
Prológ

Nech je táto kniha pre vás varovaním, aby ste mali 
viac otvorené oči a menej otvorené srdce. Aspoň 
na začiatku. Nedá sa milovať s rezervou, ale kým sa 
nepresvedčíte, že niekomu môžete naozaj dôverovať, 
neponúknite sa celé. Zostaňte samy sebou. Srdce 
otvorte dokorán až vtedy, keď cítite, že ten druhý 
za to stojí. Aj keby mal váš vzťah trvať krátky čas, 
choďte do toho. Intenzívne, s vášňou, s otvoreným 
srdcom aj telom. 

Neplánujte dlho dopredu a nežiadajte záruky. Nija-
ké neexistujú. Váš vzťah nepoistia sľuby a nezachráni 
ho nijaký úradný dokument. Ani jeden úrad nepotvrdí 
vaše city a nezaručí, že váš muž bude pri vás stáť v dob-
rom aj v zlom. Nebojte sa darovať samy seba, pretože 
najskôr musíte niečo dať, potom aj niečo dostanete. 
A mnohonásobne viac. 

Pamätajte, že rovnaké priťahuje rovnaké, čo dáte, to 
sa vám vráti. Keď dávate lásku, určite ju dostanete. Mu-
síte však vedieť, komu ju dávate.

Ako dobre sa čítajú správy „Celý život hľadám nie-
koho, ako si ty“, „Si múdra, máš krásnu dušu“, „Iba 
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ty mi rozumieš“. Berte ich s rezervou. Nespochybňu-
jem výroky mužov, dokonca som ochotná pripustiť, 
že ich myslia vážne. Najmä v tej chvíli, keď ich píšu. 
Pravdepodobne ste im poskytli viac ako ktokoľvek 
iný. Najviac, čo môžeme druhému dať, je pozornosť 
a tú pri písaní s vami dostávajú. A práve v takých oka-
mihoch vzniká ten úžasný pocit porozumenia. Keď 
sa neskoro večer odhlásite z četu, vraciate sa späť 
do svojho života. Srdce máte plné nádeje a dúfate, 
nie, nedúfate, veríte, že práve ten Nežný, Nešťastník 
alebo jožo1969 vás chápe a zloží vám k nohám to, 
po čom túžite a čo potrebujete. Lásku.

My ženy sme zvláštne bytosti. Len čo sa na našom 
obzore zjaví muž, s ktorým naša duša aspoň na malú 
chvíľu nájde spoločnú reč, začneme dúfať a snívať. Vi-
díme sa v bielych šatách pred oltárom a v ušiach nám 
znie Mendelssohnov Svadobný pochod. Začíname 
budovať hniezdo. Je to prirodzené, veď sme tak na-
programované. 

Predstavte si, že by ste sa s touto myšlienkou po-
chválili mužovi, s ktorým sa poznáte iba zopár týž-
dňov. Tušíte, aký emočný kokteil by to v ňom vyvola-
lo? Nech by mu na vás akokoľvek záležalo, jeho pri-
rodzenosť mu prikazuje, aby ušiel, lebo táto žena ho 
chce uloviť, spútať, zviazať, strčiť mu do rúk vysávač, 
špinavé hrnce a plačúce dieťa. Očakáva od neho, že 
bude platiť účty. Všetky bez milosti. A predovšetkým 
musí zaplatiť za to, že sa k nej citovo pripútal.

