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Tento  rok  bola  jeseň  mimoriadne  teplá.  Na  jednej
strane  som pociťoval  nostalgiu  za  letom,  ale  na  strane
druhej  som  mal  pocit,  akoby  sa  nič  nekončilo
a pokračovalo  ďalej.  Sedel  som  na  jednej  lavičke  na
vysokom kopci a ako vždy som hľadel na chatky učupené
v  náprotivných  kopcoch  medzi  stromami.  To  je  krásny
pohľad,  keď  prírodu  sfarbí  jeseň.  Človeka  to  upokojí
a príde na iné myšlienky. Zatvoril som oči a nastavil tvár
k slnku.  Vnímal  som,  že  naokolo  je  ticho,  len  občas
zašumí popadané lístie na chodníkoch Spomenul som si na
Anetu  a predstavoval  som  si  ju  tak,  ako  vyzerala  pri
poslednom stretnutí  na tomto mieste.  Vôbec som nemal
výčitky  svedomia  ani  zlé  pocity  z toho,  čo  sa  deje
posledný rok. S Anetou sa stretávame asi raz za mesiac na
tomto mieste. Tu nie sme nikomu na očiach. Neviem, čo
vymyslíme,  keď  udrie  zima.  Ale  až  tak  som  sa  tým
netrápil.  Odkedy  sa  mi  Aneta  ozvala,  stratil  som úplne
hlavu. Bola to moja dávna nenaplnená láska. Vôbec si ma
v minulosti  ani  nevšimla,  ale  teraz  ma  vyhľadáva,  stojí
o moju prítomnosť. 

Prvýkrát mi napísala ona: „Ahoj, sama neviem, ako je
možné, že som ťa predtým nevnímala. Nenávidím preto
samu seba!“ 
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Po našej  prvej  komunikácii  sme sa začali  stretávať.
Nie často. Zamilovane sa držíme za ruky. Občas mi Aneta
padne  do  náručia,  objímame  sa,  hladím  ju  po  vlasoch
a šepkáme si tajné želania a slová, ktoré by nemal počuť
nikto  iný.  Najmä  preto,  lebo  už  piaty  rok  mám  vážny
vzťah  s jednou  fajn  ženou  a ona  je  desať  rokov  vydatá
a má  dve  ešte  relatívne  malé  deti.  Na  moju
štyridsiaťdvojku  mi  darovala  hlboké  bozky  práve  tu  na
tejto  lavičke.  Aneta  minulý  mesiac  oslávila  tridsaťdva
rokov. Náš vekový rozdiel netrápi ani ju, ani mňa. Cítime
rovnako k sebe veľkú náklonnosť.  Lásku. Keď ju vidím
prichádzať,  zakaždým  mám  v  žalúdku  motýle.  Je  to
úprimný a čistý cit,  ktorý zatiaľ zostal  len pri  dotykoch
a bozkoch. Ani jeden z nás dosiaľ nenabral odvahu zájsť
ďalej. Náš tajný vzťah trvá už temer rok. V podstate raz za
mesiac sa stretáme tu na tomto mieste. Ak by nás niekto aj
spolu  uvidel  a  niečo  vyzvonil,  každý  z  nás  môže
argumentovať tým, že šlo len o náhodné stretnutie počas
prechádzky.  Aneta  je  naozaj  v  takýchto  veciach  veľmi
opatrná. Hoci je vo svojom manželstve v podstate šťastná,
predsa jej len niečo chýbalo. Niečo, čo našla u mňa. A ja
za celý čas neviem nájsť slová, ktoré by to vyjadrili alebo
definovali.  Dá  sa  povedať,  že  takisto  je  to  u  mňa.  So
svojou partnerkou som už piaty rok a som naozaj šťastný.
Dáva  mi  lásku  a všetko,  čo  do  takéhoto  vzťahu  patrí.
Nemal  som potrebu  hľadať  niečo  pomimo.  No  napriek
tomu  som  sa  začal  stretávať  s  Anetou  hneď,  ako  mi
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prvýkrát napísala. Snažím sa rozlíšiť, či ide o krátkodobé
pobláznenie  alebo  o  niečo  silnejšie.  Mám  v tom  zatiaľ
zmätok. 

Pamätám sa  ako  dnes,  keď som ju  prvýkrát  uvidel
kráčať naším mestom s maturitným tablom v rukách. Bola
naozaj krásna a nemohol som od nej odtrhnúť oči,  hoci
som si  uvedomoval,  že  som od  nej  o dosť  starší.  Bola
rovnako vysoká ako ja, mala kypré boky a mliečna hruď
sa jej pri kráčaní vypínala. Mne sa okamžite pri pohľade
na  ňu vzbúrili  všetky  hormóny.  Dlhé  blond vlasy  mala
zopnuté na temene hlavy len jednou sponou, a preto boli
trochu rozcuchané. Ale o to bola príťažlivejšia. Človek si
ju  proste  musel  hneď všimnúť,  aj  keby  nechcel.  Zastal
som  na  malom  námestí  pri  fontáne  a  sledoval  som
sprievod pískajúcich a spievajúcich maturantov. Zrazu sa
táto mladá bohyňa pozrela na mňa,  vzala čierny klobúk
a pribehla ku mne. Usmiala sa a ukázala mi klobúk.

„Dobrý deň. Prispejete dnešným maturantom?“

Očarene  som  na  ňu  hľadel  a  hneď  som  vyťahoval
peňaženku. Hodil som do jej klobúka rovných desať eur.

