
„Oslavujem zvládnuté skúšky.“ 
„Aha, dobre. Ja som tu s Janou.“  
Jáj, tá jeho priateľka. Aj tak spolu šťastní nebudú.  Úplne som zabudla na túto skutočnosť. 
Stále vo mne žije nádej, že raz... možno niekedy v budúcnosti...  
Po zvyšok večera sme už spolu neprehovorili, ale pohľady sa nám stretli mnohokrát. V tých 
očiach som videla iskru, poznanie, spomienky. 
V skorú rannú ma premohla únava. Dievčatá mali príjemnú, mužskú spoločnosť, tak som sa 
vybrala domov sama. Chcela som si prevetrať hlavu, usporiadať myšlienky a išla som pešo. 
V polovici cesty mi zazvonil mobilný telefón. Číslo neznáme. Kto mi do pekla môže volať 
v tento nečas?! Zvedavosť zvíťazila a moje prsty klikli na tlačidlo „odpovedať“. 
„Haló?“ ozvalo sa na druhej strane. 
„Kto je tam?“  
„Nehovor mi, že nevieš.“ Hlas mi bol nesmierne známy, ale nevedela som si ho priradiť 
k žiadnemu menu. 
„Soňa? Soňa, počúvaš ma?“  
Ježiš. Je to Tomáš. Čo odo mňa chce?! Cítila som ako mi červeň zahaľuje tvár a môj hlas sa 
chvel nervozitou: „Áno. Načo mi voláš, Tomáš? Jane by sa to určite nepáčilo. Prestaň.“ 
„Jana ma teraz nezaujíma, otoč sa.“  
Odpadnem. Toto nemôže myslieť vážne! 
Za mojím chrbtom stál on. Zahalený v rúšku noci, no jeho uprený pohľad ma hypnotizoval.  
„Poď so mnou. Musíme sa porozprávať,“ neverila som vlastným ušiam, „Janu mi nespomínaj. 
Opila sa a ušla s plačom.“ 
„Mal by si ísť za ňou.“ 



„Nedvíha mi a nechcem, aby si išla sama.“ 
Chlapec si riadne protirečí: „ A Jana sama nešla? Čo odo mňa chceš, Tomáš? Aj ty, aj ja sme 
zadaní, nemali by sme to robiť.“ 
 
Netrvalo dlho a sedeli sme u neho na obrovskom koženom gauči. Obom nám spravil mätový 
čaj a zapol televíziu, v ktorej išiel nezmyselný film o zabíjaní. Neviem prečo som to urobila. 
Dúfam, že si nič nesľubuje. Išla som k nemu, aby sa vyrozprával. Budem jeho vŕba, ktorej sa 
môže vyplakať na rameno.  
„Nebaví ma to. Vzťah s Janou ma nenapĺňa a ničím neobohacuje,“ nútiť som ho nemusela. 
Zaujíma ma to vôbec? Sadla som si bližšie, ale dostatočne ďaleko, aby som zreteľne počula 
každú jednu hlásku, vychádzajúcu z jeho úst.  
„Zaujímavé,“ zareagovala som diplomaticky. 
Tomáš náhle zmenil tému: „ Ako sa máš? Ozaj, gratulujem k zvládnutiu semestru.“ 
„Ďakujem, dobre.“ Vtedy už sedel tesne pri mne a ja som cítila jeho dych na mojej tvári. 
Srdce mi išlo vyskočiť spod blúzky, jeho tlkot bol hlučnejší ako hudba, ktorá dnes v noci 
vychádzala z reproduktorov. Pohľady sa nám stretli.  
„Vzchop sa, Soňa. Nemôžeš urobiť chybu! A už vôbec nie s človekom, ktorý Ťa už raz 
podviedol,“ moje druhé ja sa snažilo zachrániť situáciu, no neskoro. 
Vlhké pery sa nám spojili a splynuli v jedno. Poznala som každý jeho pohyb. Bozky boli plné 
očakávaní a túžby. Nezabudol venovať šťavnatý bozk môjmu citlivému krku. Z úst mi vyšiel 
ston, ktorý znásobil jeho chcenie. Dlhé prsty Tomášových rúk ma nežne hladili po tvári, 
chrbte až sa dotkol mojich dlaní. Ten pocit som poznala, pripomenulo mi to časy, kedy sme sa 
spoznávali. Mal krásne ruky. Chytil ma do náruče a viedol do spálne.  
Nevyhradil si čas na spoznávanie môjho tela, pretože ho už dávno poznal. Zasiahol to 
najcitlivejšie miesto. Milovali sme sa celú noc. Bolo to divoké s veľkým množstvom citov. 
Nebola to však láska, ale niečo nedefinované, ktoré je známe len nám dvom. Niečo, čo v nás 
navždy zostane a bude nás vždy priťahovať. 
 
Druhý deň bol náročný. Počúvala som príhody zo včerajšej noci, ktoré dievčatá zažili, 
upratovala byt, varila obed... 
 Neskôr som si vybrala z tašky mobil, aby som skontrolovala zmeškané hovory alebo sms od 
Tobiasa. S telefónom mi vypadol papierik, ktorý mám doteraz založený.  
Papierik od Tomáša, na ktorom stálo: „THE FUTURE IS OURS.“  
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