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Literárny galavečer - Jašíkove Kysuce 2019. 
 

 
     
 Finalisti 51. ročníka súťaže Jašíkove Kysuce na hodnotiacom seminári s odbornou porotou. 
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Slovo na úvod 
 

Napriek nepriaznivým okolnostiam v súvislosti s pandémiou Covid19 sa päťdesiaty druhý 
ročník Jašíkových Kysúc rozbehol bez väčších výkyvov oproti minulým ročníkom. Porota 
v zložení Prof. PhDr. Mária Bátorová, Márius Kopcsay a Alexander Halvoník, musela 
pracovať on line a neistý je i záverečný seminár za účasti úspešných autorov. Do súťaže sa 
prihlásilo 54 autoriek a autorov s rovnakým počtom súťažných prác. Súťažilo sa v tých istých 
kategóriách ako v uplynulých ročníkoch. I keď súťaž zaznamenala o niečo menší počet 
účastníkov ako v predchádzajúcich rokoch, neznížila sa jej kvalita: väčšina uchádzačov 
o ocenenie sa predstavila s príspevkami, ktoré svedčia nielen o svedomitej príprave autorov, 
ale aj o ich rozvinutom zmysle pre prácu so slovom, textom či prozaickým útvarom. Súťažné 
práce priniesli nielen svedectvo o vyspelom hľadaní tém a štýlov, ale aj viditeľne  sformované 
intelektuálne a umelecké nasadenie spolu s neodvodenou obraznosťou, čo je prinajmenej 
prísľubom budúcich zrelých prozaických výkonov. Tým sa Jašíkove Kysuce radia medzi 
najpriebojnejšie literárne podujatia na Slovensku.  

Osobitým prínosom súťaže je najmladšia kategória autorov (10 – 18 rokov), ktorá s 
prekvapujúcou úrovňou štylistiky, schopnosťou formulovať myšlienky a zmyslom pre 
literárny tvar reaguje na zložité problémy nášho sveta, svojsky hľadajúc východiská najmä zo 
všeobecne pociťovanej osamelosti, stresu a nedostatku opravdivej komunikácie medzi ľuďmi.  

Súťaž predstavila pomerne širokú škálu prozaických prístupov: od tradičnej príbehovej 
poviedky cez fantazijné, kriminálne, hororové, rodinné či historické smerovanie až po 
spoločensko-kritické ukotvenie. Zvyčajná téma lásky či rodiny sa prezentuje v novom 
generačnom nasvietení. V poviedkach nechýba humor a vtip. 

Treba poďakovať organizátorom, najmä Kysuckej knižnici v Čadci, za neúnavné úsilie 
o skvalitňovanie súťaže, ktorá sa čoraz výraznejšie stáva zásobárňou talentov, neformálnym 
usmerňovateľom a garantom tejto pre slovenskú literatúru plodnej tradície. 

 

                                                                                      Alexander Halvoník, predseda poroty      
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Zápisnica z posudzovania 
súťažných prác celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov 

Jašíkove Kysuce 2020 – 52. ročník. 
 

Porota pracovala v zložení: Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Márius Kopcsay,     
                                            Alexander Halvoník (predseda). 
Porota hodnotila práce 54 autorov, ktorí zaslali 54 súťažných literárnych textov. 

 
Na základe hodnotenia jednotlivých prác porota jednomyseľne rozhodla udeliť ocenenia 

Jašíkove Kysuce 2020 takto: 
 

Cena Rudolfa Jašíka: kategória od 18 do 35 rokov 
Katarína Gecelovská: O snehu  

 

Cena Jozefa Hnitku: kategória od 10 do 18 rokov 
Alex Zamborský: En passant 

 

Prémie Rudolfa Jašíka udeľované Kysuckou knižnicou 
1. Prémia: Martin Marko: Veľký život   

2. Prémia: Katarína Želinská: Nina 
3. Prémia: Ján Bidovský: Sýkorky  

 

Esej o diele slovenskej literatúry 
   Jerguš Radačovský: Jabloň ako jediná opora 

 

Odborná porota zároveň odporučíla tieto súťažné práce na publikovanie: 
Katarína Gecelovská: O snehu, Katarína Želinská: Nina, Martin Marko: Veľký život,  
Henrich Fačkovec: Dialektika vegánstva, Ján Bidovský: Sýkorky, Alex Zamborský: En 
passant, Daniel Imrich: Čiernobiely komediant, Magdaléna Martišková: Ty-TAK, Anna 
Šušlíková: Groteska, Ili Ivančová: Pracovný rozhovor, Daniel Mišík: Štátnický prejav, Jerguš 
Radačovský: Jabloň ako jediná opora. 
 
Čestné uznania: 
Čestné uznania navrhuje porota udeliť týmto autorom a autorkám: 
Michaela Šusterová: Kopec pod traťou, Henrich Fačkovec: Dialektika vegánstva, Daniel 
Imrich: Čiernobiely komediant, Anna Šušlíková: Groteska, Michaela Rapavá: Klietka, 
Magdaléna Martišková: Ty-TAK, Daniel Mišík: Štátnický prejav, Klaudia Rybovičová: 
Úprimne. Odvážne. Pre ľudí, Lukáš Bolek: Život bez intertextuality, Ili Ivančová: Pracovný 
rozhovor, Karin Hrošová: Na vlnách motýlích krídel, Mária Barnovská: Už nech sa rozboria 
ľady, Hana Vorobelová: Pravdy z výkladov. 
 
 
 

Alexander Halvoník (predseda poroty), Prof. PhDr. Mária Bátorová, 
DrSc., Márius Kopcsay (porotcovia)    
 

  
   V Bratislave: 1.11.2020  
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CENA RUDOLFA JAŠÍKA 
Kategória od 18 do 35 rokov 

 
Katarína Gecelovská 
 

O snehu 

 
V ušiach sa jej ozýva hlas, ktorý znie ako Skácelov. V dlhých ľanových šatách, s béžovým 
plášťom prehodeným cez predlaktie, stojí na rohu chodby oproti učebni B31. Stojí 
vzpriamene a nehybne, len očami pobehuje po chodbe a pristavuje sa pri jednotlivých 
výjavoch. Rozosmiate dievčatá sa snažia primať automat, aby im načapoval kávu do 
vlastného bambusového hrnčeka. Skupinka študentov usadených na schodoch si okázalo 
nahlas precvičuje najrôznejšie španielske nadávky. Spolužiaci zo seminára sa opierajú 
o zábradlie či dvere učebne. Nejaká slečna je ponorená tak hlboko do knihy, že jej ponad 
okraje vytŕčajú len veľké modré oči s náušnicou na ľavom obočí.  
Kamila zľahka privrie viečka.  

Neúnavně po celý den sněží, 
  jako by chuligáni ubili 

lahvemi od piva 
na nebesích labuť, 

  a smutné peří dolů padalo. 
Pocíti dotyk na paži, otvorí oči.  
„Pri čom to pospávaš?“ usmieva sa na ňu Ondra a odhŕňa si z tváre dlhé rozstrapatené vlasy, 
ktoré vyzerajú, akoby mu siahali pod plecia len preto, že im neostáva nič iné. 
Kamila pomalým pohybom privrie knihu: „Pri Skácelovi.“ 
„Na dnes ale máme Verlaina.“ 
„Hmmm.“ 
Ondra sa rozpačito rozhliadne, ako keby hľadal únikový východ, potom sa s jemným úškrnom 
vráti a s prídychom pátosu zarecituje: 

„Oceán v hlučné kráse 
 chvěje se pod lunou, 
 bledou a studenou 
 a znovu zachvívá se.“ 
Kamila odloží knižku do vrecka na kabáte. Bez slova sa usmeje a čaká. Ondra si zastrčí ruky 
do vreciek a nenútene sa oprie o stenu. Vzápätí ich vytiahne a bez toho, aby sa na ňu pozrel, 
prehodí: „Vieš, aj ja mám rád Skácela, ale toho ti takto z brucha asi nezarecitujem.“ 
Kamila váha s odpoveďou a napokon ďalej mlčí. Ale keď okolo nich prejde vyučujúca 
a hlúčik študentov uvoľní dvere do učebne, potichu povie: „Možno nabudúce.“  
 

*** 
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 Kráča tmavou ulicou a pred očami sa jej mihajú tancujúce postavy v žiarivých bielych 
kostýmoch. Jedna labuť nadväzuje na druhú v plynulom pohybe prerušovanom len stromami 
a stĺpmi ubiehajúcimi pozdĺž chodníka. Kamila zabočí do vedľajšej, lepšie osvetlenej ulice. 
Pobavene pozoruje malého psíka, ktorý sa napriek protestom svojej paničky radostne preháňa 
po trávniku a fŕka okolo seba blato.  
 Zapípa jej mobil. Správa od Ondru: „Tak ako? Ktorá labuť vyhrala?“ 
 Usmeje sa a odloží telefón späť do kabelky. Doma si nasype do misky lieskové 
oriešky a ulebedená na pohovke ich pomaly chrúma. 
 

*** 
 
 Každý, kto vojde do univerzitnej knižnice a uprie pohľad na stoly v piatom rade, uvidí 
mladú ženu s hnedými vlasmi upravenými do jemného účesu, s bledou pokožkou 
a niekoľkými knihami rozloženými na stole, ako hľadí von oknom. Celá študovňa znehybnie 
v krehkosti tohto výjavu a ak dotyčný nakoniec urobí pár krokov smerom do miestnosti 
a nájde si miesto na sedenie, tak len vďaka tomu, že žena odtrhne pohľad od scenérie za 
sklom a vráti sa ku knihám. 
 Sedí tu už niekoľko hodín a snaží sa písať seminárku. Byt ju príliš stiesňuje, nedokáže 
sa v ňom na prácu sústrediť. Nikto ju neruší, zdanlivo by si mohla sadnúť za stôl a písať. Ale 
Kamila už dávno vie, že takto to nefunguje. Nie pre ňu. Rozložiť si na stôl tanier, pohár 
s džúsom, pečivo, syr a maslo, všetko to zjesť a vypiť, potom odpratať zo stola a namiesto 
raňajok rozprestrieť knihy a zošity? Jej bývalý dokázal v tej istej posteli jesť, pracovať, hrať 
na gitare, čítať aj spať. Kamile sa každý priestor spájal s určitým stavom mysle. Najradšej 
mala chvíle hneď po príchode domov, keď sa s teplým čajom s medom a smotanou uvelebila 
na gauči a len sedela a popíjala. Romány tiež čítala na gauči, ale poéziu v posteli. Ideálne 
večer. Samozrejme, až keď pozbierala všetky tie taniere, hrnčeky, šiltovky a papiere, aby si 
mohla ľahnúť.  