Viete, čo si o nás myslia muži? Že predávame svo-
je telá za rozmanité výhody. Najskôr vraj nimi platíme 
za čas, ktorý s nami muži trávia. Vystavujeme nimi účet 
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za pozornosť, ktorú nám venujú, za mužské pocity 
aj city. Za sex, ktorý romanticky nazývame milovanie. 
Predávame samy seba za kúsok telesnej radosti, ktorú 
poskytujeme mužom. Veľakrát som sa stretla s týmto 
názorom. Darmo som sa bránila, že to nie je pravda, 
že my ženy sme normálne bytosti a túžime po rovno-
právnom zväzku muža a ženy. Chceme mať vzťah, 
ktorý je založený na vzájomnej láske, dôvere a pocite 
bezpečia. A do takého vzťahu patrí aj milovanie, čo pri-
náša potešenie aj nám. Zbytočne som vysvetľovala, že 
nechceme mužov sexom ovládať a manipulovať nimi. 
Veď nám poskytuje rovnakú radosť. Chceme nielen pri-
jímať, chceme predovšetkým dávať. Je príjemné dostať 
kyticu ruží a pozvanie na večeru do drahej reštaurácie, 
poteší aj víkend v Paríži. Nie je to však nevyhnutnosť. 
My ženy máme romantiku v dušiach. Nepotrebujeme 
luxusnú večeru s piatimi chodmi a obsluhou. Roman-
tickou potravou pre telo i dušu môže byť aj obyčajný 
maslový chlieb, ktorý zjeme v mihotavom plamienku 
sviečky v spoločnosti milovaného muža. Nie sme nijaké 
materialistické mrchy, ktoré chcú a potrebujú mužov 
použiť, využiť a bezohľadne zahodiť.

Niekedy mi stisne srdce nad osamelosťou a zra-
niteľnosťou mužov, ktorí žijú vedľa nás. Aj ich zvä-
zujú tvrdé nepísané normy. Postavili ich do pozície 
neohrozených lovcov a machov, ktorých úlohou je 
ženy využiť a odkopnúť. Verte mi, že muži sú citlivé 
bytosti, ktoré túžia po láske a harmonickom vzťahu 
rovnako ako ženy. Občas sa silia a hrajú nanútenú 
rolu. Spočiatku im to celkom nejde, ale postupne sa 
prispôsobia. Nakoniec si zvyknú a presvedčia sami 
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seba, že sú presne takí ako ich naučená rola. A tak sa 
spúšťa chladnokrvný lov na ženy.

Volám sa Anna Priama. Rovnako by som sa však 
mohla volať Anna Krivá. Alebo Krásna či Škaredá. 
Vo virtuálnom svete internetového portálu je možné 
všetko. Identita nie je dôležitá. Dôležité sú iba naše 
predstavy. Najmä tie, ktoré máme sami o sebe.

Virtuálnu realitu som objavila pred rokom. Každý 
večer si sadám k počítaču a prežívam s imaginárnymi 
ľuďmi ich imaginárne životy. Práve mi prišla správa, 
vlastne skôr ponuka: „Nechceš si užiť s mladým, dob-
re vyzerajúcim študentom? Za finančnú odmenu pre 
mňa.“ Pred niekoľkými týždňami by som takúto sprá-
vu určite ignorovala. Dnes som na ňu odpísala. Povola-
nie psychologičky na mne zanechalo následky. Aký zú-
falý musí byť človek, ktorý ponúkne svoje telo za FO? 
Chce si ten mladý muž iba užiť a vylepšiť vreckové? 
Alebo sa naozaj ocitol v situácii, že nemá čo jesť? Do-
stávala som aj ďalšie správy typu máš rada sex?, nemáš 
chuť na vášnivé milovanie?, s tebou by som si rád užil 
priateľské zápasenie a dostal ťa na chrbát... 

Keď som sa zaregistrovala na azete, vítala som 
každú príležitosť na komunikáciu. Bola som osame-
lá a cítila som sa zúfalá. Zimné večery boli chladné 
a dlhé. Naivne som odpisovala na každú správu a hľa-
dala niekoho, s kým by som si nielen písala. Niekoho, 
s kým by som sa aj stretla a kto by ma objal. To objatie 
chýbalo. Veľmi. Vlastne čím ďalej tým viac.
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Už ani presne neviem, kedy sa začal môj príbeh. Pred 
rokom? Alebo je to dávnejšie? Ako mám chápať fakt, 
keď mi môj drahý znenazdania povie, že odchádza? 
A že to nie je nič naliehavé, ale dlhší čas to už beží 
ako analógový proces. Neviem ako vám, ale mne po-
jem analógový proces nehovorí nič. Zato ma oslovil 
solar, môj spoľahlivý senzor. Všetky ho máme, aj keď 
každá z nás inde. Ten náš šiesty zmysel, tú ženskú in-
tuíciu, ktorá spočiatku šepká, neskôr zvýši hlas a na-
koniec kričí: Niečo sa deje, čosi nie je v poriadku!

