Kristián Lazarčík, 18 rokov, Horné Otrokovce

Linka jedným ťahom
1. jún
Od rána toho dňa pršalo. Bláznivý dážď, tvrdý dážď. Dážď s erekciou, bičujúci tvoju tvár,
napadlo Nášmu hrdinovi.
Nie je náš vlastný, skôr nevlastný a adoptovaný, občas má pocit, že ho tu dokonca ani nechcú,
že je tu skôr navyše ako prebytok množstva jedla v babkinom tanieri. Tie večne naložia viac
než by mohla živá bytosť zjesť.
Ach, babka. Mŕtvy dedko.
Plus jedna voľná izba.

2. jún
Večer prišiel. Strčil ruku pod paplón, ktorý jemu nepatril. Patril Nášmu hrdinovi a aj stehno,
ktoré mu Henten vo veľkom obšmátral patrilo jemu.
Henten bol Nášmu hrdinovi nič. Najskôr však záblesk svetla. Po rozvode jeho matky sa zdalo,
že sa blýska aj na lepšie časy, ale ono sa skôr blýskalo len na riadnu búrku. Tá teraz vládla
tejto noci.
Náš hrdina sa tváril, že spal a o ničom nevie.

3. jún
Náš hrdina vstal skoro. Prešuchtal sa kobercom do kuchyne. Ešte len svitalo. Slnko
menštruovalo. Obloha tiež. Premýšľal či má chuť na kávu, alebo na čaj.

4. jún
Sledovali telku, obloha pod mrakom, vonku bolo dusno, no vnútri dusná atmosféra. Natierali
nabielo. Všetko. Čistá strana, čisté plátno, sterilita. Absencia bordelu. Bordel ako fenomén.
Prostitúcia? Babinec? Ako sa to volá kde šľapú chlapci s mužmi?
Matka odišla naložiť obed.
S ňou aj všetka cudnosť sveta.

Hentoho dlaň opäť na jeho stehne.
Stále vyššie a vyššie.

7. jún
- Má ťa veľmi rád. Ja som tak ľúbila svojho otca. Stále som bola s ním, kedykoľvek som
mohla. Kedykoľvek.
Nášho hrdinu belasosť očí. Bezslovná.

8. jún
Peniaze vládnu svetu, pomyslel si.
- Peniaze vládnu svetu, - povedal. Belasosť očí Nášho hrdinu a slovom: „Máš ústa ako
žabka.“
- Ty by si mal mať ústa ako žaba. Priveľa fajčíš.

10. jún
- Nesmieme to nikomu povedať, nikde to rozširovať. Je to veľmi háklivá téma.

11. jún
- Pôjde za to do väzenia.

12. jún
„Všetko to mám nahraté na videu, Roderick!“ kričí Drama Queen v telenovele. Potom odpadá
ako jablko. Alebo skôr hruška. Rozbíja si hlavu. Ale iba v predstave Nášho hrdinupozorovateľa.

13. jún
- Existuje akási látka, ktorá dokáže spôsobiť zástavu srdca a z tela sa následne vyparí.
Nezostanú po nej žiadne stopy. Smrť pôsobí ako klinická.

21. jún
Západ slnka. Začiatok leta. Tak sa Náš hrdina cítil, toto pozoroval.
Vedľa neho On. Dlaňou prikrýval jeho ruku. Ale väzby neboli tak sekretizované, ako boli pri
Hentom.
Náš hrdina sa nadýchol pachu leta v dozretom obilí a rozpáleného asfaltu. Pokosenej trávy. Aj
Jeho.
On sa pozrel na neho. Skĺzol po ňom pohľadom. Skoro fyzicky, napadlo Nášmu hrdinovi.
Zamyslel sa. Potom radšej nie. On pohľadom zas prešiel k jeho očiam. Ruku pretiahol okolo
jeho boku. Asi ako do objatia.
Nastalo dusno a búšenie sŕdc. Pohľadom o pohľad. Úškrny.
A potom ústami o pery.

26. jún
Ďalší večer spadajúci do tmy. Noc. Cítiš sa mokrý aj keď neprší. Zo zlých snov ťa budí nočná
mora. Opäť je späť.
Náš hrdina sa prebúdza pod ťažobou Hentoho tela. Odokrytý, leto už nehreje. Henten smrdí
od piva, jeho chlpy šteklia Nášho hrdinu na brade.
Nátlaky. Pokus o výkrik. Zapchatie úst poduškou. Ďalšie pokusy o výkrik.

27. jún
Zostala stopa. Zaschnutá. Zažratá. Vpitá cez telo. Ešte dakam hlbšie.

3. júl
Keď Náš hrdina prestal iba hľadieť a začal aj hovoriť, On počúval. Všetko. Pozorne. Emočná
frigidita dozrela. Vyvrhla sa mu cez očné zrenice. Potom sa zodvihol. Chodil hore dole.
Chytal sa za hlavu. Nervačil. Zatínal zuby. Udieral päsťami do nekonkrétnych objektov.
Potom zastal. Zahľadel sa na neho.
Jeho večne ospalý pohľad bol bdelý.

4. júl

Tma. Noc. Už sa nevrátil. Miesto jeho krokov začul ťukanie kamienkov na okne. A matkin
plač zo spálne doliehal až k nemu.
Otvoril okno.
V motorkárskej bunde stál On pod svitom mocného splnu. – Utečme spolu.
Náš hrdina sa pousmial. – Nemusíme utekať.
- Čo chceš teda robiť? – uškrnul sa opäť ospalými tónmi ako zvyčajne.
Nášho hrdinu belasý pohľad. Spätný úškrn. – Poď hore, poviem ti. A potom pôjdeme spať.
Užijeme si pekné leto.
Tak šiel.

5. júl
Dopravná nehoda si vyžiadala smrť 53-ročného muža v stredu 4. júla večer pri meste Vrbové
v okrese Piešťany. Muž vo vozidle dostal šmyk pri zaraďovaní po tom, ako predchádzal
nákladné motorové vozidlo. V protismere sa zrazil s motorkou, ktorej vodič je dosiaľ
nezvestný. Krátko pred zrážkou totiž zoskočil z vozidla bez identifikačného čísla a zmizol
v poly. Predpokladá sa, že neznámy muž zavinil dopravnú nehodu zámerne. Polícia naďalej
pátra po jeho identite.