„Och, aký ste štedrý! Ďakujem a prajem pekný deň,“
povedala zdvorilo odchádzajúc odo mňa.

„To je v poriadku, slečna, odvetil som a vzápätí som
ešte hlasnejšie dodal, aby ma zreteľne počula: Slečna, ste
naozaj  veľmi pekná!“  v tom momente bola už zo desať
krokov odo mňa, ale otočila sa. Nepovedala mi na to nič,
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len ľavým okom na mňa žmurkla a darovala mi aj sladký
úsmev.  Po  tomto  stretnutí  som ju  nasledujúcich  štrnásť
rokov len zopárkrát zahliadol v meste, ale nepriblížil som
sa k nej. Bola stále očarujúca a nemohol som z nej spustiť
oči. Nevedel som o nej takmer nič ani len jej meno. Vedel
som však,  že  ukončila  zdravotnú  školu.  A predpokladal
som,  že  pracuje  niekde  v zdravotníctve.  Zostala  mi  len
v podvedomí ako čarovná bytosť, ktorá ma veľmi upútala.
Vôbec  som  ju  nevyhľadával  ani  som  nepátral  po  jej
existencii.  Nikdy vo svojom živote nerobím veci nasilu.
Podľa mňa, čo sa má stať, to sa stane aj bez mojej snahy. 

A naozaj  sa  stalo.  Minulý  rok  v  marci  som  mal
pracovný úraz a skončil som v nemocnici. Najprv som bol
na  úrazovom  oddelení  a následne  ma  presunuli  na
neurologické  oddelenie.  Tam  som  strávil  skoro  celý
mesiac. Vždy na poobedňajšiu smenu prichádzala mladá
sestrička, ktorá mi bola veľmi povedomá, ale nevedel som
ju nikam zaradiť. Keď zo mňa vyprchali utlmujúce účinky
všetkých liekov proti bolesti a vrátila sa mi jasná myseľ,
uvedomil som si, že predo mnou s infúziami v rukách stojí
dávne dievča s čiernym klobúkom. V momente, keď som
na  to  prišiel,  prekvapene  som na  ňu  zízal  a po  krátkej
chvíli zo mňa nelogicky vyhŕklo:

„Takže to si ty?! Ach, stále si krásna ako v ten prvý
deň, keď si prišla za mnou!“
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Prekvapene sa na mňa pozrela a nechápavo pokrútila
hlavou. „Asi ešte stále vám účinkujú lieky proti bolesti,“
podotkla  s úsmevom  a popritom  si  triedila  hadičky  na
stole.  Brala  moje  reči  rezervou,  veď  koniec  koncov
kadečo počuje od pacientov, ktorí sú nadopovaní liekmi.
Je to celkom bežné.

„Nie, to nie je liekmi,“ ozval som sa znovu, „pamätám
sa na deň, keď som stál na námestí pri fontáne a ty si ku
mne prišla s čiernym klobúkom. Hodil som ti do klobúka
desať eur. Ale o to vôbec nejde. Musím ti povedať, že si
stále rovnako krásna. Ja som po celý čas rozmýšľal, ako sa
vôbec voláš.“

Po tomto mojom priznaní sa na mňa uprene pozrela
a podišla bližšie k mojej posteli.

„No  veru  spomínam  si  na  niečo  také.  Bolo  to  už
naozaj dávno. Viac ako desať rokov, však? A čože si tak
rozmýšľal nad mojím menom?“

„Hmmm,  ani  sám  neviem.  Naozaj  si  sa  mi  veľmi
zapáčila, a preto som ťa vtedy hodnú chvíľu sledoval, ako
si chodila po meste raz s tablom a raz s klobúkom v ruke.“

„Tak ty si ma sledoval?“ opýtala sa s úsmevom. Bola
uveličená tým, čo práve počula. 

Následne sme sa pustili do dlhšieho rozhovoru. Čoraz
viac sme si uvedomovali našu súhru, že si naozaj máme čo
povedať a že záujem je obojstranný. 
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Koniec ukážky.

Knihu si môžete stiahnuť – kúpiť na stránke: 

www.1000knih.sk 

www.payhip.com 

Link na stiahnutuie: 

Tajná láska (18+) | Romány | 1000 kníh - vydajte si knihu
online (1000knih.sk) 

https://payhip.com/b/ObMo
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Tajná láska

Keď som Anetu uvidel prvýkrát, bol som očarený jej krásou. Predtým by
som nikdy neuveril tomu, že niekedy v živote stretnem niekoho takého,
ako je ona. Že si ma taká žena vôbec všimne a že ju zaujmem. No všetko
sa  začalo  v  ten  deň,  keď  za  mnou  pred  niekoľkými  rokmi  prišla
s čiernym klobúkom v ruke a spýtala sa, či prispejem maturantom. Moja
tajná láska si ma našla sama po štrnástich rokoch a ja som sa vôbec
nebránil jej prítomnosti. Skôr naopak. Až príliš som si ju obľúbil na to,
aby som ju nechal ísť a dokázal zabudnúť ňu. No v našom prípade sa už
nedá  zabudnúť  na  chvíľu,  ktorú  sme  spolu  prežili.  Je  veľmi  ťažké
rozlíšiť, čo je nevera a čo je čistá láska. Alebo jestvujú okolnosti, keď je
možné nájsť ospravedlnenie pre samotnú neveru?