Tolik se bojím ticha do němoty, 
 té tíhy na stromech a věčnosti, 
 co v lidech přestala. 
 A nestydím se ani za nehet 
 za svoji úzkost, bože, ty to víš. 
Aj teraz by sa so Skácelovými veršami radšej utiahla do postele, ale termín odovzdania 
seminárky ju núti čítať si v Smuténke pred všetkými tými ľuďmi a regálmi. Tí ľudia sú 
študenti ako ona, len o takých osem, desať rokov mladší. Čo to len bol za nápad ísť znova 
študovať? 
 Všimne si, že jej svieti mobil. Dva zmeškané hovory od Valiky, niekdajšej kolegyne. 
Jemne vsunie Smuténku pod zošit a vyjde na chodbu. Piktogramy na stene znázorňujú, čo sa 
v oddychovej zóne smie a čo nesmie. Jesť-áno, piť-áno, telefonovať-nie. Kamila zalezie do 
záchodovej kabínky a počúva vyzváňací tón. 
„Ledva si ma stihla,“ ozve sa rozjarene Valika. „O pár minút letím na hodinu.“ 
„O čo ide?“ 
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„Myslíš, že je pre šestnásťročného chalana vhodné recitovať na Hviezdoslavovom Kubíne 
Bukowského?“ 
Kamila počuje, že niekto vošiel do vedľajšej kabínky, a stíši hlas: „Záleží od básne.“  
 „Znova mi voláš zo záchodu?“ smeje sa Valika. „Nechte šoustání, myšlení a citů!“ 
 „Ufff.“ Zvuk tečúcej vody. „Nemá na to ešte čas?“ 
„A čo z toho máš na mysli?“  
„Haha. Mám taký pocit, že mu to chceš dovoliť, že?“ 
„Keď bude mať tie gule to pred všetkými recitovať...“ uchechtne sa Valika. 
„No len aby tvoj syn o desať rokov neprišiel s podobným nápadom.“ 
„Zrovna sa naučil napísať svoje meno, takže... A ako sa máš ty v ďalekom Brne?“    
„Vo víre študentského života, veď ma poznáš.“ Dievčenský smiech, klopanie na dvere. 
„Počuj, musím končiť.“ 
„Jasne, tak čauko!“ 
 Na chodbe zbadá Ondru, ako v kresle pod piktogramami hryzie do jablka a zaujato číta 
nejakú knižku s ošúchaným šedým obalom. Na moment zaváha, ale potom si prisadne na 
vedľajšiu sedačku: „Čo to čítaš?“ 
Takmer mu zaskočí jablko. „Och, Kamila, ahoj...“ 
Kamila sa usmieva a znova kývne smerom ku knihe. „Aký roztomilý,“ pomyslí si a pobavene 
sleduje, ako sa rýchlo snaží vymyslieť, čo s načatým jablkom. 
„To je Guillén. Jorge Guillén. Máš ho rada?“ Položí jablko na operadlo. Vyzerá na jonatánku. 
„Vieš, všetci sú celí paf z Lorcu: stále len Lorca, Lorca, Lorca... A pritom Guillén ani nebol 
gay! Počúvaj toto: 
 Obloha se v křivce sklání, 

hutně modrá, nade dnem. 
Je to zaokrouhlování 
nádhernosti: poledne.“ 

Kamila si listuje v útlej zbierke. Ondrov pohľad je plný očakávania. Kamila zatvorí knižku 
a prekvapí samu seba otázkou: „Budeš ešte to jablko?“ 
 Keby niekto teraz vyšiel zo študovne, videl by jemne nalíčenú ženu s bledou 
pokožkou, ako s jednou rukou položenou na ošumelej sivej knihe potichu prežúva jablko, 
a strapatého mladíka, ako na ňu vyjavene hľadí. 
 

*** 
 
 Keď je príliš unavená na čítanie a nevládze ani sledovať film, ľahne si na gauč 
a počúva hudbu. Väčšinou folk a najradšej Joan Baez. Zhasne svetlo a zapáli sviečku. Keď 
vonku nie je príliš chladno, otvorí okno, aby ju nerozbolela hlava. Dnes teplomer ukazuje 
desať stupňov. Vôňa citrónovej trávy sa mieša s ľahkým závanom vzduchu. Sleduje odraz 
sviečky na stenách, kým sa jej nezatvoria oči. Keď ich znova otvorí, v izbe je ticho. Nevie sa 
prinútiť vstať. Cíti sa omámená veršami, ktoré sa jej usadili v hlave – ani pootvorené okno 
nepomohlo. Stále znova a znova: 

Padá to na mne tiše, beze slova, 
 jak marná lítost, 



8 

 

 aspoň té jsme schopni, 
 a na laskavé slovo čekáme, 
 zatímco venku, za oknem to padá. 
 
 A pořád dál a hůř. 
 
Sfúkne sviečku a zachumlá sa do deky.  
 

*** 
 
 Kamila kľučkuje bočnými uličkami, aby sa vyhla predvianočnému ruchu. Nikdy 
nemala rada Bratislavu a v decembrovom období sa jej averzia zhoršovala. Ulice plné turistov 
a predražených reštaurácií a k tomu otrepané vianočné hity. Nie, toto jej ozaj nechýbalo. 
Nemohla uveriť, že tu štyri roky žila. Košičanka zaľúbená do Bratislavčana. 
 Rozopne si kabát. Najradšej by si ho vyzliekla, ale má pod ním už len tenký rolák. 
White Christmas, to ako vážne? Ešte dvakrát zahne a ocitne sa na Kozej, rovno pred 
kníhkupectvom Artforum. Nedočkavo vstúpi, no trochu ju rozladí, že sa nevynorí v úplne 
inom svete, ale vo veľmi podobnom, aký chcela nechať za dverami. Hŕba ľudí sa tlačí pri 
pultoch a vyberá darčeky. Zaváha. Pri druhom pohľade zbadá medzi zákazníkmi pár známych 
tvárí a musí uznať, že slovo „hŕba“ bolo prehnané. „To pre ten sneh,“ pomyslí si a odzdraví 
predavačovi, ktorý jej s úsmevom zakýval od kasy. Pozrie na hodinky: má ešte čosi vyše 
hodiny do stretnutia s Igorom. Zamieri k pultu s novými titulmi, ale keď nedokáže poriadne 
zaostriť na jedinú obálku, vzdá to a prejde k sekcii poézie. Zrak jej zľahka dopadne na 
písmeno S.  
 

*** 
 
 „S Hudcami je koniec,“ oznámi jej Igor, len čo dosadne do kresla naproti. Nevideli sa 
presne mesiac, od jej poslednej návštevy Bratislavy. Rozopne si červeno-čiernu froté košeľu 
a odhalí bordové tričko s vyblednutým nápisom. Kamila sa smutne pousmeje: klasika. Ona je 
vždy zladená a upravená, aj keď sa nedá povedať, že by ráno vstávala o hodinu skôr, aby 
tento efekt dosiahla. Zatiaľ čo Igor, ešte so zlepenými očami, vždy vytiahol z komody prvé 
trenírky zhora, navliekol si akékoľvek ponožky, ktoré mu prišli pod ruku, vkĺzol do riflí 
pohodených na zemi, v skrini postupoval podobne ako v komode a na záver si Kamiliným 
hrebeňom párkrát prečesol dlhé vlasy. Hotovo. Posledný krok trval najdlhšie, pretože hrebeň 
nikdy nemohol nájsť. Nakoniec ho Kamila objavila na nejakom málo pravdepodobnom 
mieste: na kuchynskej linke, podobločnici, na okraji vane či medzi vankúšmi na pohovke.  
„Ako to – koniec?“ zareaguje Kamila, listujúc v čajovom lístku. Úplne zbytočne, keďže si 
vždy objednáva to isté.  
„V poslednom čase sa mi zdalo, že sme ustrnuli na mŕtvom bode. Myslím, že Milan s Ferom 
to vnímajú rovnako. Sedem rokov spoločného vystupovania azda aj stačilo. Aj sa tak hovorí, 
že za sedem rokov sa človeku kompletne vymení koža, nie?“ 



9 

 

Na jednom z takýchto vystúpení sa pred šiestimi rokmi zoznámili. Hudci sa vtedy vydali na 
celoslovenské turné, ako to so smiechom nazývali, a v Košiciach odohrali posledný koncert 
šnúry. ‘Ešte rok a ani z tejto kože už nič nezostane,‘ pomyslí si Kamila a zaklapne menu.  
„Už dlhšie sa mi v hlave rozvíja pár vlastných nápadov a nastal čas, aby som ich uskutočnil. 
Predovšetkým jeden. Ešte chce trochu doladiť a tak, ale idea je v podstate hotová.“ 
Pristúpi k ním sympatický čajovník, ktorý patrí k čajovni podobne ako ratanové kreslá 
s pohodlnými vankúšmi či ručne písaný čajový lístok.  
„Spomienku na Bombay, prosím,“ usmeje sa Kamila. „Už som tu dlhšie nebola, rada vás 
znova vidím! Ako sa máte?“ 
Čajovník sa obradne ukloní: „Potešenie je na mojej strane. Tu je všetko po starom, aj ja som 
čoraz starší,“ žmurkne na ňu a potom sa obráti k Igorovi. „A pre vás?“ 
„Nechám to na vás. Niečo lahodné, ale nie príliš silné. Už som dnes mal dve kávy.“ 
A smerom ku Kamile: „Do rána som pracoval na tom novom projekte. Už takmer nespím.“ 
Čajovník sa diskrétne vzdiali a Igor nadšene pokračuje: „Dal som dokopy nejaké staršie 
skladby a rád by som sa trochu pohral s inštrumentáciou. Predstavujem si to ako sériu 
vystúpení s tým istým repertoárom, ale odlišným prevedením.“ 
‘Nejaké staršie skladby?‘ Kamila sedí na koberci v tureckom sede a očami sleduje riadky 
v zápisníku, zatiaľ čo Igor sedí za klávesmi a hrá. Keď skončí, uškrnie sa a prehodí: „Paráda, 
čo? Hotový masterpiece.“ Keď na ňu kútikom oka pozrie, na tvári sa mu zablysne pohľad 
malého chlapca, no rýchlo sa zasa vráti k notám. Požiada ho, aby to prehral ešte raz 
a doprevádza ho spoločným textom. Keď doznejú posledné tóny, obaja sa usmievajú. „Lepšie 
ako sex,“ skonštatuje Igor.  
„Prvý koncert bude len s gitarou a spevom, druhý len spev, ďalší klavír a spev, potom len 
klavír a napokon recitácia textov s klavírnym doprevádzaním. Čo povieš?“ A znovu ten 
pohľad malého chlapca.  
„Znie to zaujímavo,“ zahabká a keď zbadá na Igorovej tvári záchvev sklamania, rýchlo dodá: 
„Človek by si pomyslel, že také niečo tu už muselo byť stokrát, ale napriek tomu mi to znie 
neohrane.“ 
Igor sa trochu ošíva, ale povzbudený pochvalou pokračuje: „No a, ehm, myslel som, že 
s posledným vystúpením by si mi mohla pomôcť. Nádherne recituješ.“  
„Ou.“ Kamila by si rada odpila z čaju, ale Martin ho ešte nepriniesol. Hebký rolák ju škriabe 
na krku a všetko, všetko je akési pomýlené.  
 

*** 
 
 Leží na gauči a počúva posledný album Leonarda Cohena, ktorý vyšiel krátko pred 
jeho smrťou. Necháva sa hojdať Leonardovým hlasom a slovami, ktoré sa jej prihovárajú, 
hoci nie všetkým rozumie. Keď dostal Bob Dylan Nobelovu cenu za svoje texty, zamrzelo ju 
to. Zatiaľ čo ostatní riešili, či mal hudobník dostať cenu za literatúru, ona si jednoducho 
myslela, že to mal byť Cohen.  

Vkradne sa k nej spomienka na jeden večer s Igorovými spoluhráčmi z kapely. Fero sa 
pýtal Igora, čo si on myslí o nobelovke pre Dylana. Igor sa uškrnul: „Na to výborne 
odpovedal Houellbecq: to, čo autora urobí nesmrteľným je, či ho mladá generácia začne 
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napodobňovať – nie Nobelova cena. A preto sleduje mladých Houellbecqov. A úprimne: koho 
zaujíma, čo si myslí pár Švédov?“ A potom ďalší výjav: ležia s Igorom v posteli a počúvajú 
Cohenovu platňu z čias, keď ešte nemal svoj zastretý hlboký hlas. Napriek aure mladíckosti 
bol jeho prvý album ten najsmutnejší. Kamila ho už nedokázala počúvať inak než schúlená 
v Igorovom náručí. Iba tak sa dalo prestáť jeho So long, Marianne. Igorov hlas sa jej teraz 
mieša s Cohenovým, až kým sa izba neponorí do ticha a ona hlbšie do pohovky. 

