
Začiatok mojej veľkej lásky 

 

Keď som sa narodil, od prvého momentu sa mojim rodičom na mne niečo nezdalo . Rozhodli sa ma 

vziať k rodinnému lekárovi a ten im oznámil, že postupne budem strácať inteligenciu . Moju matku to 

veľmi ranilo a tak sa s otcom rozhodli vyhľadať ústav pre deti s podobným osudom aký som mal aj ja . 

Našiel som si tam veľa kamarátov, spolu sme sa hrali, vyvádzali, robili rôzne hlúposti . Učili sme sa tu 

dokonca aj spievať operu . A tu sa vo mne prejavil môj obrovský talent . Zistilo sa totiž že mám 

obrovské nadanie na spievanie . A tu sa cesty mňa a mojich priateľov navždy rozišli lebo som odišiel 

študovať hudbu . Moji rodičia boli na mňa veľmi pyšní najviac moja mama lebo ju najviac trápil môj 

osud čo ma čakal . Začal som svet brať úplne inými očami už som nemal strach z toho čo bude zajtra 

povedal som si nejako bolo nejako bude . Bohužiaľ som sa dozvedel že nakoniec stratím aj zrak čo 

bola obrovská rana v mojom živote iskričky v maminých očiach sa ešte ani neohriali a už bolo toto . 

Zasa noci preplakané prebdené v slzách bolo to ťažké najviac pre moju matku tú to všetko bolelo 

najviac .Ale nechajme to tak čo mi bolo súdene musí sa stať vrátil som sa k hudbe k tomu jedinému 

čo ma uspokojovala, bavilo a k mojej jedinej možnosti sa v živote nejako uživiť . Keď som dokončil 

strednú rozhodol som sa ísť pokračovať na vysokej a splniť si svoj sen a urobiť tým hlavne moju 

matku šťastnou a veselou, dosť už pre mňa trpela. Možno sa s tým nikdy nezmieri ani ona a ani, ale 

čo už . Na vysokej som sa znovu stretol so starými priateľmi z ubytovne kde som vyrastal. Bolo to 

úžasné; návrat spomienok na šťastné detstvo, zábavu a podobne, až som mal slzy v očiach. Zasa sme 

spoločne prežili pár skvelých rokov na vysokej. Keď sa aj tá skončila, tak sme sa dohodli, že si budeme 

volávať a písať. Tak sa naše spoločné cesty rozišli, ale už sme sa nikdy tomu druhému neozvali. Ja som 

sa vrátil k rodine, aby som pomohol rodičom ako sa mi len bude dať, bohužiaľ ma moje sily začali 

opúšťať. Ja som Očakával som to celý môj život. Viete si vôbec predstaviť, že celý život žijete s 

pocitom, že už nikdy nikomu nepoviete ako ho milujete? Že už ho niky neuvidíte a nikdy nebudete 

cítiť jeho prítomnosť? Nie je to jednoduché, viem, celý život som s tým žil. Hrozne to bolí. Je to 

strašné, ale podarilo sa mi zamestnať sa. Začal som spievať. Bol som milovaný. Všetci ma chceli vidieť 

spievať a mal som miliardu fanúšikov. Ale ja som takto žiť nechcel. Nikdy som nezažil skutočnú lásku, 

neviem aký to je pocit niekoho milovať a možno to nikdy nezažijem. Mal som veľa fanúšikov, ale 

miloval ma niekto z nich aj napriek mojím chybám? Nie, všetci ma milovali len pre môj obrovský 

talent. Keby som ho nemal, tak by si ma nikto ani nevšimol. Toto nie je skutočná láska. Nevedel som 

ako mám žiť. Túžil som po rodine a po láske, ale vedel som, že ju nikdy nezažijem. Veď kto by mohol 

milovať takého človeka ako som ja. Nikto, je to už raz tak a nikto to nikdy nezmení. Zarábal som síce 

miliardy, ale čo som mal z toho. Pre mňa bol život bez lásky ako život bez srdca. Je to hrozné. Nikto by 

takto nemal žiť. Každý má právo na šťastie a lásku. Nakoniec som sa to rozhodol skončiť. Keď som sa 

to chystal urobiť, do môjho života vstúpila ona. Videl som ženu, ktorá bola veselá, milá, dobrosrdečná 

a láskavá. Bola iná ako všetky ostatné, ale bál som sa ju osloviť. Čo keď bude taká istá a bude milovať 

len moje peniaze. Iba som sa milo smial a išiel som ďalej . Doma som si podrezal žily, ale zabudol som 

na to, že príde moja upratovačka. Tá ma našla vo vani a zavolala sanitku. Bol som hospitalizovaný v 

nemocnici. Nevedel som, že aj ona bola moja fanúšička. A ona ma skutočne milovala. Nie pre slávu 

ale naozaj. Každý deň za mnou chodila do nemocnice a sedela a plakala pri mne celé hodiny, že prečo 

som jej to urobil, že ona ma miluje a potrebuje ma, a nezáleží jej na tom, či som bohatý alebo nie. 