Jasné, že som to cítila. Prežívali sme ťažké obdo-
bie. Keď žijete s mužom, ktorého milujete, uvedo-
mujete si, že niečo nie je v poriadku. Cítite napätie. 
A netušíte, čo sa deje. Spôsobuje to stereotyp? Sku-
točnosť, že vás už spája tak málo? Čoho málo, sexu? 
Radosti? Nových zážitkov? Alebo je to tým, že v na-
šich životoch sa odohrávajú udalosti, ktoré nedoká-
žeme ovplyvniť? Bola som veľmi chápavá partnerka. 
Až priveľmi chápavá. Keď partnerovi zomiera mama, 
ktorej za takmer päťdesiat rokov nedokázal povedať, 
že ju má rád, keď sa každodenný program scvrkne 
na smutné návštevy hospicu, nezostáva nič iné, iba 
byť príjemná a chápajúca. Ticho treba prekričať nič 
nehovoriacimi historkami o kolegoch a klientoch. Ro-
biť všetko, aby sa zachoval zaužívaný kolobeh. Bez 
zbytočných výčitiek, bez toho, aby ste čo len naznači-
li, že trpí vaša duša. A snažíte sa. Naozaj sa snažíte. 
Cestou z práce rozmýšľate, ako by ste svojmu milova-
nému aspoň na malú chvíľu spríjemnili život.

Poznáte muža, ktorého obťažujú každodenné tep-
lé večere? Znie to ako fikcia. V snahe udržať zdanie 
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horiaceho rodinného kozuba som večer čo večer ser-
vírovala taniere čerstvo uvareného jedla. Nie hocija-
kého. Všetko pochádzalo z čerstvých surovín. V úsilí 
zlepšiť naše zdravie a životy som nosila domov plné 
koše zeleniny, ovocia, čerstvého mäsa a rýb. Cestou 
z práce som rozmýšľala iba nad tým, čo dám do hrn-
cov, aký šalát pripravím, aby mal Peter zdravú stravu. 
A radosť. Tuším som tú radosť zažívala iba ja, keď 
som sa vrtela pri sporáku. Myslela som si, že Peter 
oceňuje všetko, čo robím. Že som schopná a ochotná 
po príchode domov postaviť sa do kuchyne a pred-
ložiť mu na tanieri niečo chutné. Chcela som, aby 
sme si sadli spolu ku stolu. Nielen k jedlu, aby sme 
sa rozprávali. Keď prišiel prvý raz so správou, že nie 
je hladný, lebo si dal po tréningu v posilňovni kul-
turistické bielkoviny, nezamýšľala som sa nad tým. 
Aspoň zostalo jedlo na druhý deň. Keď mi však túto 
správu oznamoval tri razy v týždni, spozornela som. 
Pár dní pred jeho odchodom som sa dozvedela, že 
tie kulturistické gebuziny hlce zámerne. Aby nemusel 
jesť moje teplé večere. A najmä preto, aby sa nemusel 
so mnou posadiť k jednému stolu. To je ten analógo-
vý proces? Že kedysi kdesi vzplanie iskrička, ktorá 
sa občas rozhorí, chvíľami takmer zhasne a napokon 
horí ako vatra?

Náš vzťah s Petrom bol skvelý. Bol to jeden z tých 
vzťahov, keď viete, že ste presne tam, kam patríte. Že 
ste obaja jedno telo a jedna duša, že dýchate v jednom 
rytme. Rovnako rozmýšľate, smejete sa na tých istých 
vtipoch, trápite sa nad rovnakými somarinami, veríte 
tomu istému. Máte svoj slovník a slová, ktorým rozu-
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miete iba vy. A keď spolu mlčíte, viete o čom. Nebol 
to vzťah iba o intelektuálnom naplnení. Boli v ňom 
emócie, aj keď ich prejavenie bola jednosmerka. Na-
priek tomu, že som nikdy nepočula z Petrových úst 
tie dve slovká, po ktorých všetky tak veľmi túžime, 
aj keď nikdy nevyslovil to čarovné milujem ťa, vedela 
som, že je to tak. Cítila som to. Dokazoval to každý 
deň. Stačilo, že bol a že bol so mnou. Od začiatku to 
medzi nami iskrilo. Ešte aj v sexe sme si rozumeli.