 
*** 

 
Účastníci seminára o poézii 20. storočia sedia v elipse uprostred triedy, lavice 

poodsúvané ku stenám. Okná sú pootvárané, ale žalúzie zatiahnuté, aby im slnko nesvietilo do 
očí. V pološere znie Frantov hlas, prednášajúci verše Tadeusza Różewicza, sugestívne, až 
mysticky: 

Víš, že jsem doma 
ale nevstupuj náhle 
do mého pokoje 
 
mohla bys spatřit 
jak mlčím 
nad bílým listem 

Kamila už o Różewiczovi počula, kedysi dávno, ako sa jej teraz zdá, na autorskom čítaní 
Tadeusza Dąbrowského, ktorého azda meno predurčilo stať sa básnikom. Čítal im svoje verše 
a Kamila si očarená pomyslela, že niet poetickejšieho jazyka ako poľština. Na záver im 
prečítal báseň od svojho veľkého vzoru a Kamila si z toho večera odniesla aj akýsi pocit 
naliehavosti a rozrušenia. Ako tak teraz počúva Frantov výklad o Różewiczovi, opäť sa jej 
pripomenul.  
„Różewicz si znova a znova kládol otázku, ako písať verše a či je vôbec možné písať poéziu 
po Osvienčime. Aby bola pravdivá a aby jej tí, ktorí zažili hrôzy vojny, mohli uveriť. Mal 
pocit, že krásne slová, zvučné rýmy a originálne metafory nemôžu vyjadriť ich životný pocit 
a skúsenosť, pretože by zneli falošne a nepravdivo. Ostatne, aj Adorno hovoril, že písať 
poéziu po Osvienčime je barbarské. Citujem: „Myšlienka, že by po tejto vojne mohol život 
„normálne“ pokračovať alebo že by dokonca bolo možné „obnoviť“ kultúru, je jednoducho 
idiotská – ako by samotná obnova kultúry už nebola jej negáciou. Milióny Židov bolo 
zavraždených, a to má byť len medzihra, nie katastrofa samotná?“ Różewicz obdivoval 
umenie, ale rástlo v ňom pohŕdanie ku všetkým estetickým hodnotám. Cítil, že pre neho aj pre 
celé ľudstvo niečo navždy skončilo a...“ 
„A prečo zrovna táto genocída a nie nejaká iná?“ skočí mu do toho Ondra. „Prečo nie 
vyvraždenie obyvateľov východného Timoru alebo arménska genocída? V čom je táto 
odlišná? Izraeliti v Jerichu vyvraždili malakijských do posledného jahňaťa!“  
Franta je taký šokovaný náhlym prerušením, že nedokáže reagovať. Ohromene civie na Ondru 
a potom uprie topiaci sa pohľad na mladú doktorandku, ktorá seminár vedie. No tej pohráva 
na perách jemné pobavenie a je zjavné, že je zvedavá, ako sa situácia vyvinie.  
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„Veď my sme vyvraždili neandertálcov a všetkých ostatných hominidov!“ prisadí si Ondra, 
ktorého Frantova seminárna práca očividne vytočila. Niekoľko študentov sa zasmeje.  
Kamila pocíti nevôľu a so spomienkou na hlas Dąbrowského, recitujúceho Różewicza, 
zamračene zasiahne: „Różewicz ale pri tom nebol, či áno?“ Opäť smiech, ale už trochu 
napätý. Schyľovalo sa k búrke a bolo to cítiť vo vzduchu. „On a jeho generácia si prešli touto 
skúsenosťou a poznačila ich táto vojna. Myslím si, že šlo o jeho hlboké osobné prežívanie, 
nie o nadraďovanie jedného utrpenia nad iné.“ 
„Aby som sa vrátil k slovám básnika,“ osmelí sa Franta. „Staré verše padají ze mne, o nových 
neodvažuji se ještě snít.“ 
Kamila vstane, zamrmle niečo ospravedlňujúce smerom k učiteľke, a odíde z triedy. 
Nezniesla by akúkoľvek ďalšiu Ondrovu reakciu. Kráča chodbou rýchlymi krokmi, keď 
začuje buchnutie dverí a potom zadychčaný hlas tesne za sebou: „Počkaj...“ Zastane a keď sa 
otočí, ešte stihne zahliadnuť ten pohľad malého chlapca, ktorý rýchlo vystrieda úľava, 
akonáhle Ondra pochopí, že sa nehnevá. „Neskočíme na kávu? Môžeme prebrať, čo sa stalo,“ 
navrhne. „Pozývam ťa.“ Nastávajúce ticho ho opäť zneistí a nervózne si zastrčí ruky do 
vreciek. „Tak dobre, môžeš ma pozvať ty, ak na tom trváš,“ zavtipkuje. 
„Mám chuť ísť domov,“ povie Kamila napokon.  
 

*** 
  
 Kamila sa prechádza lesom. Premýšľa, prečo sa nevrátila do Košíc, keď jej Igor 
povedal, že sa ešte nechce usadiť, že ešte potrebuje niečo zažiť. Namiesto toho sa odsťahovala 
do Brna a podala si prihlášku na doktorandské štúdium.  

Vždycky, když padne první sníh, 
mráz zamkne tůně na tři zámky, 
zahodí klíče do studánky 
sekerou třikrát rubané. 

Ak chce byť k sebe úprimná, odpoveď tak trochu pozná, ale možno tu ani nejde o odpoveď, 
ale skôr o to, že je koniec decembra, ona sa sama prechádza lesom a nesneží. Ešte stále nie. 
Môže si dokonca sadnúť na lavičku a vôbec jej nie je chladno.  
 Bývá mi smutno jako nikdy. 

jako by vítr z duše svál 
poslední lístek prudce bílý 
a všechno čisté polím dal. 

Hľadí na jasnú oblohu nad Brnom a myslí na seminárnu prácu, ktorú nedopísala.   
A zaplakal bych plný studu. 
Čistota jasná na polích. 
To tiché nebe... jednou budu... 
Umřeme všichni pro ten sníh. 
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CENA JOZEFA HNITKU 

Kategória od 10 do 18 rokov 
 

Alex Zamborský 
 

En passant 
 
Do reštaurácie vošla skupina na čele s prevádzkarom, ktorý mal stále rozviazanú šnúrku na 
topánke. Pred pol hodinou som ho na to taktne upozornil, no pravdepodobne si moju dobre 
mienenú radu nezobral k srdcu. Ak sa mu niečo stane, ja ho na svedomí mať nebudem... 
 

Skupinu tvorilo osem mužov v rôznom veku. Najmladší z nich mohol byť približne môj 
rovesník, najstarší sa už podopieral palicou. Oblečení boli veľmi zvláštne, vyzerali, ako keby 
sa práve chystali na nejakú spoločenskú akciu, no nemali dosť času poriadne sa pripraviť, 
a tak vykúpili nejaký starý sovietsky second-hand. Tak som si aspoň predstavoval 
komparzistov z nejakého ruského filmu zo sedemdesiatych rokov.  
  
„Veľmi ma to mrzí, ale museli sme najprv obslúžiť pánov, ktorí teraz v priestoroch hotela 
odohrajú tretie kolo medzinárodného šachového turnaja. Vaše dlho očakávané predjedlo sa už 
pripravuje,“ dokončil prevádzkar svoju šťastnú novinu a utrel si vreckovkou spotené čelo. 
 

Nikomu z prítomných hostí pravdepodobne nevadilo, že už hodinu sedíme za prázdnym 
stolom, keďže nás neobslúžili. Táto rodinná oslava za hodinu zmenila na bizarné posedenie 
príbuzných a priateľov, ktorí prišli na oslavu narodenín, no oslávenkyňa zatiaľ na vlastnú 
oslavu neprišla. Dokonca som ani nevedel, na koho oslavu sme prišli, mama s otcom na moju 
otázku iba mykli plecom.         
Ničomu okolo seba som nerozumel. Navyše, sám som amatérsky hráč šachu, beriem ho ako 
svoje hobby. O žiadnom medzinárodnom turnaji, ktorý by sa mal uskutočniť tento týždeň 
v našom meste, som však nepočul. Osobne poznám viacerých dobrých hráčov z nášho klubu 
a mesta, no ani jeden z nich tu dnes nebol. Možno to budú cudzinci, keďže niektorí vyzerali, 
že prišli odniekiaľ z Latinskej Ameriky.       
Šachisti sa naopak tvárili, že sa na blížiace partie vôbec nekoncentrujú, niektorí mi pripadali, 
ako keby im niekto ukradol kompletnú chuť žiť, iní sa naopak neúspešne snažili potlačiť 
nervozitu. Prečo tu však dnes boli? Po príhovore prevádzkara sa bez slova otočili a pobrali 
naspäť do hotela.  
Zvedavosť ma však nepustila.      
„Prepáčte, no nemohol by som sa ísť na ten turnaj pozrieť? “ spýtal som sa prevádzkara. 
„Budete vyrušovať hráčov,“  odpovedal sucho a ani sa na mňa nepozrel.    
„Tým si nie som istý. Sám hrám šach, odohral som zopár turnajov, šachovú etiketu poznám 
veľmi dobre,“ nedal som sa.         
Prevádzkar iba mykol plecom a začal sa potiť ešte viac. Pripomínal mi veľkú, topiacu sa 
kocku ľadu. Každou minútou nášho čakania strácal tvár, za dnešné poobedie už stratil tvár 
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minimálne trikrát. Pravdepodobne si uvedomoval svoju neschopnosť zorganizovať 
spoločenskú akciu pre tridsiatich ľudí.  Jeden z hráčov však kývol rukou a naznačil mi, že 
mám ísť za nimi.  
„Nechceli by ste si po partii zahrať jednu rýchlu partiu so mnou? Šach síce hrám, no nie som 
extra silný hráč, porazíte ma rýchlo,“ navrhol som mu, pre istotu po anglicky. Usmial sa.  
 

Prešli sme okolo recepcie a vyšli na poschodie. Nevedel som, že v hoteli je nejaká 
konferenčná sála, no ôsmim hráčom by stačila aj nejaká väčšia miestnosť. Dvere do izieb boli 
otvorené a hráči do nich vošli po dvoch. Oproti sebe si sadli na koberec a medzi seba 
rozprestreli šachovnicu. Vyzerala ako rozstrihnutý kockovaný obrus. Ešte nikdy som nevidel 
zeleno-bielu šachovnicu.  Už som začal chápať, prečo sme na stole nemali obrusy. Odniekiaľ 
ešte vybrali figúrky a hodiny, podali si ruky a začali hrať. Zvláštnejší šachový turnaj som ešte 
nevidel. Jedine, ak by sa hral šachový turnaj niekde v blázinci o putovný pohár riaditeľa. 
      
Asi trištvrte hodiny som sa presúval medzi jednotlivými miestnosťami. Hráči zahrali známe 
otvorenia podľa teórie, niekto zahral dámsky gambit, iný zas sicílsku obranu, na jednej 
šachovnici to vyzeralo na peknú útočnú a ostrú partiu, ktorá vznikla z Caro-Kannovej obrany. 
Väčšina hráčov si už na mňa zvykla a pobavene sledovali, ako sa v hlave snažím nájsť 
správny ťah. Hráči boli už po pár minútach uvoľnení, nevyzeralo to ako na iných turnajoch, 
kde hráči strnulo premýšľajú a nevnímajú nič okolo. 
      
Zišiel som naspäť do reštaurácie. Otec sa bavil so známym, ten ho však chytil okolo ramien 
a mal som pocit, že otcovi to nie je veľmi príjemné. Vždy, keď sa snažil vymaniť zo zovretia, 
známy ho potľapkal po pleci a začal sa smiať. Otec sa mimovoľne usmial tiež a vzdal sa 
svojho úmyslu od neho odísť. Mama sa tiež s niekým rozprávala.  
    
„Mami, prepáč, že ťa vyrušujem, ale čo sa tu dnes deje, vieš mi to vysvetliť? Kde je 
oslávenkyňa, od začiatku oslavy som ju nevidel a momentálne je päť hodín. Nedostali sme nič 
jesť, dostali sme iba vodu a víno, cítim sa tu ako v nejakom luxusnom väzení. A videla si 
personál reštaurácie, to je nejaká väzenská stráž? Čašníci sa iba presúvajú od dverí k dverám 
a tvária sa nepriateľsky, to nechcú, aby sme odtiaľ odišli?“     
„Juraj, pozri, všetci sa tu dobre bavia, uži si to aj ty. Mimochodom, bratranec by ťa chcel 
vidieť, pýtal sa na teba.“          
Čo je to za oslavu? Na každej normálnej rodinnej oslave by po dvoch hodinách bez hostiteľa 
a jedla väčšina hostí odišla. Mojim spolusediacim to evidentne nevadilo.   
Zamyslene som sa pobral smerom do kuchyne. Chcel som vidieť, ako to tam vyzerá. Pred 
vstupom do kuchyne sedel za stolom starší muž a čítal si knihu.  
    
