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V ten osudný večer som na spomínanom starom 
gauči nastavil svoju milú, pôvabnú a prekrásnu že-
nu do polohy na kolenách a pripravoval som sa na 
rýchle poriadne búšenie.

Keď tu zrazu, pohroma!
„Dopekla! Už nemám kondómy,“ povedal som jej 

a naďalej som si šúchal malého Jamieho, aby zostal 
stáť, kým vyriešim vzniknutú situáciu.

„To fakt?“ odvetila moja nádherná žena. Zadok 
mala vystrčený a rukami objímala vankúše na gauči. 
„Ani ja nijaké nemám!“

„Ani sa nepohni,“ prikázal som jej. „Idem sa po-
zrieť do nočného stolíka.“

Rozbehol som sa preč. Môj penis predo mnou ve-
selo poskakoval ako čarovný prútik. Laura si vloži-
la tvár do dlaní. Pekný zadok mala stále vypučený 
a bola prehnutá v chrbte. Považoval som tú polohu 
za neodolateľnú. 

Ako na potvoru v nočnom stolíku neboli nijaké 
kondómy. Zašiel som skontrolovať aj skrinku v kú-
peľni. Naďalej som trel Jamieho juniora, aby bol 
pripravený, keď sa mi podarí nájsť aspoň jedného 
gumeného záchrancu. Päť minút som prehľadával 
každú skrinku a zásuvku, na ktorú som si spomenul 
– a to všetko jednou rukou. Vyzeral som ako nejaký 
sexuálny úchylák, ktorého fetišom sú skladovacie 
priestory v domácnosti.

„Pohni sa, Jamie!“ zakričala Laura netrpezlivo.
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„Prepáč! Skús sa, ehm... so sebou trochu pohrať. 
O chvíľu som tam!“ 

Áno, bol to veľmi romantický večer.
Divoko som otváral zásuvky a zároveň som mas- 

turboval, kým Laura kľačala v obývačke a v pozadí 
bežala šou, kde Ant a Dec práve robili rozhovor so 
súťažiacim, ktorý spieval country pieseň Camptown 
Races v potápačskom obleku.

„Máme problém,“ oznámil som Laure, keď som 
vošiel do obývačky. „V dome nijaké nie sú.“

„Dofrasa! Tak teda nič.“
Mala pravdu, nemali sme pokračovať. Bolo to 

najrozumnejšie riešenie, no moja žena je veľmi 
atraktívna a v tej chvíli kľačala na gauči, mala roz-
tiahnuté nohy a vystrčený zadok. Vtedy som vyslo-
vil slová, ktoré spečatili môj osud: „Neboj sa, vy-
tiahnem ho pred vyvrcholením a urobím sa ti na 
chrbát.“

Romantická a zdržanlivá Laura bola mojím návr- 
hom určite znechutená, ale vtedy držala v rukách 
opraty živočíšna a hriešna mačička, ktorú má v sebe 
každá žena – ak ju svedomito hľadáte a podráždite 
na správnych miestach.

„Okej, ale naozaj si daj pozor,“ vzrušene zachripela.
Na svoju obranu musím povedať, že som si na- 

ozaj dal pozor. Vyvinul som nadľudské úsilie a ovlá-
dal som sa dovtedy, kým Laura nedosiahla vrchol. 
Potom som z nej vyšiel. Nezacielil som však dobre. 
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Aspoň máme teraz skutočný dôvod na kúpu novej 
sedačky.

Problém bol v tom, že táto antikoncepčná metóda 
nestačila. Prerušovaná súlož vás neochráni. Vedia to 
aj blázniví tínedžeri, ale my sme sa rozhodli tento 
fakt ignorovať, až dovčera – 1. apríla.

V ten deň som sa od rána hádal s redaktorom  
o reklamnom priestore na poslednej strane no- 
vín. Hádaním myslím niekoľko pasívne agresívnych 
e-mailov, ktoré vyvrcholili nevľúdnym päťminúto-
vým rozhovorom pred oddelením reprografie.

Keď som začínal svoju novinársku kariéru, takto 
som si zábavný pracovný deň nepredstavoval. Oča-
kával som, že sa budem celý deň kúpať v záplave kre-
ativity a vytvorím skvelé články na témy, ktoré budú 
potrebovať môj nadhľad a názor. Mojím osudom 
bolo písať najlepšie informačné články, tlačové sprá-
vy a reklamné texty.

Žiaľ, zatiaľ sa nenaplnil, a tak som zabíjal čas 
v miestnych novinách a bojoval som s inými o ne-
významných šesť centimetrov reklamného priesto-
ru. Prehral som, a keď som prišiel domov, moje 
myšlienky boli temné ako duša dospelého fanúšika 
Justina Biebera. 