Chcela ma mať pri sebe a modlila sa za to, aby som bol s ňou už navždy. Že nechce už o mňa viac prísť 

a že mi bude verná po celý život a navždy ma bude milovať s chorobami aj bez nich. A ja som sa na 

tieto slová zobudil a usmial som sa na ňu, ale nepovedal som to isté. Bál som sa veľmi, lebo nikdy 



som nepoznal lásku. Nikdy som nebol zamilovaný. Začali sme sa spolu postupne stretávať v kaviarni. 

Bola to naša obľúbená kaviareň a chodili sme tam vždy. Najskôr len veľmi zriedka. Postupne sme si 

začali aj tikať. Potom, keď som si už bol istý, tak som sa ju rozhodol požiadať o ruku. Kúpil som jej 

obľúbené ruže, ktoré tak veľmi zbožňovala. Vždy keď sa na ne pozrela, videl som, aká je šťastná a keď 

bola ona šťastná, tak som bol aj ja. Kúpil som jej krásny prsteň s diamantom. Ako som sa vydal na 

naše stretnutie do našej kaviarne, videl som ju na ulici objímať sa s jedným mužom. Nechápal som to. 

Bol som zmätený a veľmi rozrušený. Hodil som tie ruže aj s prsteňom do najbližšieho koša aký som 

videl a odišiel som. Ona to videla, volala na mňa, ale ja som na to nereagoval. Každý deň mi posielala 

správy, v ktorých sa mi veľmi vyhovárala a písala mi, že je to len jej bratranec, ktorý ju prišiel 

navštíviť. Ja som na tie správy neodpovedal. Napokon som jej odpovedal, že sa s ňou zajtra stretnem 

a nechám ju mi to vysvetliť. Na druhý deň som ju čakal v rovnakej kaviarni. Prišla asi o 15 minút po 

mojom príchode, posadila sa a začala rozprávať, že ten muž s ktorým sa to objímala bol naozaj jej 

bratranec, ale neprišiel za ňou na návštevu, ale bol na testoch v nemocnici. Spýtal som sa jej, prečo 

bol práve v nemocnici. Povedala, že lebo má rakovinu a potrebuje darovať kostnú dreň, lebo inak 

zomrie a nikto z jej rodiny nie je vhodným darcom. Bohužiaľ ani on. Hneď mi nabehli slzy do očí. 

Zatiaľ čo ja som bol na ňu urazený pre úplnú hlúposť, tak ona pomaly a bolestivo zomierala. Ani 

sekundu som neváhal, ospravedlnil sa a utekal som do nemocnice. V ten moment mi bolo všetko 

úplne jedno. Chcel som zachrániť jedinú a večnú lásku môjho života. Nechal som sa zapísať do 

zoznamu darcov pre moju lásku. Povedal som jej, že keby som mal spraviť aj nemožné aby som ju 

zachránil. Nech sa deje čokoľvek, už som si bol istý. Miloval som ju celým svojim srdcom. Keď som jej 

oznámil, že som ju v ten deň osudný chcel požiadať o ruku, tak začala plakať od šťastia. Ale teraz sme 

na plánovanie svadby nemali čas. Museli sme hlavne prekonať tú odpornú chorobu. To bolo 

najdôležitejšie. Potom by sme mohli byť spolu navždy. Keď sme si išli prevziať výsledky, zistilo sa, že 

nie som vhodným darcom. V tom momente sa mi zrútil celý svet. Neodvážil som sa jej to povedať. 

Nechcel som ju ešte viac trápiť ako už bola. Starostí mala viac než dosť, tak som jej to radšej ani 

neoznámil, aby nebola smutná. Nevedel som ako jej to mám povedať. Cítil som aj za ňu. Keby som 

mohol, tak by som jej chorobu vzal všetku na seba. Aj napriek všetkým tým, ktoré mám: strácal som 

zrak , inteligenciu a ktovie čo všetko ešte. Veľmi som ju miloval a tak som sa rozhodol, že sa vrátim do 

nemocnice a budem bojovať o to, aby som jej zdravie mohol darovať, aj keby ma to malo zabiť. Už mi 

bolo všetko jedno. Bolelo ma to. Keď vidíte, ako jediný človek, ktorého ste kedy milovali, vám pred 