„Čo tu robíte?“ spýtal som sa ho nahnevane.       
„Čakám,“ odpovedal a ani nedvihol oči ponad knihu.      
„A na čo?“  pokračoval som.         
„Kým neumriem,“ odpovedal a začal sa smiať. Vyzeral priateľsky, moja predchádzajúca 
netaktnosť ma trochu mrzela. Usmial som sa a vošiel do kuchyne.    
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V kuchyni boli dvaja kuchári a dve pomocné sily. Tí nerobili absolútne nič, sedeli na parapete 
a nahlas sa rozprávali a smiali. Čašníci stáli okolo seba a tiež sa evidentne na niečom alebo 
niekom dobre bavili. Na táckach bolo pripravené nejaké jedlo, pravdepodobne to malo byť 
predjedlo. Nejaká žena v zástere ho však dávala huňatému bernardínovi, ktorý netrpezlivo 
čakal na ďalší kúsok. Z rádia hrala jazzová hudba, ideálna scéna pre dobovú čiernobielu 
grotesku. Bernardín spozornel a pozrel sa na mňa.      

Z police som zobral tanier a hodil ho o zem. Všetci okolo mňa stíchli. Bernardín zakňučal. 
Uvedomujete si, čo vôbec robíte?“ kričal som. „Vonku máte tridsať hostí a vy nerobíte 
absolútne nič!“ Rozbil som ďalší tanier. Bernardín znova zakňučal.    

„Máte tu niekde telefónne číslo na vášho majiteľa? Budete mať z toho akurát problém, dúfam, 
že vás vyhodí všetkých zaradom.“ Rozbil som už tretí tanier. Aj bernardín po tretíkrát 
zakňučal.            

„Mrzí ma to pane, no už skutočne nebudete mať z čoho jesť. Rozbili ste totiž posledné tri 
taniere, ktoré sme tu mali. Ostatné sa totiž postupne rozbili a nestihli sme ich dokúpiť. A nech 
vám ani nenapadne začať rozbíjať poháre, máme ich iba tri. “ odvetil lakonicky jeden 
z čašníkov. „A teraz sa ospravedlňte bernardínovi, neskutočne ste ho rozrušili.“   

Sklonil som sa ku nemu. „Prepáč mi to kamarát,“ povedal som mu a poškrabal ho za ušami. 
Pes spokojne zaklonil hlavu, ako keby mi dával najavo, že má nado mnou prevahu. Ako 
hlboko som klesol, keď som sa ospravedlňoval psovi?       

„Ešte podaj pánovi labku,“ povedal čašník bernardínovi. Pes zdvihol labu a podal mi ju. 
Potriasol som ňou, bolo to celkom komické.        

„Tuto Vlado o chvíľu zbehne do obchodu a kúpi nejakú sadu tanierov,“  dodal čašník. Vrátil 
som sa do reštaurácie. Otec bol stále v zovretí známeho, oslávenkyňa stále neprišla, 
prevádzkar sa potil ešte viac a starý otec sa rozprával s bratrancom. Rozhodol som sa, že sa 
k ním pridám.            

Po hodine niekto vošiel dnu. Bolo to zvláštne, nečakali sme nikoho. Muž mohol mať asi 
štyridsať rokov a v ruke niesol zabalený dar, pravdepodobne pre oslávenkyňu. Mal dlhé vlasy 
a vyzeral dosť neupravene.         

„Tak kde je dnešná oslávenkyňa?“ spýtal sa žoviálne.     

„Prepáčte, ale kto ste?“ spýtal sa ho starý otec.      

„Richard Bosák, moja mama sa priatelí s oslávenkyňou.“ Starý otec začal tuho premýšľať, 
pravdepodobne si na ňu nemohol spomenúť.       

„Čomu sa vlastne venujete Richard?“ spýtala sa ho žena, ktorá sedela neďaleko.   

„Som spisovateľ a filozof,“ odpovedal s neskrývanou hrdosťou.    

„Zaujímavé, čo sme od vás mohli prečítať?“ pokračovala.     
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„Mám za sebou viacero úspešných filozofických diel a odborných článkov, ktoré boli 
preložené aj do cudzích jazykov.“          

„Úprimne, o tom som nikdy nepočula,“ zasmiala sa žena. Richard zvážnel.   

„Keď už sme pri tom, kde vlastne pracujete? Alebo ste na voľnej nohe?“ spýtal sa muž, ktorý 
sedel vedľa. Zvláštne, ani jeho som nikdy predtým nevidel.    

„Pracujem v Akadémii filozofie, spadáme pod ministerstvo,“ odpovedal Richard. 

„Rozumiem, čiže na tie vaše hlúposti idú peniaze aj z mojich daní,“ podpichol ho muž. 
Richard sa nadýchol a zamračil. „Ak by vám netrčala slama z topánok, pochopili by ste to,“ 
odpovedal. „Myslím to vážne, pozrite sa na nich.“ Aj ja som sa mimovoľne pozrel na mužove 
topánky. Z pravej aj ľavej topánky mu viseli steblá.      

„Blázon,“ zvýšil na neho hlas muž.        

„Sedlák,“ vrátil mu to Richard. Muž vylepil Richardovi facku na pravé líce, no nikto z hostí si 
to ani nevšimol a veselo pokračovali vo svojich rozhovoroch.    

„Vyzývam ťa na súboj,“ povedal mu Richard a šúchal si červené líce.   

„Dobre,“ odpovedal muž. Po pár minútach sa pri nás objavil muž, ktorý čítal knihu pred 
vstupom do kuchyne. V ruke držal drevený kufrík. Kývnutím hlavy nám naznačil, že máme 
ísť za ním. Vyšli sme na parkovisko, vonku už bola tma. Richard a druhý muž vyzerali dosť 
nervózne. Muž s kufríkom ho otvoril a ja som sa začal nahlas smiať. V kufríku boli detské 
vodné pištole, s akými sme sa niekedy hrávali.       

„Čo to má znamenať?“ spýtal sa Richard.       

„Hádam si nemyslíte, že by som takým zbabelcom, ako ste vy, dal skutočné zbrane? Tieto 
som si požičal od svojho vnuka. A dám vám ešte radu. Skúste obidvaja skočiť z výšky vášho 
ega na váš intelekt, určite vás ten pád preberie,“ povedal im muž s kufríkom.  

Vrátili sme sa do reštaurácie. Jedlo ešte stále nebolo na stole, pritom už bolo pol desiatej. 
Otcovi sa stále nepodarilo uvoľniť zo zovretia a evidentne mu to začínalo byť nepríjemné. 
Oslávenkyňa  sa stále neukázala a prevádzkar sa potil ešte viac. Po reštaurácii sa pokojne 
premával huňatý bernardín z kuchyne, no nikomu to nevadilo.      

„Nezdá sa ti to čudné?“ spýtal sa ma starý otec.      

„Určite áno, mám pocit, že sme v tom Buňuelovom filme, čo sme spolu pozerali,“ odpovedal 
som.               

„Myslíš Nenápadný pôvab buržoázie? Máš pravdu, v tom filme sa tiež nemohli spolu najesť. 
Dúfam, že nie sme v Anjelovi skazy, to by sme ani nemohli vyjsť z tejto reštaurácie. Poďme 
skúsiť, či nás tu nezamkli,“ zasmial sa.        
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Vyšli sme von na ulicu. Pár metrov od nás stál muž, evidentne už spoločensky unavený po 
dlhom dni.           

„Máte peknú košeľu mladý muž,“ zakričal na mňa. Vyzliekol som si ju, podišiel k nemu 
a podal mu ju. Od prekvapenia ustúpil dozadu, no zobral si ju.     

„Vďaka,“ odpovedal. „Vy ste ako ten svätý, čo rozpolil svoj plášť,“   

„Svätý Martin?“ spýtal som sa ho.            

„Presne. Viete, ja som už nad ľuďmi zlomil palicu,“ začal.      

„Tak to ste ju zlomili aj sám nad sebou,“ kontroval som mu. Bez slova mi vrátil košeľu 
a odišiel.           

Najradšej by som z tejto oslavy odišiel. Starý otec tiež. „Počuj, hostitelia si rezervovali jednu 
izbu v hoteli, keďže si mysleli, že niekto z hostí by tam mohol prespať, viacerí prišli z ďaleka. 
Nechal som tam náš starý fotoalbum. Pozrieme si staré fotky, čo ty na to?“ spýtal sa. Prikývol 
som. Starý otec odišiel.         

Zanedlho sa vrátil. „To nemôže byť možné. V tej izbe stojí nejaký čudný muž a pozerá sa von 
z okna. Spýtal som sa ho, čo tam robí, no mlčal. Idem tam ešte raz, pokúsim sa mu 
dohovoriť,“ povedal.          

„Počkaj, idem s tebou. Nevieš, kto to je, môže to byť nebezpečné,“ dohováral som mu.  

Vošli sme do izby. Muž sa stále pozeral z okna. Bol to šachista, ktorý mi dovolil prísť sa 
pozrieť na partie. Otázku som mu preto položil  po anglicky.     

„Kto ste?“ spýtal som sa ho.         

„Volám sa Santiago a pochádzam z Kuby,“ odpovedal plynulou angličtinou. „Hľadám 
Štefana Kollára.“           

„To som ja,“ odpovedal starý otec prekvapene. Santiago mu podal hodinky. Starý otec od 
prekvapenia zažmurkal.          

„Odkiaľ ich máte?“ opýtal sa.         

„Môj otec prišiel do Československa začiatkom osemdesiatych rokov so skupinou 
kubánskych inžinierov, mali vám pomáhať pri vojenskom vývoji. Môj otec sa s vami 
skamarátil, trávili ste spolu veľa času. Volá sa Raúl, spomínate si?“    

Starý otec prikývol. „Jeden z Kubáncov vám deň pred odchodom ukradol hodinky. Môj otec 
to zistil až na letisku a nestihol vám ich vrátiť. Dosť často spomínal na čas strávený 
v Československu. Teraz je už dlho chorý a chcel túto krivdu napraviť. Poslal ma ako svojho 
najstaršieho syna, aby som vám ich priniesol.“       
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„Vy ste šachista a prišli ste hrať na opačný koniec oceánu iba preto, aby ste po štyridsiatich 
rokoch vrátili ukradnutú vec?“ spýtal som sa.      

Santiago sa začal smiať. Do miestnosti prišli ostatní  hráči a povedali mu niečo po španielsky. 
„Skoro som zabudol, ešte som ti sľúbil partiu,“ povedal mi Santiago. Na podlahe rozložil 
šachovnicu a začali sme hrať. Po asi dvadsiatich ťahoch prišiel o figúru a o ďalších desať 
dostal mat.            

Pozrel sa na mňa a začal sa smiať: „Zabudol som ti povedať, že šach neviem poriadne hrať. 
No nevadí, niektorí chlapci sú hudobníci, zahráme vám niečo.“    

„Vamos,“ kývol na ostatných Kubáncov a tí odniekiaľ vybrali hudobné nástroje. Zišli sme 
dole do reštaurácie. Hostia už spali.        
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Martin Marko 
Veľký život 

 
Na šiesty deň Boh stvoril raj. Pomenoval ho Rožňava. 

Biblia: Genezis 

Všetko má svoj koniec. Zhodou okolností sa všetky konce končia niekde za Revúcou.  
    Ferencz sa ráno prebudil, dlaňou si pošúchal červené oči. Hrubá duchna decentne zakrývala 
jeho komický pupok. Na stene tikali hodiny. Drichmal celé doobedie. Milka bude zase 
pičovať. Bytostne ho odpudzovalo otvoriť dvere a vstúpiť do kuchyne. Ale hlad bol hlad. 
Zabuchol oblok, obul si dreváky a v deravých trenkách sa vyšuchtal do kuchyne. 
    Milka v kvetinkovej šatovke umývala riad. 