Náš vzťah som si užívala. O to viac, že som bola 
dlhé roky sama. Kde možno spoznať primeraného 
muža, ktorý to má v hlave v poriadku, telo mu fungu-
je tak, ako má, a navyše je voľný?

V tridsiatich piatich rokoch som si začala budovať 
kariéru. Bola som dva roky rozvedená a mala som de-
saťročnú dcéru. Bývalý manžel žil s čerstvou manžel-
kou v našom bývalom spoločnom byte. Ubitá rých-
lo sa meniacimi pomermi v práci, závislá od šéfov 
a majiteľov firmy, rozhodla som sa spraviť rázny skok 
a zmeniť svoj život. Dovtedy som ním kráčala pomaly 
a potichu. Ten rázny skok bol pre mňa nevídaný. Keď 
sa vám psychicky rúca dieťa, nemáte o čom dlho pre-
mýšľať, vtedy treba konať. A veľmi rýchlo. 

V priebehu pár dní som mala vo veciach jasno. Ča-
kala ma zmena adresy, dcérinej školy i môjho zames- 
tnania. Odhodlala som sa na totálny obrat. Zames- 
tnala som sa ako obchodná reprezentantka medziná-
rodnej spoločnosti. Viete si predstaviť väčšiu zmenu? 
Z obyčajnej zamestnanej ženy, ktorá bola na všetko 
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sama a sotva vyšla od výplaty k výplate, sa zrazu stala 
obchodníčka. 

Neviem, či mi viac imponovala nová práca, nový 
plat, alebo firemné výhody v podobe služobného 
auta. Zrazu som bola samostatná, sebestačná, nezá-
vislá a vďaka mojim rodičom aj takmer slobodná. 
No, slobodná nie, ale voľná určite. Voľná pre nový 
vzťah. Nie však pripravená. Zažili ste rozvod? Ako 
dlho vám trvalo, kým ste naozaj, ale naozaj začali 
znovu žiť? Kým ste boli schopné otvoriť dokorán 
svoje srdce, myseľ aj telo? Mne to trvalo celé roky. 
Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Vrátila som sa 
do rodičovského domu a takmer aj do detstva. Až 
do takej miery, že som mala pocit, že moja desaťroč-
ná dcéra je moja sestra. Trošku nezvyčajné, vlastne 
chcela som povedať choré. Mám skvelých rodičov. 
Pomáhali mi tak, že nahradili dcére chýbajúceho 
otca. Partnera mi však nemohli nahradiť. Za spoloč-
nú výchovu dcéry, za podporu pri budovaní kariéry, 
za pocit nezávislosti a samostatnosti som zaplatila 
svojím súkromným životom. Neprekážalo mi to, den-
ne som sa stretávala s ľuďmi – s klientmi a kolegami. 
Chodila som na pracovné konferencie a stretnutia. 
Boli časy, keď sa firemné peniaze až tak veľmi prísne 
nekontrolovali. Mohla som ísť na pracovnú večeru 
a tancovať v bare až do rána. S klientmi a kolega-
mi. Nazvala som ich tabu muži. Nie že by sa mi ani 
jeden z nich nepáčil. Boli milí, zábavní a vtipní. Nie-
ktorí ma aj chceli, občas. Ženským sebavedomím 
som veľmi neoplývala, dnes osemdesiatkilová žena 
nemá podmienky, aby sa veľmi vystrkovala. Jasné, 
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dobrý kostýmček veľa prekryje. Sú však chvíle, keď 
sa z neho vyzlečiete a zostanete nahá. Vlastne nahá 
nahá. S obnaženým telom aj s obnaženou neistou 
dušou. Môžem povedať, že za moje morálne zásady 
bolo zodpovedné moje nízke sebavedomie. Podstat-
né je, že som zistila, že žiť sa dá aj bez sexu. Aj bez 
vzťahu. Pravda, občas som sa platonicky zaľúbila. To 
boli chvíle, keď som nasadila hladovku a v telocvični 
posilňovala nielen telo, ale aj chabú sebaúctu. Žiaľ, 
aktivity vydržali rovnako dlho ako platonická láska. 
S upadajúcim libidom som stúpala na firemnom reb-
ríčku. Keď sa ma niekto podpichovačne opýtal, či mi 
nechýba manžel, rovnakým tónom som odpovedala, 
že mi viac chýba manželka, ktorá by sa postarala 
o dieťa a o domácnosť. Všetko ostatné som zvládala 
ako správny muž.

