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Marek

"Marek, Marek, ty raz z'e dopadneš.' , hovoríevala mi mo j a
babka Pravj-delne každé leto, ked, sme u nej na myjavsk chkopaniciach s bratom Vilom trávili prá zdniny. A veru mala
Pravdu, Poznáte to, mal som ten dar sa vžd,y a všade dostať
do problémov. Mój doteraj ši život bol j edna vefká
katastrofa. Ved' posťid'te sami.

všetko sa to začalo pred dvadsiatimi siedmimi rokmir pI snedeviateho septembra roku l9go. presne v ten deň som sa
narodil. Ako inak, vo vefkom štyle o piatej ráno
V PokaZenom aute na 1esne; ceste za asistencie dedka
Borodáča- ckrem toho, že bo. akurát to ráno na hubách a ajnapriek ZnaČnej hluchote začu1 zufaly krik mojich buducich
rodičov, bol aj skuseny pórodník pravidelne uspešne
Pomáhal svojej RYsuli priviesť na svet teliatka. Ked, sommal dva rokY narodil sa Vilo. prvé roky s ním nebola žiadna
sranda, rba plaka] a jedol, jedol a plakal . Až ked' sme už
oba j a chodi]-i do škólky t zdčal som sa tešiť, že mám brata.
Jedného dňa poobede, kym sa ostatné deti na dvore hrali,
som dostal vybornÝ nápad. schovali sme sa s bratom
učitelkám v Škólke do kontajnera, do ktorého rodičia
hád za:-i nadbYtoČné hraČky z domu pre skalickli detsky domov.
Nemohol som predsa vedieť, že ho o pof hodinu odvezťt.
NecháPa} Som z falstvo rodičov, hračky si v domove nechali,
a]_e nás predsa večer vrátili...
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Po Porade S PsycholÓ9om sa mama rozhod]_a prihlás iť ma na
f utbal, Úoa j ne Som hyperaktívny, potrebovali ma por j_adne
unaviť, Aj naPriek náročnym tréningom futbal nefungoval.
Mama nad'alej kaŽdy LÝŽdeň učitelkám v škó]_ke trpezl1vo
vysvetlovala, Že topánky schované v piesku, kakao
v samkovej skrinke, či kubo /naše morča/ v Luckinej
Postie]ke sťi len následkom akéhosi syndrómu názov som
zabudo]- , A mimochodom žtadny syndróm Kuba som t am Lucke
dal Z }áskY, A ako mi V pieskovisku za cukrík prezradila
j ej naj lepš ia kamoš ka Nina, bola aj ona do mňa .

V Škole Sa mi hned' V prvom ročníku podarj_]_o na vianočnej
besiedke poriadne naštvať triednu učitef ku. Dva mes j_ace sme
skoro kaŽdY deň Po Škole nacvičovali divadelné predstavenie
o Červenej ČiaPoČke. Ja som hral vlka. pred vystupenim som
do zadného vrecka Čiapočkinej sukničky tajne strči1
štvorlístok pre šťastíe. Samozrejme z 1ásky. Hned' v prvom
de j stve si Spieva j ťrca Čiapočka sadla na lavičku v lese
a namiesto naučene; repliky sa v z]-omku sekundy usedavo
roz9lakala. Koho bY napad1o, že čokoládovy štvorlístok sa
jej vo vrecku tak rychlo Toztopi. . . Po malej pauze/ ked' si
Červená ČiaPoČka utrela slzy a prezliekla sukničku, všetko
Prebieha]-o Presne Podla scenára. Až ťlplne na záver, ked, sa
ma Červená ČiaPoČka spytala , že ,,prečo máš také velké uši..,
som ťrplne zabudol že vlastne prečo a tak som prvykrát,
bohužial- nie naposledyI v živote improvizoval. A tak
namiesto nacvičeného ,,dby som ťa Iepšie počula.. zo mňa
vYPadlo ,,]-ebo aj mój otec má velké uši". Všetci sa smiali,
okrem mójho otca a pani učitelky.
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-='::o nes]-ávne Sa skončila moja divadelná kariéra. o nič- 
^_:.,l ^ !-=-CSie to nebo1o ani na futbale. Hned'na prvom zápase Som:a zaČiatku druhého Pofčasu strelil krásny qól. Bohu ž..al dovlastne j brány. Mama usťrdila , že pre mňa j e vhodne j šieplávanie ako futbal. A ma]-a pravdu. Voda bola mÓj živel.