 „Pán sa unúval vstať.“ 
„Drž hubu a radšej mi daj nažrať, bo som lačný.“ Ferencz odsunul stoličku a sadol si 

za skromný stôl. Stôl bol prehodený gumeným obrusom. 
„Lačný? A z čoho? Celé dni len drichmeš a piješ pivo. Presne jak tvoj apa.“ 
„Môj apa bol poctivý pracovitý človek.“ 
„Preto sa upil na smrť,“ odvrkla mu. 
„Taká bola doba.“ 

    Milka vypla vodu, nahla sa nad sporák a hliníkovou naberačkou nabrala segedínskeho 
gulášu. 

„Na!“ hodila mu tanier a vrátila sa späť k riadu. 
„Kde je mäso? Ja som lačný.“ 

     „Mäso?“ rozhodila rukami, „dones mi peňáze a bude mäso.“ 
     „Peňáze...peňáze,“ šomral. „Všetky ste rovnaké. Sa nepamätáš, pred rokom som 
pracoval až v Brezne. A čo si stále hovorila? Ferencz, Ferencz, šanuj sa trochu, nelopoť sa 
stále s bedničkama. Odpočívaj trochu. Mne je smutno, keď si v Brezne. Tak teda odpočívam.“ 
 „No vidíš, a teraz chcem peňáze.“ 
   Ferencz Ďutko si s trucom nabral uvarenej kapusty a trochu knedle. Nemal chuť sa 
zjednávať a jedovať. Koniec – koncov, dala mu nažrať.  
    Milka doumývala riad. Z chladničky vybrala pivo a postavila ho pred manžela. Po zelenom 
skle stekali drobné slzy abstinentov. Otvorila ho o roh stola. Vrchnák sa zakotúľal za linku. 
 „Ferencz, budeme mať bábo.“  
    Štítil lesť, pivo nebolo len tak. Uvarená kapusta sa zasekla na pol ceste medzi hltanom 
a žalúdkom. Pažravo chytil zelenú fľašu piva, zaklonil hlavu a logol si. Ohryzok len tak 
tancoval. Vlhký spodok piva buchol na stôl. Chrbtom dlane si utrel penu s pier. 
 „A to se mnú?“ 
 „A s kým?“ 
 „Ty povedz, napríklad s Ďurom. V Jednote si naňho vyvaľovala očiská. Pod strechou 
môjho apáka nebudem vychovávať pankharta. Čo by otec povedal, v hrobe sa bude obracať. 
Jaj Mila, vidíš čo si spôsobila, zase sa zlostím.“ 
 „Samozrejme, že s tebú. S inýma som nespala už..už...už si ani nepamätám. Na daj si 
ešte piva.“ 
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    Ferencz si chlipol. 
 „Jak sa to stalo? Už dlho o tom vieš?“ 
 „No normálne, nemal si gumu. Meškali mi krámy. Tuná som zbehla do Revúcej za 
tým ženským doktorom. A ten mi povedal, že čakáme decko.“ 
 „Nech ťa ten hore ochraňuje, keď to neni moja krv.“ 
 „Musíš sa vrátiť do Brezna a nájsť si prácu. Ináč pokapeme ako muche.“ 
 „Jaaj Mila, netlač na mňa. V koľkém si mesiaci?“ 
 „V druhom.“ 
 „A ja som si aj všimol, že si taká vypasenejšia. Ta som si myslel, že v noci žereš 
chladničku. A ty decko čakáš. No nič Mila,“ povzdychol si, „nič sa nedá robiť. Ideme do 
Bratislavy.“ 
 „Do Bratislavy?“ zabehla slina Milke, veľké kukadlá sa jej ponorili do tváre. 
 „Ja chcem veľké peňáze, eurá. Žrať fajné jedlo.“ Sklonil pohľad na tanier 
segedínskeho gulášu. „A aj decko bude musieť niečo jesť, nemôže ťa stále cucať.“ 
    Ferencz vyšiel na dvor, hodil sliepkam suché rožky. Pomedzi nohy sa mu obtrela sivá 
mačka - Žofia, zdvihla chvost a mňaukala. Prosebne ukazovala hlavou na prázdnu misku. 
 „Ešte aj ty chceš žrať. Vidíš Žofia, všetci mi len ujedajú z peňaženky. Budem mať 
decko. Ale čo ty o tom vieš.“ Do plechovej misky jej vyškriabal zvyšky mačacej konzervy. 
    Poobede sa situácia trocha ukľudnila. Aj s Ferencza zosadol ťaživý tieň. Veď aj on túži byť 
apa. Odovzdať žezlo rodu ďalej. Ale ako sa tak zahľadel na rozpadnutú strechu chyže, nemal 
toľko toho posúvať ďalej. 
    Ferencz obriadil dvor. Opláchol si tvár v umývadle. Obliekol sa do bielej blúzy. 
A štramácky si v špinavom zrkadle učesal vlasy. 
 „Milka moja drahá. Idem na jedno.“ 
    Milka drahá, mohla len šúchať kolenami. Vedela, že manžela neudrží doma. Zapla si 
televíziu a na stolček si vyložila nohy. 
    Ferencz sa neunúval ponáhľať domov. Na štrkovú cestu mu svietil mesiac a teplé pouličné 
svetlo. V chyži sa už nesvietilo. Milka išla spať. Žofia sa krčila pri dverách, konzervu zožrala. 
 „Milaaa, som doma. Očuješ!“ 
V spálni sa rozsvietila malá nočná lampa. Ferencz sa dotackal k svojmu svätostánku. Bielu 
blúzu mal roztvorenú, trčali mu čierne zakrútené chlpy. 
 „Si hluchá?“ chytil sa zárubne a zažmúril na manželku v posteli. „Som domaaa.“ 
 „Ty chuj, rozum si potratil cestou domov. Vybľakuješ tu na celú ulicu. Pakuj na gauč, 
s ožranom nebudem spať.“ 
 „S ožranom...ožranom, ja tu ožrana nevidím. Nie si rada, že ma vidíš?“ 
    Ferencza vo vrecku tlačil zväzok kľúčov. Rozvalil sa na posteľ a v pálenkovom opojení 
zaspal. 
    
 Ráno sa Milka vystrojila, do dvoch kufrov zbalila svoje a manželove oblečenie. Ferenczovi 
sa bude v tej Bratislave stískať. Opúšťa apákov rodný dom. Nakŕmil sliepky, Žofii hodil 
zvyšky segedínu. Mačke je jedno, čo žere, tá sa nesťažuje. Susedom nakázal postrážiť sliepky. 
Ale tí sa na Ferencza vyprdli. Suché rožky hodili svojim. Cigáni preliezli plot a podochnuté 
sliepky naložili na vlečku. Predali ich niekde pri ceste.  



21 

 

 „Ferencz!“ vykríkla Milka pri nakladaní kufra do auta, „pomôž.“ 
 „Sa ti to tam nemestí. Ukáž to sem.“ Ferencz otvoril kufor a vyhodil odtiaľ ženine 
topánky. 
 „Ty čo robíš?“ zohla sa po topánky. 
 „V Bratislave kúpime. Nebudeme jak sedláci. Nech vidia páni v meste, že aj my sa 
vieme obliecť. A teraz sadaj.“ 
    Spoza bránky sa vynorila šedivá hlava susedy. V pletenom košíku niesla vajíčka. Pristavila 
sa pri červenej škodovke. 
 „Ale susedia, kamže, kamže.“ 
 „Do Bratislavy teta,“ povedala Milka a sadla si do auta. 
 „Ježišmária,“ suseda zalomila rukami a starú hlavu obrátila k nebu. „Očula som, že 
tam ani kostoly nemajú. Vnučka tam študuje, viete. Hutorila, že to tam samý narkoman 
a cigáni tam na autách chodia. Hotová sodoma gomora.“ 
 „Teta, a tuná čo máme.“ Ferencz sa vyklonil z auta, vlasy mal začesané a bielu blúzu 
zakasanú do nohavíc. „I tú Jednotu chcú zatvoriť. A potom čo. Do Revúcej sa budete teta 
trepať, veď ste stará. A teraz uhnite lebo vás zadlávim. A kto vás bude ratovať?“ Zabuchol 
dvere a naštartoval. 
    Ferenczov apa sa vyklonil z neba. Biele rúcho mu ovísalo na ramenách. Tu zbadal, že jeho 
syn opúšťa rodný kraj. Pochytila ho zlosť. Zlatý kalich hodil do mramorovej podlahy. 
 „Chuj nevďačný.“ Osopil sa. 
 „Ale Ferencz. Tu sme predsa v nebi,“ vľúdne mu dohovoril Svätý Peter, pohladil ho 
po ramene. „Pán má s nimi veľké plány.“ 

 

Ťažko bolo zabudnúť na otčinu. Tu sa len furt zlostil, aj pivo mali v tej Bratislave iné. Milka 
pracovala v butiku. Brucho jej rástlo. Ferencz v ubytovni degustoval lacné destiláty. Milka 
nosila peňáze. Ale Ferencz jej vždy vytrhol kabelu a prekutral peňaženku. Mrzko ju sotil na 
postel, vyzliekol gate a splnil si manželskú povinnosť. Apa vždy hovoril, že manželku treba 
pravidelne obšťastňovať. Inak sa jej zacnie za inými. 
    Do príbehu musí skočiť autor a upozorniť, že Ferencz si hľadal prácu. Ale tam ho nechceli. 
Niekde ho otravovali s maturitou. Tam zase bola piča šéfová. Vidíte sami, slušný človek to 
má v tomto štáte ťažké. Autor znova púšťa k slovu rozprávača. 
    Milka pracovala dlho do noci. Rakúsky šéf Emil ju neprestajne pozýval na kávu. Asi mal 
úchylku na tehotné ženy. Inak si to neviem vysvetliť. Milka milovala Ferencza. Aj keď bol 
planý. 
 „Nie je ti hanba?! Hniješ tu pred onou televíziou a necháš ženu zarábať peňáze. Veď 
keby ťa videli muži u nás doma, všetci by sa ti smiali.“ 
    Ferenczovi sa pri pomyslení na domov natisli do očú slzy. A keby pred ním nestála Milka 
aj by ich pár vypadlo. 
 „A čo furt otravuješ.“ V jednej ruke držal ovládač a druhú mal obtočenú okolo 
plechovky piva. Pomaly ho sŕkal. V priehlbinke na brade mu sedela horká kvapka. Farba tváre 
sa mu menila podľa televízora. 
    O pár dní Milke došla trpezlivosť a zavolala svojej mame. Stará teta sa dotrepala až z 
Dolného Kubína. Zaklopala na dvere ubytovne a vtrhla manželom do života. 
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    Ferencz ležal na gauči, rukami šmátral v teplákoch. Spomínal na mladícke časy, keď 
dievčatá v obci zháňal do stodoly. Aj Milku vystískal v pichľavom sene. Apákovi sa to 
nepáčilo. Mladých vyháňal palicou bujačiť dakde inde. 
    Milka nechala varenie a otvorila dvere. 
 „Mamo? Vy ste už došla? Tak friško?“ Začudovala sa. 
 „Aj ja ťa rada vidím. Zavolala si, tak ma tu máš. Kde máš toho svojho capa?“ 
Mama sa natískala do malej izbietky. Zložila si klobúk. V igelitke priniesla domáce jedlo. 
Predsa, nech deti jedia aj niečo poriadne. Ferenczovi vyschlo v papuli a celé telo sa mu 
stiahlo. 
 „Svokra moja milá, čo tu vy robíte? To v tem Kubíne nemáte čo na práci?“ 
 „Kéžby sem nemala. Ty sa pochváľ. Milka mi volala, že má planého chlapa.“ 
    Milka sa skryla za drobnú postavu svojej mamy. 
 „Je to pravda Mila?“ 
    Prikývla. 