„Nebuď hlúpa,“ vyhlásila Táňa. Táňa je moja ka-
marátka odnepamäti. Mám ju veľmi rada. Je to skve-
lá žena, tvrdo skúšaná životom a oddaná svojim pa-
cientom.

„Aj dnes bola u mňa jedna. Nestačila som sa ču-
dovať. Vymladená, vymódená, určite bola po liftingu. 
Keď som sa jej opýtala, prečo a ako sa s ňou udiala 
taká veľká zmena, odpovedala, že má nového pria-
teľa. Našla si ho na inzerát. Vraj je manažér, vláči 
ju po celom svete po dovolenkách. Tak sa konečne 
spamätaj aj ty a rob to, čo všetky ostatné. Vypni IQ 
a rozmýšľaj od pása nadol. Daj si inzerát.“

„Ja? Inzerát? To nemyslíš vážne. Predsa nie som 
taká chudera, aby som si podávala inzerát!“

„Nebuď smiešna, potrebuješ niekoho. Mysli na svo-
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je zdravie. Na neurohumorálnu rovnováhu potrebu-
ješ sex. Hormóny ti lezú na mozog. Veď sa pozri, ako 
sa správaš. Si horšia ako zlý chlap.“

„Ja a inzerát? V nijakom prípade!“
„Tak aspoň sleduj zoznamku. Najskôr sa len zorien-

tuj, možno z toho niečo vypadne. Aj normálni muži 
zostávajú bez žien, keď ich opustia. Sú takí istí ako ty. 
Práca a práca, nič iné nemáš v hlave. Iba robotu a ka-
riérny postup. Aký život to žiješ? Veď sa na seba po-
zri. S bankovým účtom ti rastie bachor, máš na sebe 
viac slaniny ako peňazí. Stojí takýto život za to?“

Neviem, či ma chcela uraziť, alebo iba vyprovoko-
vať k nejakému činu. Asi to druhé, hoci s Táňou člo-
vek nikdy nevie, na čom je. Keby som ju nepoznala 
ako svoje topánočky od Baldininiho, tak sa naštvem. 
Dosiahla však svoje. Zaregistrovala som sa na najväč-
šej zoznamke a začala som sledovať inzeráty. Zrazu 
sa mi otvoril nový svet. Toľko voľných mužov! A nija-
ký klient ani kolega.

Na pár inzerátov som aj odpísala. Prišli nejaké od-
povede, no ani jedna ma nepresvedčila, aby som sa 
s niekým stretla. O človeku si rýchlo spravíte obraz, 
keď vidíte jeho pravopisné chyby. Raz som odpísala 
na jeden celkom prijateľný inzerát. Bolo to hádam 
po dvoch mesiacoch pochybnej zábavy na zoznamke. 
Prišla odpoveď od chlapíka, ktorý vraj žije s otcom, je 
voľný, bezdetný a robí s počítačmi. Mal síce iba stred-
nú školu, ale vysoká škola ešte z nikoho nespravila 
inteligenta. Čo ma očarilo na jeho slovách? Úplná 
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absencia pravopisných chýb. Neuveriteľné. Týždeň 
som váhala, či má komunikácia s ním nejaký význam. 
Vzápätí som odcestovala na pracovnú cestu. Spolu so 
mnou pochybnosti, či nestrácam čas. Zábava je síce 
zábava, ale hádam stačilo. 