každodenné dvoj fázové tréningy ma unavili dostatočne a taksa mi v tom období v škole ťrspešne darilo vyhlibať
Prob}émom , AŽ dovtedy, kym do našej triedy nezačal chodiťJoŽko' Tich zakríknutY tmavovlasy chlapec v okuliaroch aobnosenych šatách sa od prvého dňa sta} terčom posmechu
Spo.-užiakov. Sede1 V poSlednej 1avici uplne sám. Nikto
Z triedy Sa S ním nebavil, SamozTejme okrem mňa. Mali SmenieČo SpoloČné, obaja sme priťahovali problémy. Raz som sakvÓli nemu Pobit S Lacom- on rozbil Jožkovi okuliare, j ajemu nos, To pokarhanie od riaditefa a zákaz počítačovych
hier od mamy stá1 za to. od toho dňa sme boli s Jožkom
na j .epší kamoši . Naše kamarátstvo ma-]-o svo j e vyhody. Jo žko
ma]- v triede ochrancu , j a zase lepšie známky. Jo žko bol
totiŽ najlepší žiak triedy. preto, ked, spravil prijímačky
na osemroČné gYmnázium/ som bol od septembra znova v školena všetko sám. Aj ked' nie nadlho. V siedmom ročníku
základnej školy som streto1 spriaznen dušu. Čerstvy
abso]vent prírodovedeckej fakulty Milan Pokus, náš novy
učitef biológie, si hned, na prvťr hodinu ako pomócku
prini-eso] vedro plné s}imákov. Ka ždÝ meSiac Sme ma]i
vyučovanie V teréne . Zobral nás do Zoor I-1á ryby aj do lesa.podarilo sa mu niečo, čo žiadnemu učitelovi predtym ja
som sa tešíl do školy. okrem toho, že nás vede]- zaujať, malaj zmYsel Pre humor. Zasmia] sa na tom, ked, sa mi ho



4

:-]::- 3 na jednej hodine trafiť do hlavy jablkom. Mal
-: - ]:--P=nie a j vtedY, ked' Som na vyučovaní vo vinohrade j eho
: - ]- šcv taj ne ochutna1 okrem hrozna aj víno Zo suda

c-T/Ilici. Menej pochopeni-a ma]-a mama, ked'Som jej po
p:ichode domov ovraca1 topánky. Nenahneva] sa na mňa anil"tedY, ked' Som na hod j-ne omylom vypustil pot kana z klietky
a všetky dievčatá j ednoh]-asne j ačali . Nie , že sa
nenahneval, on Sa So mnou skamarátil. Niekedy ma bráva]_ aj
do ťrtul ku, kde a ko dobrovof ní k pracova1 , venčiť ps í kov .
Bo1o len otázkou času, kedy si odtia] nejakého psika
prinesiem domov. Tuki bol hnedy asi dvojročny križenec
lazvečika s niečím. Brat Vilo si ho zamiloval na prvy
pohlad, horŠie to bo'o S mamou. Argumenty typu ,,kto Sa bude
oňho starať" a ,,čo bude robiť sám doma.' nás s Vilom
nepresvedčili a tak sme oci má j a mali doma Tukiho. Ako
správny strážny pes brecha1 na každého okoloiduceho ako
o život a Taz za čas sa u nás na záhrade z ničoho nič
obj avila bez známok života susedova s]iepka. Tuki sa
zakaždyn tvári1 previ-nilo, ked'otec nadáva1 pri oprave
d'alšej diery v plote. Mama to brala prakticky- susede vždy
zaplati]a a spravila na obed slepači vyvar. Asi som ešte
nespomenul, Že Sme byvali na okraji Nového mesta nad Váhom
v malom dome s malou záhradkou. Ja, brat Vi1o, mama
klára/ zdravotná sestra na internom odde leni/ a otec
rvan / automechan ik/. Asi som dosť odboči]. V skratke už odsiedmej triedy základnej Školy som vd,aka učitefovi_ biológie
PreSne vede1 ČÍm chcem bYť- Veterinárom. posledné dva roky
som si zlepši} známky a s odretymi ušami spravil prij imačky
na gymnázium.
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::-=s--a. Som trénovať Plávanie ani sa stretávať s mojim, ,- -:-:benejším učitelom. Ani na gymná zíu som sa nevyhol