 

    Ferencz štítil, že dňom pokoja odzvonilo. Tak sa zlostil na svoju Milu. Keď nepracuje je 
zle. Keď pracuje, tak rumázga, že jej chýba. Či nie sú ozaj ženy satanovo seme? 
    Mama vyložila z igelitky dózy. Pozrela sa, čo jej dcéra vyvára na sporáku. 
 „Dcéra moja milá,“ zalomila rukami, „či nevieš, že chlap má mať poriadne jedlo?“ 
Schytila hrniec a vyliala ho do koša. „Nič sa nebojte, už ma tu máte.“ Pozohrievala domáci 
obed a keď sa zo všetkého parilo, pozvala deti ku stolu. 
 „Ferencz, tu ma počúvaj. Chcel si ženu a decko, tak sa teraz staraj.“ 
 „Ja viem mama.“ Z úst sa mu parilo. 
 „Pre pána Jána, tak pracuj.“ 
 „Však sa pokúšam, ale...ale, tam chcú maturitu a inde je namyslený kokot. Ťažko je 
mamo.“  
 „Ťažko, ťažko. Kedy bolo ľahko. Tvoj apák by vedel rozprávať. Ale ako vidím, nie si 
z jeho fajty. Ďutkovci boli odjakživa v dedine pracanti.“ 
    Ferencz sa zahľadel do taniera. Srdce mu búchalo hnevom. Apa síce pracoval ale pil. Pri 
všetkej počestnosti, Ferencz pije len pivo denne, to sa tak patrí. 
 „Dívaj čo som ti priniesla.“ Mať sa postavila a z kufru vytiahla čierny oblek. „Milkin 
apák sa v nem ženil. Skús si ho.“ 
    V záujme rodinného pokoja si Ferencz neochotne natiahol oblek. Hlavne nech stará drží 
papuľu. 
 „Ukáž sa.“ Nadšená mať nemohla z neho strhnúť oči. „Milka, čo sem ti hutorila, 
hotový otec.“ 
    Cap nebude nikdy koňom, i keď ho navlečiete do obleku. Stačí, že otvorí hubu. Ferencz si 
rozopol vrchný gombík na blúze. 
 „Nebola by škoda ho dať späť do kufra?“ 
    Milka pritakala.  
 „Keď ho už máš, ukáž sa v meste. Očula som, že v Slovnafte stále niekoho hľadajú.“ 
    Vlastne to nebol až taký zlý nápad. Ferencz si to premyslel, aspoň má možnosť opustiť tú 
babizňu. 
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 „Na, tu máš na cestu.“ Mať mu vtisla do dlane päťdesiat eur. Ferencz si nastokol 
kalabčok a s pesničkou na perách sa pustil do mesta. 
Od Slavína vial príjemný vánok. Ferencz v čiernom obleku nastúpil do červenej električky. 
Blúza sa mu lepila na chrbát a pod pazuchami pot kreslil mapy. Očami tancoval po 
odhalených ženských stehnách a výstrihoch. To sa v Revúcej nevidí. 
 „Ferencz? Ferencz Ďutko?“ Spoza chrbta, na druhom sedadle ho oslovil neznámy hlas. 
    Ferencz sa obzrel a nemohol uveriť vlastným očiam. 
 „Ďurko Kiš. Si to ty?“ Vstal a prisadol si ku krajanovi. „Svet je malý.“ 
 „Čo tu robíš? V dedine hovorili, že sa zháňaš za veľkým životom.“ 
    Električka zastala a pár ľudí vystúpilo. Ďurko Kiš bol nastrojený v modrých montérkach, 
opálené ramená mal zašpinené od malty a cementu. Za opaskom mal zastoknutý žltý meter 
a ceruzky. 
 „Zháňam, zháňam.“ Mávol rukou. „Život je kurva, Ďurko.“ 
 „Ty mi niečo hovor. Veď sa pozri na mňa. Bratislavčan si o mňa ani bicykel neopre. 
Ale na prácu sme im dobrí. Ale ty si vyfintený.“ Zasmial sa. 
 „Prácu si hľadám, ta do Slovnaftu idem a uvidím.“ 
 „Ser na Slovnaft. Poď ku nám, ku chlapom na stavbu. Opravujeme na mlynskej 
internáty, nech sa tam od zimy intelektuáli neposerú.“ Capol ho po ramene. Na obleku zostala 
biela machuľa. „Ferencz, pome to dakde zapiť.“ 
 „Ja neviem...Milka bude hubovať.“ 
 „A nech, kto u vás nosí gaty? Ty alebo Milka? He?“ 
    V nohaviciach ho omínala päťdesiat eurovka. Musel mu dať za pravdu. I apa by mu 
prisvedčil. 
     Na najbližšej zastávke dvojica vystúpila a po chodníku si to zamierili priamo do šenku. 
Svet je malý. Gemerčan sa ani v tej Bratislave nestratí. 
 
Ranné trolejbusy v Bratislave zvážali do Slovnaftu doobednú smenu. Muži smrdeli benzínom 
a lacným deodorantom. V kufríku si niesli šunkové lepeňáky. Ferencz a Ďurko sa po nočnom 
záťahu na Bratislavské šenky primiešali k robotníkom. Bolo niečo po šiestej a slnko nad 
Kamzíkom zapaľovalo strechy vežiakov i tých pár kostolov. 
    Trolejbus zastal a Ferencz vyskočil pred ubytovňou. Ďurko mu ešte stihol zakričať. 
 „Drž sa, nech ťa tá mrcha nezlomí. Si chlap.“ Zakýval mu cez okno a trolejbus sa 
pohol. Ďurko vystúpil pri Mlynskej Doline, kde opravoval králikárne. 
    Ferencz si z hlavy sňal kalabčok a načiahol sa do vrecka. Odomkol dvere. 
    Milka sedela spolu s mamou za kuchynským stolom. Ženy vyskočili a zaplavili ho spŕškou 
nadávok. Pripadal si akoby ho tĺkli kameňmi. 
 „Preboha, ako to vyzeráš!“ 
 „Kde si bol celú noc?“ 
 „Zničil si apákov oblek!“ 
   Milka a jej mama sa predbiehali, ktorá bude mať horúcejší jazyk. Ferencz mohol len 
kapitulovať, zdvihnúť bielu zastávku. Je pravda, že prejebal tých päťdesiat eur i apákov oblek 
dotrhal v kríkoch niekde pri Dunaji. Ale veď je predsa chlap. Či nie? 
    Svokra schytila svoju dcéru. 
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 „Poď moje zlato. Nenechám ťa tu s týmto hovädom.“ Starenka vyviedla Milku 
z ubytovne. Milka sa len smutne obzrela. 
    Mama si odviedla dcéru k sebe do Kubína. Tam jej nájde poriadnyho chlapa. A nie takého 
planého ožrana. 
    Ferencz zostal sám ako malíček. Zablúdil do chladničky a vytiahol si džina v zelenom skle. 
    Konečne mal pokoj. 
 

Gemerské gravitačné pole neustále priťahuje svoje potratené kométy. Na pár mesiacov či 
rokov sa možno stratia do cudzej galaxie ale Gemer si ich zavolá späť. 
    Ferencz pricestoval do rodného domu: bez peňazí a Milky. Susedia v šenku vyprávali, že to 
ten náš Ferencz išou okúsiť veľký život a vrátil sa s holou riťou. 
    Cigáni mu rozkradli sliepky a aj Žofia ušla s kocúrom. Všetci odišli od Ferencza. Zostala 
mu len deravá chyža. 
    Pochytil ho smútok. Možno nemal byť taký prchký. Ale už to je jedno. Mávol nad tým 
rukou. Vymietol kuchyňu od pavučín, okenou vyleštil okná a aj dvor spratal. Žofii nalial do 
misky mlieka, reku ešte sa môže vrátiť. 
    Večer sa Ferencz postavil na stolček a cez veľké uši si pretiahol lano, na ktorom apák 
zvykol uväzovať hovädá. Ubehlo tridsať rokov a lano opäť skončilo na krku vola. 
    Mesiac si pekne svietil, psy naň štekali a pri doznievajúcich tónoch spevu Ferencz odkopol 
stolček. 
 

    Nohami metal akoby mal pod sebou horúce kamene. Ráno sa pristavila Žofia a napila sa 
mlieka. 
 
Ferencz sa v bielom rúchu prechádzal po mramorovej podlahe. Chlad mu mrazil holé 
chodidlá. Tu zbadal, že na konci chodby sedí apa a pije dobrého vína. 
 „Apa.“ 
    Apa sa postavil a miesto zvítania, strelil synovi facku. 
 „A to za čo?“ Schytil si líce. 
 „Lebo si chuj. Išou si hľadať raj a tuná pod nosom si mal jedno. Len sa pozri.“ 
    Ferencz a apa sa vyklonili z oblaku. Pod nimi sa pýšila Revúca, Rožňava, Brezno a Kubín. 
Ferencz by prisahal, že aj Tatry videl. 
 „Apa, ale teraz som v nebi.“ 
 „Syn môj milý, ty už si v nebi bol.“ 
    Sadli si na mramorovú lavicu a spomínali na Gemer. 
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Katarína Želinská 

Nina 

 

„Ľúbim ťa a dávaj si pozor!“ 

Hovorila, keď sme sa lúčili pred nejakou bezvýznamnou udalosťou, ako školský výlet alebo 
preventívka u zubára, a pobozkala ma do vlasov. Potom vždy dlho plakala, akoby sa jedna 
z nás už nikdy nemala vrátiť. Alebo trieskala dverami a hovorila, že ma už nikdy nechce 
vidieť. 

„Si to najhoršie decko na svete, vieš o tom?“ 

Nikdy som sa nedozvedela, či to myslela vážne, alebo ma tiež milovala tak, ako ja ju a potom 
ich - lebo som sa bála opýtať. Každého a celý život. 

 

Každá bola odo mňa staršia. Väčšinou o veľa - o jeden polovičný život priemerného človeka 
pred odchodom na dôchodok. Kým som kreslila susedke z tretieho koníkov s jedným okom, 
keď k nám prišla v nedeľu na kávu, bolo všetko v poriadku. A vo veku, keď sú dievčatká 
chorobne fascinované slovom žena, aj neškodné.  

 

Každý deň mi zapletala francúzske vrkoče, robila na olovrant dvojfarebný puding a čítala 
Oscara Wilda. Pamätám sa, že pre mňa vtedy bolo najdôležitejšie na svete hrdinsky znášať 
svoj život, a tak som sa nikdy nepriznala, že ma v škôlke zatvárajú o rok mladší spolužiaci 
do skrinky na topánky, do ktorej som sa zmestila, aj keď som mala päť rokov, a malíčkami 
som si zatláčala slzy naspäť do očí. 

„Nikdy sa nehanbi za to, čo cítiš,“ stiahla mi ruky z tváre, keď sme dočítali Slávika a ružu. 

Potom rozbila pohár od pudingu o zrkadlo na chodbe a asi týždeň sme u nás chodili ako po 
mínovom poli. Ale to už vlastne iba ja. Celý život. 

 

Veľakrát chcela, aby som ju v noci držala za ruku, hoci som vedela, že to má byť podľa 
správnosti naopak – a veľakrát sa bála zaspať, tak som ju musela štípať a stláčať jej tú ruku 
najviac, ako som len vedela.   

„A čo urobil slávik?“ pýtala sa niekedy aj trikrát za deň (predtým, než rozbila pohár od 
pudingu). 
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Nikdy mi nedokončila masku, čo som mala mať na karneval ako motýľ, lebo mi na biely tyl 
spadla čokoládová hrudka a ona vytrhala všetky špendlíky, ktoré len pred chvíľou pripínala 
jeden vedľa druhého, hodila ich spolu s pohárom o zrkadlo a ja som musela ísť za Harryho 
Pottera, aj keď vtedy ešte nikto nevedel, že to raz bude kult a pýtali sa ma, či som 
černokňažník. 

„Avada kedavra,“ hovorila som im. 