V sobotu večer som sa vrátila domov. Nebudem 
klamať, hodila som tašku za dvere, umyla si ruky 
a v povznesenej nálade sadla za počítač. Čo keby som 
našla celkom čerstvý inzerát od celkom normálneho 
muža? Keď sledujete tie počestné ponuky, ako muži 
hľadajú ženu na vážny vzťah, niekoho, koho budú 
do smrti milovať a nosiť raňajky do postele, zapochy-
bujete o úprimnosti pisateľov. V štyridsiatich šiestich 
rokoch sa naivita nenosí. Bola som len zvedavá, či 
niekto nehľadá ženu na malý flirtík. Už som nechce-
la písať, chcela som sa skutočne stretnúť a flirtovať. 
Pohľad ponad kávovú šálku, naklonená hlava, tlmený 
ženský smiech. Trošku sebavedomia a neodolateľ-
nosti. Alebo aspoň neopakovateľnosti. Veď nie som 
nijaká chudera a moje konverzačné zručnosti preve-
rili roky strávené v biznise. Čo poviete na úprimné: 
najskôr flirt a potom sa uvidí? Odpísala som. Odpo-
veď prišla takmer okamžite. Jasné, chlapík sledoval 
úspešnosť svojho inzerátu. Viete, čo mi napísal? Vraj 
sme už spolu komunikovali, ale naposledy som mu 
neodpísala. Bol to ten istý muž, ktorý žije s otcom. 
Aj vy bývate impulzívne? Poznáte ten pocit, že sa dá 
všetko staviť na jednu kartu?

„Máš skype?“
„Počkaj, nainštalujem ho.“
Tuším naozaj robí s počítačmi. Môj obdiv k nemu 
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vzrástol. Keby mi pred pár dňami dcérin kamarát 
nepovedal, že existuje nejaký skype, nemala by som 
o ňom ani potuchy. Neviem, či mám o sebe prezradiť, 
že som počítačová analfabetka, tupec, ako hovorím 
ľuďom, ktorí ma poznajú. O pár minút zazvonil počí-
tač. Dá sa to tak povedať? Veď viete, my analfabeti.

Počuli ste už niekedy hlas, ktorý vám pohladil 
dušu? Zatvorili ste oči a počúvali jeho zafarbenie, in-
tonáciu, vnárali sa doň a topili sa? Nepamätám sa, čo 
hovoril jeho majiteľ. Pamätám si iba svoje koktanie.

„Čo robíš? Nedáme si spolu kávu?“
„Rád.“
To nemôže byť pravda, tak rýchlo dohovorené ran-

de som ešte nemala. Mám predsa svoje zásady. Ešteže 
nehrozí sex a nemusím si holiť nohy. Všetko stíham. 
Čierne rifle, čierny rolák, aspoň na pohľad treba zoštíh-
lieť. A ružová kožená bundička, lebo treba zaujať. Bola 
som trošku roztrasená a trošku zvedavá, s intenzívnym 
šteklením na solare. Neklamal. Naozaj meral 194 cen-
timetrov. Oblečený bol mladistvo, nevyzeral na svojich 
štyridsaťdva. Hodila som rýchly pohľad na jeho stehná 
a pootočila som sa. Chcela som si obzrieť aj jeho zadok 
a ruky. Zapichla som pohľad do jeho očí. Zažili ste ten 
pocit, nie pocit, tú istotu, keď niekoho vidíte prvý raz 
a pritom cítite, že ho poznáte celý život?

„Ako hodnotíš včerajšie stretnutie?“ napísala som 
mu v nedeľu dopoludnia. Priznám sa, mala som tro-
chu obavy, že Petra moje ekologické debaty o triedení 
odpadu nudili.
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„Píšem ti. Stačí taká odpoveď?“
Tak teda nedeľné rande. Super, ale čo si oblečiem? 

