
Lia, 16 rokov, Kovarce 

                                    KLAUDIA 

Zobudila sa priam nezvyčajne skoro. Mohlo byť päť, nanajvýš šesť hodín a jeho pôvabná zlatovláska si 

česala svoje hebké vlasy. Vedel, že sú hebké, pretože ich už niekoľkokrát držal vo svojich mocných 

dlaniach. Ona to možno nevedela, ale chodil za ňou každú noc a kochal sa jej až neprirodzene 

nádhernou tvárou. Poznal každý jej zlozvyk, každú jednu nedokonalosť na tele, a predsa ju stále 

miloval. Pociťoval k nej tak vrúcnu a oddanú lásku, akej dnes už zrejme niet. Tušil, že aj ona ho bude 

tak vrúcne a oddane milovať i keby sa proti nim celý svet na hlavu postavil. Bude ho len musieť 

spoznať a oni dvaja spolu ostanú už naveky! 

Spoznávanie vždy pociťoval za nutné zlo. Nepríjemné a nevďačné ženské ho odmietali, pretože 

nevedeli čo je naozaj dobré. Bol rád, že im ublížil tak veľmi, ako ony ublížili jemu. Našťastie cítil, že 

jeho božská zlatovláska taká nebude. Žena s tak anjelskou tvárou ho nemôže sklamať. Dá si na svoju 

milovanú Klaudiu pozor. Ach Klaudia, božské meno pre božské stvorenie. 

Zrejme by o nej sníval ešte niekoľko hodín, ako to mal vo zvyku, ale niečo ho v tom zastavilo. Do 

miestnosti vstúpil neznámy muž. Nebol príliš vysoký, ale ani príliš nízky. Keby mu v tom momente 

neprekážalo čo robí, tak by ho zrejme nazval aj krásnym. Lenže keby bolo keby... Ten bastard sa 

približoval ku Klaudii. Jeho Klaudii! Začal si podmaňovať jej pery, akoby boli jeho, akoby mu patrili. 

Lenže na jej pery nemal žiadne právo. Klaudia mu nepatrila! 

Rozohnilo ho to tak veľmi, že prestal logicky uvažovať. Vyšiel zo svojho úkrytu a nedbal na to, čo 

všetko sa môže stať. Uvedomil sa až vtedy, keď jeho milovaná Klaudia vykríkla čírou hrôzou, hrôzou 

z jeho osoby. V tom momente mu ani nevadilo, že takto reagovala. Ak sa ho bude báť, tak ho bude aj 

poslúchať. Časom ju presvedčí o tom, že ju miluje a ona miluje jeho. 

Zase sa nechal ponoriť do svojich úvah o Klaudii a ten nechutný manekýn to dobre využil. Schoval si 

Klaudiu za svoj chrbát a chránil ju vlastným telom. Neodstúpil ani vtedy, keď zistil, že jeho protivník 

má dlhý a od pohľadu ostrý nôž. Neprejavil žiaden strach a stále bránil Klaudiu. Zrejme ju tiež veľmi 

miloval, ale mal obrovskú smolu. O jeho anjela sa nikdy deliť nebude... 

V tom okamihu zdvihol nôž a bodol ho. Bol koniec. Už si ju nebude nárokovať. Klaudia je oficiálne len 

jeho. Budú spolu do svojich posledných dní. LEN ON A KLAUDIA.  

  