očami odchádza, je to strašný pocit. Nikomu neželám nikdy nič podobné zažiť. Nie je nič horšie, ako 

keď nemôžete nijako človeku pomôcť a ste úplne bezmocný. A tak som sa rozhodol, že urobím aj 

nemožné, aby som ju zachránil. Lenže ja nie som vhodným darcom. Neublížilo by to len mne, ale aj jej 

a v tom bol ten problém. Rozhodol som sa to povedať mojím rodičom, nech aj oni idú na testy, ale 

môj otec to odmietol. Nebol nikdy moc priateľský. Moja matka bola úplne iná. Ona neváhala ani 

sekundu a hneď išla do nemocnice na testy. Sľúbila mi, že urobí čo bude v jej silách. Tieto jej slová ma 

veľmi potešili a zlepšili mi náladu. Veľmi som sa bál ako to všetko dopadne. Keď sme odišli z 

nemocnice, tak cestou metrom ma mama chytila za ruku, pohladila ma po líci a povedala mi, že nech 

sa nebojím, že všetko dobre dopadne a že ona nám bude pomáhať koľko len bude môcť. Pred mojim 

domom sme sa spolu rozlúčili, objali sa a každý išiel svojou cestou. Doma som mojej láske povedal, že 

všetko dobre dopadne a nech sa nestrachuje a nech oddychuje. A nech sa už preto viac netrápi, že tu 

budeme spolu ešte veľmi preveľmi dlho. V ten moment som ju požiadal o ruku. Bol som neskutočne 

šťastný, keď som videl slzy v jej očiach. Napokon som sa rozhodol, že keď ju tak neskonale milujem, 

tak pre ňu zložím klavírnu báseň, spravím to pre ňu aby aspoň z časti zistila, ako veľmi ju milujem a že 

sa vzdám všetkého pre ňu, len aby bola šťastná. Vydám sa hoci aj z vlastného zdravia, len aby tu bola, 



hoci aj bezo mňa. Nikdy ju neprestanem skutočne milovať. Nevymenil by som ju ani za všetky peniaze 

sveta. Ona je to jediné, čo mám a vždy aj bude. Toto je láska na život a na smrť. Rozhodol som sa 

kúpiť piano a začal som naň hrať a písať noty o nej. Bola to pieseň smútku, nekonečnej lásky k žene 

môjho života a zároveň pieseň obrovského hnevu a nenávisti voči celému svetu, aj Bohu, že nám 

nadelil takéto obrovské trápenie boja o život. Nazval som ju Posledná pieseň môjho jediného šťastia. 

Keď sme sa s mamou opäť stretli po dvoch týždňoch a išli sme spoločne do nemocnice, oboch nás 

obmýval pocit strachu a bezmocnosti, keď som si predstavil, ako ju opúšťajú všetky sily a ako zo dňa 

na deň slabne čoraz viac a rýchlejšie, že prichádza a svoje nádherné dlhé vlasy a stráca všetky sily. 

Keď sme dorazili do nemocnice, tak som mal obrovský strach aj o svoju matku aj o moje najkrajšieho 

šťastie sveta. Bohužiaľ doktor povedal, že ani moja matka nie je vhodnou darkyňou a že mojej láske 

už nezostáva veľa času. Ak sa vraj do dvoch mesiacov nenájde darca, je koniec. Bola na tom veľmi zle. 

Všetko bolo zrazu tak prázdne, ale že ak by som veľmi chcel, tak by bolo možné darovať moju kostnú 

dreň a aspoň na nejaký čas ju zachrániť, ak nechcem o ňu prísť tak skoro. Vraj to môžem urobiť. Ale 

treba ešte urobiť nejaké vyšetrenia. Povedal som, že súhlasím zo všetkými požiadavkami, čo mi len 

dajú. Radšej som si prial, aby som to tak mohol dostať miesto nej. Keby to len tak šlo, ľahnúť si tam 

namiesto nej a trpieť, zároveň za ňu aj zomierať. Keby to len tak šlo, hneď by som tak učinil. Niet na 

svete toľko lásky a dobrosrdečnosti, koľko sa skrýva v jej nádhernom a dobrom srdci. Keby tak boli 

takí všetci ľudia na svete. Hneď by bolo na svete menej trápenia a bolesti. Nič viac by som si neprial. 