!]zvánkY na víanoČny veČierok /domáca loha/ fotku Tukiho
:-ovku / slieP kY / . ZIe to pochopi]a a mama zase muse]_a prísť
do ŠkolY VYSvetfovať. Už neviem koho napadlo opekať penové
cukríky v triede na lavj-ci, ale nebol to dobry nápad. Kym
sme oheň uhasili, zhore]-i tri lavice. Našťastie sa to
skonči1o len Pokarhaním s vystrahou. oheň v triede nebo]_
nič v porovnaní s ohňom, ktorym ma v poslednom ročníku
spafovala láska k Sofii z II. A. Vilova nová spo Iužiačka
vYzerala ako anjel. Mala dlhé kučeravé blond vlasy, modré
oči a nádherny usmev. Ale myslím, že ani nevedela, že
existujem. Vi1o ma1 za ulohu / samo zrejme nenápadne,
zistiť, či niekoho má. A]e Vi}o sa toho zh-stil po svo j om
a rovno na ňu vybalir ,,Mój brat chce vedieť či niekoho
máš"... No neprizabi}i by ste ho? Ved' Vilo aj jednu
schyta'. Mama sa hnevala, a]-e ja predsa nemóžem za to, že
Vilovi Sa hned' po j ednom ťrdere pusti]a krv z nosa tak
si]-no , Že S nim musela utekať k lekárovi. A potom o tÝždeň
si ho V nemocn j-ci nechali- vra j na ne j aky zákrok_ hovorila
mama. Mimochodom samo zrejme , že mala fraj era- Tomáša
z TII.B. Ani ja s mojou vyškou skoro dva metre, čiernymi
kučeravymi vlasmi a širokymi ramenami som nevy zeral
najhorŠie, ale na Potetovaného futba]-istu s modrymi očami
Som nemal. Myslím, že ked' Som o mesiac na to ťrspešne
zmaturoval, vydychla si celá škola. Až po prijímačkách na
veterinu, ktoré Som aj vd'aka trpezlivému doučovanj_u Milana
Pokusa s odretlimi ušami urobil, mi mama povedala pravdu.
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, = -=*Kern]u a V lete bude dochádzať do Bratislavy na-:- ---=:-c-u. Celé leto Som ho vofal F.ester / ked'
- -.-_,,!ajaii vlasy dosť sa naňho podoba L... /. Liečba zabrala