„Ahoj, zlato,“ nevrlo som zamrmlal, keď som ju 
uvidel stáť v kuchyni.

„Ahoj,“ zašepkala, len čo som jej na líce dal zvy-
čajný bozk.
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Keby som bol v lepšej nálade, určite by som si 
všimol, že čosi nie je v poriadku. No ja som si len 
sňal kravatu, dovliekol som sa do obývačky a posadil 
som sa na epedu zašpinenú od semena (obrátili sme 
ju naopak), aby som aspoň polhodinu pozeral sprá-
vy o tých, čo sú na tom horšie ako ja. Toto sa mi vždy 
na ľuďoch protivilo, ale keď máte za sebou hrozný 
deň v práci, pomôže vám, ak zistíte, že niečí deň bol 
taký zlý, až sa o tom dozvedela televízia. Laura prišla 
do obývačky a posadila sa vedľa mňa. Vôbec som si 
neuvedomil, že je nervózna a stále sa mrví.

„Mala si dobrý deň?“ spýtal som sa jej a dúfal som, 
že povie áno, aby som mohol začať šťavnato kritizo-
vať toho idiotského redaktora Colina Forbesa.

„Ehm. Nie... ani nie.“ Začala štipkať do vankúša.
„Skutočne? To ma mrzí,“ odvetil som a chystal 

som sa obrátiť pozornosť na môj deň. „Viem, ako sa 
cítiš. Aj ja som sa mal hrozne. Spomínaš si na toho 
kreténa Forbesa so škuľavým okom? Dnes sa správal 
ako hajzel. Potreboval som pol strany na veľkonočnú 
reklamu, ale on musel robiť problémy... vraj ju po-
trebuje na uverejnenie výsledkov ragby. Hlúpe ragby. 
Koho to už len zaujíma? Trápny šport. Poviem ti, 
zlato, niekedy ma táto práca irituje. Rád by som od-
tiaľ odišiel, no nemám chuť teraz hľadať niečo iné. 
Z pracovných pohovorov mám hrôzu. Dopekla!“

Stŕpol som. Uvedomil som si, že som zabudol na 
Laurin dnešný pohovor. Dnes bola v Londýne na 
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stretnutí s manažérmi spoločnosti Hotel Chocolat 
(v angličtine sa však chocolate píše na konci s e. Veď 
sme v Británii. Ak niekedy nastane deň, keď začnem 
hláskovať po francúzsky, môžu ma pokojne zatvoriť 
do blázinca). Ako som len na to mohol zabudnúť? 
Dokonca som jej ráno pred odchodom do práce za-
želal veľa šťastia. Prešlo len deväť hodín a vyfučalo 
mi to z hlavy. Za to môže Colin Forbes a ten suchý kurací 
sendvič, čo som mal na obed.

Z úst sa mi vydral ston, keď som si uvedomil, akú 
pohromu som na seba privolal. Vedel som, že nie-
koľko nasledujúcich minút bude hrozných. Existo-
vala veľká pravdepodobnosť, že noc strávim na gau-
či zababranom semenom.

Chystal som sa ospravedlniť. Nevedel som však 
nájsť vhodné slová, aby som vyjadril svoju hlbokú 
ľútosť. Netušil som, ako zabrániť hnevu, čo sa na 
mňa valil ako posol zvestujúci koniec Jamieho New-
mana. Ak by stačilo odťať si ruku, urobil by som to. 
Dopekla, rovno by som si ju sám odhryzol.

Uprel som zrak na Lauru. Bolo to horšie, ako som 
si myslel.

Očakával som nahnevaný zachmúrený pohľad – 
dôkaz potláčanej ženskej zúrivosti, ktorej terčom 
som mal byť ja. Čo som uvidel, neveštilo nič dobré. 
Bola bledá, rozrušená a veľmi, veľmi zmätená. 

Bože, nie! So zúrivým zvieraťom si poradím, no 
Laura vyzerala hlboko zranená. Cítil som sa pre-
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to oveľa horšie. Nerozhneval som ju, bola zo mňa 
smutná. Kiež by som sa dokázal zadusiť epedou.

„Prepáč mi, miláčik,“ ospravedlnil som sa a chytil 
som ju za ruku. „Povedz mi o tvojom pohovore.“ Za-
hľadel som sa na jej skľúčenú tvár. „Prebehol dobre?“

Bola to hlúpa otázka. Asi ako keby som sa opýtal 
Žida v roku 1939, či bude v najbližších voľbách voliť 
Hitlera. Hľadela na mňa tými úžasnými modrými 
očami a zachveli sa jej pery. V mysli som si chystal 
nákupný zoznam: zmrzlina Häagen Dasz, kvety 
a možno i nové auto. Stisla mi ruku. Zhlboka som 
sa nadýchol, aby som sa pripravil na to, čo mi chce 
povedať.