Načo sú mi všetky tie peniaze, obrovský dom, drahé autá, keď nemám to najdôležitejšie v živote a to 

je zdravie, nie len moje, ale aj mojej lásky. Kde niet zdravia, tam niet ani šťastia ani radosti. Prečo 

smrť škodí len tým, čo za nič nemôžu a nikomu nikdy nič neurobili, a tí, čo ubližujú týrajú a 

bezdôvodne trestajú a zabíjajú nevinné ženy a deti, prečo tým sa darí a majú aj zdravie aj peniaze a aj 

blahobyt, a tí dobrí, čo by neublížili ani muche, musia najviac trpieť. Vôbec to nechápem .Tak rád by 

som dal zdravie celému svetu, ale nemôžem, nechcem sa už viac pozerať na svet plný utrpenia a 

trápenia. A tak som sa rozlúčil pred mojím domom s mojou mamou a povedal som jej zbohom a dal 

nežný bozk na líce. Tak som sa s ňou rozlúčil na dlhý čas ako kedysi pred rokmi. Pukalo mi srdce, keď 

som ju videl, ako s plačom odchádza s trápením v svojom srdci, bolo to hrozné. Nebolo už potrebné 

jej prisypávať soľ do rán. Už aj tak ich mala dosť hlboké. Nič na svete tak nebolí, ako toto, keď vidíte 

ako vám váš milovaný človek zomiera pred očami. Keď som prišiel domov ona tichučko spinkala a 

nekľukne snívala. Bolo to neskutočné sa na ňu pozrieť, ale predstava, že ju možno takto vidím 

naposledy ma mučila. Bolo to hrozné a bezcitné zároveň. Dal som jej nežný bozk na jej prekrásne a 

hebké líce. Bolo to, ako keby ma objalo tisíce anjelov naraz. Ten pocit, keď vám je ukázané, že je ešte 

prečo bojovať, ten pocit, že to netreba ešte vzdať, keď je tu ešte malá nádej. Lebo aj z malej iskričky 

môže byť raz veľký oheň plný šťastia, radosti a bezstarostného života. Niet nič lepšie a nežnejšie. A ja 

som si tak veril a povedal som si, že aj keby ma to malo stáť všetko na svete, hoci aj môj život, tak ja 

to pre ňu urobím, nech sa deje čo sa deje, ona je to jediné, prečo som stále tu a prečo bojujem. To 

ona pri mne stála a plakala celé tie noci, keď som si siahol na život, to ona pri mne prebdela celé noci 

a plakala. Bolo v tých časoch aj pre ňu veľmi ťažké, viem to veľmi dobre. Počul som ju aj každé jej 

nežné slovo. Tieto slová naozaj chytia človeka za srdce. Tak veľmi by som jej chcel pomôcť. Čo všetko 

by som dal za to, aby tu so mnou bola ešte niekoľko rokov. Je to naozaj veľmi bolestivé, keď vidíte, 

ako vám váš milovaný človek zomiera pred očami. Alebo milované dieťa a vy nemôžete nič urobiť 

preto, aby ste mu pomohli, môžete ho len utešovať, hladiť po tvári, dať mu pusu a povedať mu, že 

všetko dobre dopadne a napriek tomu viete, že nedopadne, veľmi to bolí viem, no nezostáva nám nič 

iné. Ale ja som veril, že to dobre dopadne a že budem bojovať až do úplného konca, nech sa deje čo 

sa deje. Puká mi srdce, keď to takto musím hovoriť. Je to pocit takej obrovskej bezmocnosti, keď 



neviete, ako ďalej. Chcete aby ste sa mali aj vy dobre, ale nie za cenu toho, že ublížite tým ostatným. 

Dal by som všetko na svete nie zato aby som sa len ja uzdravil ,ale aj za to, aby bola aj ona zdravá, čo 

len ona, celý svet . Bolo by na svete lepšie, keby bol bez ľudského trápenia , bolesti, hnevu a 

vzájomného odporu . Je to hrozné, keď matky odmietajú vlastné deti, dávajú ich na adopciu a 

podobne. A keby som sa na jeden deň mohol stať kúzelníkom, tak by som si prial zdravie pre celý 

svet. Ale tým som bohužiaľ nebol a tak som si to nemohol priať. Je to kruté, ale je to tak . O pár dní sa 

ozval lekár, že ešte stále nemajú vhodného darcu. Toto ma veľmi zabolelo. Ona prišla s úsmevom na 

tvári. V ten moment som nevedel, ako mám zareagovať, tak som jej povedal, že je všetko v poriadku. 

Chcel len vedieť, ako sa cítiš, tak som mu povedal, že celkom fajn . Usmial som sa a odišiel som si do 

kúpeľne umyť tvár, aby ma nevidela plakať. Na ďalší deň som sa rozhodol ísť za lekárom a poprosiť ho 

ešte raz, aby mi zobral krv a vzal ju opäť na testy. Nechcel som prijať myšlienku, že nie som vhodným 

darcom a nevedel som to akceptovať. Vtedy som nevedel, že to nezáleží odo mňa. 

 