: -'- S3-o:embri Sa mohol S malymi obmedzeníamt/ necviči]- -,='</ vrátiť do školy. Ja som v septembri nastupi' do
_.---Á1.-^'' ' e.lo ročníka na univerzitu veterinárneho 1ekárstva
a farmácie v košiciach, odbor všeobecné veterinárne
*ekárstvo. začala sa moja internátna éra. prvy rok by sadal stručne opísať asi takto prednášky a žurky, ž rky
a PrednáŠkY, Sranda skončila mesiac pred skťrškami Zhrniem_
PrednáŠkY a skriPtá, skriptá a prednášky. Všetky skťršky somurobi1 na prvykrát, ako inak, s odretymi ušami. zbohom
knihY, nech Žile leto ! Pos]-edny večer sme vo vef kom
os]-avovali, Ked' uŽ Som mal tu správnu h}adinu, išie] Som siVyvetrať hlavu na balkón. Na ved]ajŠom balkóne sedela
uplakaná čiernovlasá prírodovedkyňa s cigaretou v ruke.
Dáša - Práve j e; dal kopačky fraj er. Chcel som j u utešiť,
tak som j u na druhy deň pozval na rande. Na konci prvého
semestra som mal urobené všetky sk šky aj frajerku. okrem
toho, že dobre vyzerala a študovala biológiu, mala aj
zmysel pre humor - v lete som j u zobral uká zať babke na
mYj avské koPan j-ce, Viem, že som chcel Dáši nazberať marhule
a Vyliezo' na strom. Čo Sa dialo potom mi aŽ o pár LÝždňov
povedala mama. suchy konár sa pod váhou mójho skoro
dvojmetrového tela zlomi1 a došlo na babkj-ne s]-ová
dopadol som velmi zle... Zlomená panva, ruptura sle zíny,
poml taždená f avá noha a otras mozgu. To boli d,íagnózy,
S ktorymi Som ležal na Ánn V umelom spánku.



- _ : _:_ - som sá, za pomoci lekárov , dž o 2 tÝždne Bez
-' -:: -:]]i a Iave j nohy. Museli mi vra j pre ,,Tozsiahlu*3,'-:]Zu" amputovať celé predkolenie. Nepopieram, že prvé
]:_- :_,l,i hlavou preb]eskli a j myšlienky typu , že ff nemám chuť
:- 

-' ^ !---: a tak podobne" - Ale Vilo, Dáša, mama I otec, babka a]']--an Pokus mi nedovolili sa dlho utápať ž..alom. Chodili za::,:cu do nemocnice každy deň. Vilo Sa ma Sna ŽiI pri kaŽdej::ávšteve rozosmiať a musim uznať, že sa mu to darilo. Dášasa nestačila diviť, ked' začal vyťahovať veselé aj menejVeselé PríhodY Z detstva - Až teraz zistila, s akym čís]_omsi vlastne zaČala, Bola skvelá. Nosila mi do nemocnice mojeoblťrbené čokoládové tyčinky a raz sa j e j dokonca podari1o
na oddelenie prepašovať pivo. Tie tri mesiace v nemocnici
ubehli ako voda. Ked' spomínam vodu, hned, ako mi to lekáridovolili, začal som znova trénovať v bazéne. A bol somlePŠÍ ako J<edYkolvek predtym. Cely rok som poctivo cviči' aučil sa chodiť- samo zrejme s prot ézou. v septembri somnast pil po ročnom odklade do druhého ročníka veteriny.
Nebo] by som to ja, keby som každy rok zámerne nevydesil
novych spolubyva j ťrcich mo j ou nohou z poctivého plastu.
Ua-,sle roky Som iba študoval a utužoval vzťah S Dášou.
A Práve vd'aka usÍlovnému utužovaniu sa moj im rodičom o párhodín narodí vnučka. Škoda , že nemóžem byť pri tom. práve
totiž, presne v deň svojich narodenínr sedím v kravíne
pána Borodáča /syna mójho pórodn íka/ a čakám kym sa muotelí Machula /pravnučka Rysule/.
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písaním si len krátim hodiny čakania na teliatko aj
telefonát z myjavskej nemocnice. Bud'te preto prosím
zhovievaví k prípadnym gramatickym, či štylistickym
nedostatkom-.. Musím Sa predsa nejako Zamestnať, ked'Že
s pánom Borodáčom sa nedá rozprávať síce po otcovi
nezdedi1 pórodrre zručnosti, ale hluchotu áno.

uzavrel pracujem aj byvam na myjavsk ch
s manželkou Dášou aj babkou.

Na chví]u sa cdmlčím Machula ide na to

Aby sorn to
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A uplne na
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záver už
1ebo nie,
Ceviatej
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