Vraj mám prísť v teplákoch. Bože, veď ja nijaké ne-
mám! Presvedčená ženskými časopismi o tom, že tep-
láky a natáčky sú odpad, ktorý je ako súčasť ženskej 
garderóby vhodný akurát tak na pavlač, prehádzala 
som celý šatník. Možno by stačili rifle, rifľové sáčko, 
tričko Max Mara a biele mokasíny. V tej chvíli som 
netušila, že tepláky sú heslo, presvedčenie, vzrušenie, 
životný štýl, kľúč od raja a fetiš v jednom.

Peter skutočne prišiel v teplákoch! Jediný chlap, 
ktorého poznám, čo naozaj chodil v teplákoch. 
Trošku sme sa prešli. Bola som na seba hrdá, že vlá-
dzem vystupovať hore kopcom a súčasne hovoriť. 
Po prechádzke sme pokračovali v rozprávaní celé ho-
diny aj v kaviarni. Peter sa mi neskôr priznal, že aj 
keby medzi nami nevznikol bližší vzťah, bola som pre 
neho natoľko zaujímavá a múdra, že by stálo za to 
stretávať sa aspoň na občasné debaty. Neviem, na-
ozaj neviem, o čom sme tárali dlhé hodiny. Hmlisto si 
pamätám, že som odsudzovala kompromisy a obha-
jovala dohody. Petra to prekvapilo, bol presvedčený 
o svojej partnerskej zrelosti a schopnosti robiť kom-
promisy. Cestou k autu vyslovil nesmelo:

„Čo sex? Aký máš k nemu postoj?“
„Myslíš, že bude medzi nami fungovať chémia?“
„Prosím ťa, aká chémia. Páčiš sa mi. Ak sa aj ja 

páčim tebe, treba to vyskúšať.“
Viem, že na sexe mu dosť záležalo, preto mal inze-

rát v rubrike flirt a sex. Naložila som ho do auta s roz-
hodnutím, že to skúsim. Možno to bude sex na jednu 
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noc. Vlastne nie noc, ale jeden večer, jednu polho-
dinu. Človek sa učí celý život. Dodávam, že žena sa 
učí neustále. Peter bozkával naozaj krásne. Jeho boz-
ky boli trochu rozpačité, trochu opatrné a nesmelé. 
Zároveň v nich bolo akési odhodlanie. Chcel ma a ja 
som chcela partnera. Tak veľmi, že som sa predvied-
la ako hviezda pornofilmu. Nič som nehrala, naozaj 
som to tak cítila. Nielen Petrovi záležalo na sexe. Ve-
dela som, že od tej chvíle závisí náš prípadný vzťah.

Vzťah nielenže prichádzal do úvahy, on sa stal re-
álnym. Dodnes neviem, či Petra očaril môj porno vý-
kon, alebo intelekt. Asi oboje dohromady. Určite zo-
hralo svoju úlohu aj moje kulinárske umenie, zásoba 
kvalitných vín, zaujímavé témy do diskusie, pracovné 
a spoločenské postavenie, názory, finančné zabezpe-
čenie, prispôsobivosť, tolerancia k jeho trošku extra-
vagantnému spôsobu života, obdiv k jeho schopnos-
tiam a bezprostredný postoj k telesným radovánkam. 
A mnohé iné.

Podstatné je, že od pamätného prvého rande sme zo-
stali spolu takmer štyri roky. Ak mi to dovolila moja 
pracovná vyťaženosť, vídali sme sa denne. Nepočíta-
la som s tým, že sa budeme stretávať tak intenzívne 
a tráviť spolu tridsať hodín týždenne. Peter neklamal, 
keď hovoril, že vie vytvoriť atmosféru dôvery a bezpe-
čia. Konečne som sa cítila milovaná a ochraňovaná. 
Napriek tomu, že mi nikdy nepovedal tie zázračné 
dve slovíčka, na ktoré čaká každá žena, vedela som, 
že je to tak. Istota, že mu môžem hocikedy zavolať, 
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napísať a stretnúť sa s ním, mi dodávala silu. Stále ma 
udivovalo, že niekomu môže naozaj záležať na žene, 
ktorá má už deväťdesiat kíl, namáhavo maskuje obe-
zitu drahými kostýmami a nadstavuje svoju výšku de-
saťcentimetrovými ihličkami. Nevnímal moje starost-
livo vyberané biznis oblečenie, vlastne mu prekážalo. 
Naozaj sa mu páčili tepláky a mikiny. Nebol to nijaký 
problém, veď obchody so športovými potrebami boli 
dobre zásobené. Trvalo iba niekoľko dní a do môjho 
šatníka pribudli dovtedy nepoznané kúsky.