 

V časoch mojej základnej školy vyšla pesnička od Heľeniných očí a moji spolužiaci tak prišli 
o možnosť byť kreatívni, už som bola pre každého iba Nina-Slanina. V období 
intelektuálneho rozkvetu som si všade písala za meno Zariečna, dokonca aj do písomiek, až 
kým to mizantropický fyzikár nazval šaškáreň a musela som s tým prestať - a keď som stretla 
svojho prvého Trigorina, potvrdila som si to, čo som už dlhšiu dobu tušila: že ma viac bavia 
Arkadinové. Odvtedy mi už hovorili iba „Nina, ty si iná.“ V podstate som mala šťastie – 
vedela som klamať telom aj slovami. A tak mi nikdy nikto nenalepil žuvačku do vlasov, ani 
nevyryl kružidlom do lavice tu sedia lesby. 

  

Nemohla som chodiť do normálnej školy s normálnymi ľuďmi, ktorí sa raz zaradia do úplne 
normálneho života – aspoň nie od veku, keď už nad tým všetci začínajú rozmýšľať. A tak som 
išla študovať herectvo, hoci som nemala žiadne zvláštne predpoklady, talent ani potrebu tykať 
si s Meryl Streep. Myslela som si totiž, že ak budem donútená celý život niečo predstierať, 
sama stratím pojem o tom, čo je skutočné a čo nie. 

 

Patricia Clarkson. Milovala som ju od piatich rokov, keď som videla film, kde hrala nemeckú 
lesbičku závislú na heroíne. Bol s titulkami a ja som našťastie ešte nevedela čítať, ale ten 
prižmúrený pohľad a blond vlasy po pás vo mne prvýkrát vzbudili fyzický pocit z krásy (asi 
ako keď chlapi vidia Pamelu Anderson zatriasť kozami). Dala sa ľahko ukryť pod vysvetlivku 
herecký vzor, a tak sa mi na ňu ďalších dvadsať rokov dovolili beztrestne pozerať. A ona ma 
ako jediná nikdy nesklamala. Vždy prišla, keď som zobrala do ruky ovládač a podľa 
wikipedie sa nikdy nevydala ani nemala deti. 

 

Moja profesorka herectva. Najhoršie, čo nám kedy povedala, bolo „Krupica, ale už ma naozaj 
štvete!“ Mala vždy teplé ruky a v období, keď som sa do nej zaľúbila, aj rakovinu.  Vtedy 
som pochopila, že najhoršie na svete je mať najmenšie právo sa o niekoho báť. Jej meno som 
si polroka čítala na suplovaní na školskej nástenke a vedela som, že kým tam je, žijem aj ja. 
Ona bola jediná, kto vedel o všetkom, lebo bola herečka – mala empatiu a vyvinutý 
pozorovací zmysel. Keď sme si na stužkovej pri dvanástom vínnom striku bez vody konečne 
potykali, povedala, že ma veľmi obdivuje, za všetky nevyužité príležitosti a že mi drží palce, 
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lebo ma má rada, akurát tak inak. Bola jediným človekom v mojom živote, ktorý stiahol slovo 
inak na seba. 

 

Spolužiak z výšky. Teda, jeho mama.  

„Povedz mi o nejakej svojej úchylke.“ 

Zamilovávam sa do starších žien. Aj do tvojej mamy. 

„Pozerám sa na seba v zrkadle, keď plačem. A niekedy plačem len preto, aby som sa na seba 
mohla pozerať.“ 

Myslím, že ho to vzalo skoro tak, ako pravda. A on si asi myslel, že budeme viac, ako len 
spolužiaci, ktorí volajú svoje mamy teta. Ja som jej hovorila Evi. Odvtedy, čo som ju našla 
v kuchyni plakať nad inkasom a nebol tam nikto, kto by sa na ňu pozeral. 

„Odíde odo mňa. Všetci chlapi odo mňa odchádzajú.“ 

Chlapi možno – chcela som povedať, lebo som vedela o letenke, čo mal skrytú v starej škatuli 
od konversiek a on síce nevedel, čo v živote chce, ale už vedel, čo nechce. Frajerku, ktorá by 
sa správala ako jeho otec v čase, keď platil inkaso. 

„Evi, ty predsa nie si na vine.“ 

Ona vraj iba vždy radšej chcela dcéru. Aby mala aspoň zaťa. 

 

Všetkých mojich dvanásť sesterníc sa vydalo, začali rodiť ako manželky Henricha VIII. 
a doma bolo zasa chvíľu nedýchateľne. Našťastie som si našla prvú prácu – takú tú 
naozajstnú, nielen nosenie tácky za tringelty alebo kopírovanie papierov zhora dole 
popísaných nezrozumiteľnými číslami v kancelárii, kde mi na krk dýchalo päť afektovaných 
ženských, kvôli ktorým som sa najvážnejšie v živote zamýšľala nad zmenou orientácie. 

„A čo tam ako chceš robiť – veď ty si sa učila hrať, nie spievať,“ ešte aj babka, ktorej dovtedy 
okrem dátumu narodenín uchádzali všetky dôležité detaily môjho života, chápala, že to asi ani 
po komediantskej škole nebude dreamjob. 

Ale je to v divadle - obhajovala som sa na všetkých krstinách a rozlúčkach so slobodou. Vždy 
som chcela pracovať v divadle. Vždy som chcela byť niekde, kde sa za city nehanbí. Hoci aj 
v provinčnej opere nie väčšieho mesta, než moje životné ambície. 

 

Kolegyňa z divadla. Znelo to ako absurdný vtip, lebo povedať kolegyňa niekomu, kto bol 
v čase, keď som chodila do družiny, slávny v Európe aj piatich amerických štátoch, sa mi 
zdalo trochu odvážne. Nikdy som nepočúvala operu (aj keď mi o nej hneď po Oscarovi 
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Wildovi veľa rozprávala), a tak som nevedela povedať, či je naozaj dobrá – ale to miesto, na 
ktorom som ju stretla, ma fascinovalo. Miesto plné ťažkých vôní, permanentného očakávania 
a ponáhľania sa – ale nie toho nepríjemného, keď ráno mešká autobus do práce a každý sa už 
aj tak vidí v ňom na ceste späť domov, ale takého posvätného. Miesto plné krásnych vecí, 
ktoré sme doma nemali. A krásnych žien. Bolo ich milión, alebo aspoň desiatky – sólistiek, čo 
okolo mňa prechádzali po chodbe a nechávali za sebou korenisto-sladký opar ťažkej vône, 
usmiali sa na mňa vo výťahu alebo odzdravili zamatovým hlasom už ako osudové postavy, 
ktoré ich čakali za hrubým čiernym závesom. Režiséri sa ma snažili presvedčiť, že sú to ženy 
ako hociktoré iné, obzvlášť, keď ma za nimi posielali s pripomienkou, aby si nechali 
v kostymérni spustiť pás alebo aby už konečne pochopili, že v poslednom dejstve umierajú na 
tuberkulózu a prestali si uhládzať vlasy – ale pre mňa navždy ostali dokonalými 
a zbožňovaniahodnými idolmi, za ktorými každý večer túžobne nevzdychalo šesťsto ľudí 
v publiku len tak pre nič za nič. A keď ma za ňou prvýkrát poslali s režijnou knihou a mne sa 
triasli ruky, akoby som ich mala namiesto medzi papiermi v zástrčke, pochopila som, že je 
zvyknutá. Na buzerovanie aj fanynky. 

„Bože, títo chlapi, čo si myslia, že láska sú vypúlené oči a padanie na kolená. Nevydávaj sa, 
moja – aspoň najbližších desať rokov nie.“ 

Vždy ma chytala za zápästie alebo za plece, lebo vo všeobecnosti rada ľudí, s ktorými 
hovorila, držala aj fyzicky – ale postupne som si všimla, že len tých, ktorých uznala za dosť 
dôležitých alebo toho hodných. Neviem, čím som jej bola sympatická ja, možno vystrašeným 
pohľadom, ktorým som uhýbala pred čoraz častejšími výčitkami, a ktorý v nej prebúdzal 
ochranný inštinkt matky-obranárky – alebo jednoducho tým, že som jej tú svoju sympatiu 
dávala dostatočne najavo. Po niekoľkých týždňoch som jej chodila pre neperlivú minerálku 
do bufetu, nosila kvetinové koše do auta a sedávala za chrbtom v šatni pred každým 
predstavením. 

„Vraj som na tú rolu už stará. A to hovorí práve ona. No pochopíš to?“ 

Nikdy nepotrebovala počuť môj názor nahlas, akoby ho už dopredu poznala. Za každú 
obľúbenú orchideu ma objala tak, že som tri noci nespala a v duchu si prehrávala, ako by sa 
jej všetky dobre maskované vrásky od údivu rozostúpili po tvári, keby som jej povedala 
pravdu - keby som sa priznala, že sa mi už netrasú len ruky, keď mi z vlasov oprašuje 
zatúlané konfety z finále Netopiera, že mi vonia najviac zo všetkých ťažkých vôní, že som si 
už predstavovala aj aké by to bolo, keby ma pobozkala inam, ako len na čelo alebo lícnu kosť. 
Ale na to nie je žiaden idol pripravený. A tak som to v sebe dusila, spolu s ponižovaním 
nového režiséra, podľa ktorého som sa mala snažiť viac, aj keď som spávala nad partitúrou 
Bohémy a vodila dve obzvlášť zmätené, ale stále zbožňovaniahodné sólistky po javisku za 
ručičku. Až prišiel večer, kedy všetko prasklo. Hrdielko na fľaši od šampanského aj moja 
posledná ochranná fólia pred večným zatratením. 

„Daj si, no tak – už som z toho vybral sklo – veď je to tvoja prvá premiéra.“ 
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Bola druhá, ale nechala som ich v sladkej nevedomosti, len aby ma vzali medzi seba, zboristi 
a hráči z orchestra - aby som bola konečne niekým, komu sa dá rozumieť. Po šiestom pohári 
plnom bubliniek mi už veľmi rozumieť nebolo. 

„Miluješ? No jasné, kto by ju nemiloval. Tá sa prešukala cez všetkých dirigentov, režisérov aj 
riaditeľov, akí tu kedy boli. Koho nepretiahla, z toho si aspoň urobila osobného otroka.“ 

Bolo mi úplne jedno, čo mi na druhý deň ráno položili na stôl pod jej podpísanú fotku s 
venovaním. Aj keby to bola výpoveď. Aj keby to bolo jedno jej. Aj bola. (Aj bolo). Za city sa 
v divadle nehanbí. Len platí. 

 

Cítila som sa ako podvedená vydatá žena, čo ušla o druhej nadránom z domu a chce sa hodiť 
na ulici na krk prvému chlapovi, ktorý je ochotný zaplatiť jej vodku aj izbu v hoteli. Sedela 
som v malej miestnosti bez okien, v ktorej som mala údajne nájsť presne to, čo celý život 
hľadám, červené neónky mi vypaľovali diery do hlavy a po tretej becherovke som prestala 
hrdinsky exovať pred ženou, čo mala pírsing fakticky na každom kúsku tela a vôbec nebola 
milá, ako barmanky vo všetkých romantických komédiách o lúzroch stretávajúcich lásku po 
prvých piatich minútach filmu. 

„Tak si choď sadnúť niekam do boxu, keď už nepiješ a nezavadzaj tu.“ 

Ak by som v sebe mala o jednu becherovku a aspoň gram chuti do života viac, možno by som 
bola spravodlivo hrubá. A odišla bez zaplatenia, alebo jej povedala, že vyzerá ako ligotavý 
cedník. Ale v skutočnosti som si len sadla na medzierku medzi lepkavými fľakmi na koženej 
sedačke a odovzdane civela na stroboskopy a ženy v športových tielkach pred sebou. 

„Čau.“ 

Žiadne idoly, ťažká vôňa ani konfety. Len spotená traktoristka v topánkach po staršej sestre. 