„Som tehotná.“
„To nič,“ začal som. „Iste sa vyskytne ešte iná prí-

ležitosť a toto nebude...“
Hmmm. Čosi tu nesedí. Môj mozog počul, ako Laura 

povedala, že pohovor sa nevydaril, ale moje uši trvajú na 
niečom inom. Najlepšie bude opäť si prebehnúť posledných 
niekoľko sekúnd a prehodnotiť význam jej slov... 

Nie, pohovor určite nespomínala.
No čo za čudnú vetu to vyslovila? Znelo to, akoby po-

vedala: „Som tehotná“, ale to je, samozrejme, nemožné. 
Také slová nesmie nikdy vyriecť, aspoň nie najbližších 
šesť až sedem rokov, kým si budujeme kariéru a chceme 
navštíviť veľa vzdialených miest. Asi by bolo vhodné po-
žiadať ju, aby tú vetu zopakovala, nech sa uistím, že som 
zle počul.
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„Prepáč, nerozumel som. Čo si povedala?“
„Oznámila som ti, že som tehotná.“
No do...
Asi som mal problém s ušami. Stále som počul, že 

je tehotná. Tak som si to overil ešte raz.
„Čože?“
„Dopekla, Jamie! Hovorím, že som tehotná. Čo si 

hluchý?“
Pokúsil som sa odpovedať: „Blurben hurmen?“
Zdalo sa, že moje rečové centrum skratovalo. Ne-

bol som schopný tvoriť slová. Mojej novej reči poro-
zumejú asi len Švédi.

„Čo?“ 
Zafučal som ako spľasínajúca pneumatika. Na 

chvíľu som stŕpol a hlavou mi obrovskou rýchlosťou 
vírili myšlienky. Ako je to vôbec možné? Taký hrozný 
deň! Ráno som sa s námahou usiloval z tela vypudiť 
včerajšie thajské jedlo (naozaj už musím prestať jesť 
tie nezdravé veci z donášky), na obed som mal veľmi 
zlý kurací sendvič, vrcholom dňa bola popoludňaj-
šia hádka s Colinom Forbesom a všetko zaklincova-
la večer moja žena vyhlásením, že je tehotná. Toto 
všetko naraz? Prvého aprí...

Ahá! Už mi je to jasné! Zrazu mi začalo svitať. Je 
prvého apríla! Laura – tá malá uličnica – žartovala. 
Moja žena je taká múdra a vtipná!

Mám rád dobré prvoaprílové žarty. Už ich na mne 
bolo spáchaných niekoľko. Napríklad, keď som bol 
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na univerzite, môj spolužiak Carlo zmenil dátum 
odovzdania úlohy z kreatívneho písania na druhého 
apríla. Veľmi sa nasmial, keď som ďalších šesť ho-
dín strávil divokým písaním na počítači, akoby som 
užíval amfetamíny, a pokúšal som sa vytvoriť text 
s tristo slovami. Vlastne to bola moja vina. Vedel, že 
si nikdy nedokážem zapamätať termíny a moju ne-
pozornosť využil priam majstrovským spôsobom.

Keď som mal jedenásť, môj vtedy trinásťročný 
brat Chris považoval za vtipné potrieť moje špicaté 
Spockove uši sekundovým lepidlom. Keď som strá-
vil celé popoludnie s mamou na pohotovosti, kým 
acetón rozpúšťal lepidlo a pálil mi uši, išiel sa roz-
pučiť od smiechu. Potom dostal dvojmesačné do-
máce väzenie a viac sa nesmial. Vždy keď sa naskytla 
príležitosť, bicykloval som sa popod okno jeho izby 
s novými Spockovými ušami a veľmi som si to užíval.

Laurin žart patril k všednejším a vyžadoval aj me-
nej plánovania, no jej herecký výkon som ocenil.

„Jasné... to bolo dobré, Laura!“ zvolal som šťastne.
Tešil som sa, že som to nakoniec pochopil. Na 

chvíľu ma zmiatla, ale úspešne som to rozlúštil.
„Prosím?!“
Bolo to zvláštne, už sa mala začať usmievať. Veď 

som na to prišiel. Vyskočil som zo stoličky a uvoľnil 
som sa.

„Hovorím, že ti to vyšlo! Dostala si ma. Ty... a te-
hotná? Výborný žart!“
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