„Provokuješ?“ zaznelo z Petrových úst, keď ma vi-
del za dverami môjho bytu v teplákoch a mikine.

„Provokujem.“ Dosť bolo slov. Bozkával naozaj 
dobre. A nielen to.

Tuším som neverila tomu, čo som prežívala. Nič 
som neplánovala, vždy sme sa dohovorili iba na na-
sledujúci deň. Prestala som pozerať televíziu a ľudí 
zo svojho tímu som vycvičila tak, že už nevyvolávali 
každý večer, aby sa so mnou radili o hlúpostiach. Žila 
som. Život plný dôvery a blízkosti niekoho, na kom 
mi naozaj záležalo. Všetko som si uvedomila asi 
po troch mesiacoch. Panebože, žijem život, o akom 
sa mi ani nesnívalo. Žila som tak intenzívne, až som 
mala pocit, že som niekde počas tých týždňov plných 
rozhovorov, objatí, bozkov a pravidelného sexu stra-
tila samu seba. Zrazu som bola niekto celkom iný. 
Prestali ma baviť moje kamarátky, ktoré mi donedáv-
na zachraňovali môj ženský rozum debatami o živote 
a bežných ženských problémoch. Môj postup po ka-
riérnom rebríku už nebol taký dôležitý, nezaujímal 
ma stav môjho účtu a mojej skrine a nezáležalo mi 
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na počte topánok a kabeliek. Namiesto kostýmov 
pribúdali v šatníku mikiny a tepláky. Vyvrcholilo to 
v jednu jarnú nedeľu záchvatom plaču, keď som hľa-
dala samu seba a kládla si otázky, kto som, čo som, 
čo chcem a čo dostávam. Oplakala som starú Annu, 
pretože tá nová mala to, o čom tá stará iba snívala. 
Reálny vzťah.

Na dobré sa zvyká ľahko a rýchlo. Zrazu sme tvo-
rili pár, vodili sme sa za ruky, bozkávali pri pokladni-
ci v potravinách, spoločne varili večere a víkendové 
obedy. Zaspávali sme spolu, aj v noci sme sa držali 
za ruky a rána vítali bozkami. V takých chvíľach ože-
liete všetky putá, ktoré vás spájali s predchádzajúcim 
životom. Prišla prvá spoločne strávená noc a prvá 
dovolenka. Viete, čo bolo najkrajšie? Že počiatočný 
ošiaľ prešiel do každodennej reality. Peter bol naozaj 
pri mne, skutočne som žila náš spoločný život. Boli to 
naše pracovné projekty aj debaty, istota, že Peter je 
a bude. Na dobré sa naozaj zvyká ľahko.

Nechcem idealizovať roky, ktoré sme spolu strávi-
li. Verte mi, nespomínam si na nič, čo by ma v tom 
čase zraňovalo alebo týralo moju dušu. Viete, kedy 
my ženy robíme najväčšiu chybu? Keď začneme brať 
vzťah ako samozrejmosť. Ako istotu, že ten druhý bol, 
je a vždy bude. Myslíme si, že je tu pre nás, že bude 
pri nás neochvejne stáť, nech sa deje, čo sa deje, aby 
sme sa mohli o neho v každej chvíli oprieť. Takmer 
ako kredenc alebo písací stôl v kancelárii. Zostáva iba 
nalepiť dékapéčko, aby sme ho mali v evidencii.