„Si tu sama?“ 

Nemusela som ani odpovedať, hneď sa ponúkla, že ma vezme na záchody za barom. Už len 
predstava, že by som musela znova prejsť okolo dierkovanej obludy s terminálom v ruke, ma 
prinútila pokrútiť hlavou. 

„Jasne, chápem. Chceš sa skôr rozprávať? Vyzeráš, že sa veľmi nebavíš.“ 

Rozprávať sa tri metre od pásmového repráku, ktorý mi siahal tak po ramená, nemôže byť 
nikdy dobrý nápad. Mohla som na to prísť už vtedy – mohla som si ušetriť stovky zbytočných 
slov, ďalšie tri becherovky a hrdosť, ale odrazu som bola ako odtrhnutá z reťaze. Mohla som 
nahlas hovoriť veci, na ktoré som sa donedávna hanbila aj myslieť. Mohla som ju tam na 
konci nechať sedieť, prikyvovať, žuť tú odpornú sivú žuvačku a jednoducho odísť.  

„Vieš, čo je tvoj problém, šery? Ten istý, ako deväťdesiatich deviatich percent ženských. Zle 
si vyberáš.“ 
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Začala mi cez stôl mliaždiť ruku, alebo ako by som ten pokus o nežné zblíženie opísala. 

„Stareny. A ešte heteráčky.“ 

V tej chvíli do mňa vstúpil nejaký démon alebo superschopnosť konečne dať svoje city najavo 
a neskutočne som sa urazila. Ona vlastne urazila mňa – ona mi povedala, že ešte aj v tomto 
svete, v jej svete, sú nejaké predpísané pravidlá, podľa ktorých sa riadia tí, čo chcú byť 
milovaní a nevytŕčať. Potom bez varovania vstala, prešla až celkom ku mne a strčila mi tú istú 
ruku, ktorou mi pred chvíľou stláčala prsty, do nohavičiek.  

„Som tu až do rána.“ 

Sedela som tam ako po zásahu elektrickým prúdom, nešťastná, ponížená a lepkavá, ako 
sedačka podo mnou, lebo som sa nechtiac posunula a nechtiac stratila posledné ilúzie o tom, 
že ma niekedy v živote niečo naplní.    

     

Veľa si z tej noci nepamätám, len susedia sa sťažovali, že som vykrikovala na celý panelák 
a ešte aj dookola to isté - kde si? Kde si?! Kde si, mami, keď si tu mala byť a pripomínať 
svojej jedinej dcére, že život nie je ako rozprávky Oscara Wilda, že za city sa nemá hanbiť, že 
všetko je v poriadku tak, ako je – že si ju tu nechala samú len preto, aby ťa neobviňovala 
z klamstiev a premrhanej zodpovednosti za dva životy. Freud mal pravdu. Všetko je z domu. 
Neschopnosť vyčistiť po sebe odtok v sprche aj prestať milovať tých, čo si to nezaslúžia. 

 

 „Už budem mamku len poslúchať a pomáhať jej, aby nebola smutná,“ musela som každý rok 
sľubovať babke pri vianočnom stromčeku, kým som si rozbalila pyžamo alebo vedierko 
s pastelkami. 

Zvláštne, že na to zabudla, keď ju s otcom šikovali pomedzi črepy do auta a mysleli si, že som 
nič nevidela, že sa hádžem na kolená a revem len preto, lebo som neposlušná a nepomáham. 

„Zblbla z decka,“ počula som potom otca vysvetľovať susede z tretieho, keď jej v nedeľu 
nikto neotváral. 

A čo urobil slávik? Zblbol tiež.    

 

Ak by som sa narodila ešte raz, chcela by som byť chlap v nemožnom dlhom kabáte, čo každý 
večer čakal v opere na vrátnici s červenou ružou. Pýtala som sa vrátnika, či je to niečí 
príbuzný, ale nebol. Čakal na jednu z desiatok sólistiek. Každý večer – aj keď práve 
nespievala. Tri a pol roka. A potom si vzal prvú huslistku, lebo sa nikdy nedočkal.  
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Ján Bidovský 
 

Sýkorky 

 
 
Jar 

Sled stehov sa v zrkadle leskol. Bruškami prstov sa opatrne dotkla trčiacich koncov 
vláken. Tlmene sykla bolesťou. Posadila sa na okraj vane a ešte chvíľu sa uprene pozerala na 
svoj obraz. Rana sa nad pravým uchom tiahla takmer celou temennou kosťou. Lebka sa jej 
ešte stále chvela bolestivými ozvami a v uchu aj po prepláchnutí cítila teplo krvi. Časť vlasov 
jej vyholili do kostrbatého poloblúku. Zvyšné pramene si uviazala do voľnej konte. Na kope 
uterákov spočívala obrovská rolka celofánovej fólie. Opatrne si ňou ovíjala hlavu až pokiaľ sa 
na nej nevytvorila podivná plastová koruna. Voda stekala záhybmi umelého reliéfu. Cítila ako 
jej meravejú chodidlá a tak si v kúte sadla. Pritiahla si nohy k telu, bradu si položila na 
kolená. Teplo ju pomaly uspávalo. Z  limba ju vytrhol chlad vody, ktorú už kotol nezohrial.  

 Z odpudivého zvuku odlepujúceho sa celofánu jej na krku navrela husia koža. 
Zhužvanú guču plastu odhodila do koša. Uvoľnené vlasy jej s ťarchou dopadli na mokré 
ramená. Uterákom zotrela paru z vlhkého skla. Znovu uzrela svoj odraz. Videla sa iná, 
neznáma. Ako ktosi, kto vyčkával v podvedomí. Tvár mala vpadnutú a strnulú náhlym 
poryvom skľučujúcej prázdnoty. Usušila sa a odela sa do károvanej košele.  

 Sestra sedela pri ohni v starom čalúnenom kresle. Rozpálené uhlie žiarilo do tmy a 
sivý dym stúpal k čiernym korunám holých líp. Úzke cípy popolavého mesiaca prepichovali 
masy mŕtvych mračien. Z trsov nevysokej trávy sa trúsili zvyšky vymrznutých stebiel, medzi 
ktorými rašila prvá zeleň. Lucia si prisunula stoličku, chodidlá v bagandžiach natiahla k 
teplým kameňom. Hladila husté vlny sestriných vlasov. Tá sa k nej pootočila. Tiene plameňov 
v poryvoch odhaľovali krásu jej tváre. Jej oči boli večné. Staré aj mladé, dedené mátaním. 
Sestra zovrela dlaň v päsť. Pritisla si ju k hrudi a jemne ňou krúžila nad polohou svojho srdca. 
Lícom sa jej rinula slza. Lucia jej ju palcom zotrela. Súhlasne prikývla posunku. - Nič sa 
nestalo. - Kútiky pier sa roztiahli v nepatrnom úsmeve. Sestra sklonila hlavu na Luciino 
rameno. Ich prsty sa preplietli. Ticho spolu sedeli pri praskajúcom dreve z ktorého rán ešte 
občas vytiekla miazga prskajúca navôkol stovky žiariacich iskier. 

  Tvoj hlas mi chýba každý deň. Minule som si myslela, že ťa počujem medzi regálmi v 
obchode. Bola si doma, ale aj tak som rýchlym krokom prešla uličkou. Akési dievča s niekým 
telefonovalo a prezeralo si pritom konzervovanú zeleninu. Pozrela sa na mňa ako na blázna, 
keď som tam pribehla so širokým úsmevom … Asi by som bola sklamaná, keby som ťa 
prvýkrát po rokoch počula vysloviť nejaké slovo pri prezeraní konzervovaných paradajok. 
Chvíľu, keď znova započujem tvoj hlas si predstavujem … Si predstavujem viac 
vznešenejšie. Odohrať by sa mohla minimálne pri regáloch s vínom.  
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 Lucia cítila ako sa sestrino telo zachvelo smiechom. Z lesa nad nimi sa ozvalo 
prasknutie suchých vetví a ťažké mávanie špicatých krídel. Čierne telo myšiarky sa vydralo z 
lesa a vyletelo vysoko, dralo sa za poslednými zvyškami miznúceho svetla. - Poďme už dnu. 
Už je zima.  

Lucia zamkla dvere.  

 Svetlo na Luciinej strane zmizlo. S unaveným povzdychom sa zosunula na vankúš. 
Sestra položila knihu na nočný stolík a ešte chvíľu nechala svietiť matnú žiarovku. Z pod 
chrbta si vytiahla vysoký vankúš. Hodila ho na stoličku a ľahla si tvárou k Lucii. Ich čelá sa 
dotýkali. Zhasla. 

 Tmou sa niesol tikot nástenných hodín, rytmicky odrátavajúcich chvíle do svitania. 
Mraky sa rozostúpili a skrz okno vstúpil do izby obrodený mesiac. Lucia sa strhla. Kdesi 
zvonku sa k ním niesol brechot psov. Pošúchala si tvár a podišla k oknu. Všetko bolo 
osvetlené. Nedozerné lesy sa tiahli dolinou. Čierne siluety stromov na hranici lesa sa 
zlovestne knísali v slabých poryvoch vetra. Lucia počula vŕzganie tých stromov, v únave sa 
nevedomky knísala spolu s nimi. Nepríjemný škripot zrazu silnel. Už neprichádzal z lesov. 
Prichádzal spoza jej chrbta. Sestra v hlbokom spánku drkotala sánkou a pravidelným 
pohybom obrusovala sklovinu svojich zubov. Zrazu sa prehla v lopatkách, roztvorila oči a 
zúfalo lapala po dychu. Lucia k nej pribehla. Kľakla si k nej, snažila sa ju upokojiť. Sestra na 
ňu upierala vydesené oči, chrbát mala v oblúku, srdce sa jej dralo z hrude. Lucia ju chytila za 
ruku. Cítila drvenie kôstok a praskanie kĺbov. Bála sa, že jej sestra tú ruku zlomí. Tej sa z 
hrdla drali agonické výkriky, kopala nohami a nechtami takmer rozodrala jazvu na Luciinej 
hlave. Bolesť prestúpila celé jej telo. Stala sa jej druhou kostrou. Napokon vyčerpaná zaspala.  

 Luciu si už spánok nenašiel. Vydala sa do kuchyne. Pomedzi žalúzie do nej prenikali 
úzke pásy rána. Lucia zapla rúru a odobrala sa do komory. Začala pripravovať koláč, čistiť 
zeleninu na polievku, krájať mäso. Po polhodine pustila nôž z ruky. Vrhla sa na upratovanie. 
S košom v ruke naplnená napätím prechádzala Samotou a vyhadzovala všetko, čo 
nepovažovala za potrebné. Hnevala sa na sestru a jej lístočky. Fragmenty, nezmyselné 
zápisky, ktoré nechávala všade. Na stoloch, pohovke, kuchynskej linke. Všade sa tvorili 
krtince bielych ústrižkov, ktoré vytrhávala zo zošita. Na jednom kúsku papiera bola zmätená, 
nesúvislá báseň. Našla ju v pohári na zubné kefky. Na okraji bol číslo 4. Každý deň 
známkovala ako sa cíti. Lucia hodila papier do koša. Vrátila sa k vareniu. Premýšľala nad 
sestrinými morami. O snoch nikdy nepísala. Všetky jej náreky a výkriky, jednotlivé tóny 
zúfalstva boli prenikavé, dojemné a neartikulované. Lucia vnímala každý jeden z nich. Bola 
unavená, mala chuť vraziť hlavou do steny. Napokon si pretrela oči, uvarila kávu a v tichosti 
pozorovala ako zo šálky stúpa para. Sestra sa bude najbližšie týždne strániť spánku.  

Leto 

 Zhojenú jazvu zakrýval pás hustých, krátkych vlasov. Lucia trávila noc na starom 
diváne, v ktorého útrobách kedysi prebývali myši. Minulého leta ho spolu so sestrou zniesli s 
pôjdu a občasne na ňom trávili letné noci. Uprostred noci sa zobudila na tiché pradenie. Z 
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bielo natretej stoličky sa na ňu dívali zelené oči. Čierneho kocúra v tme nebolo vidieť. Chvíľu 
sa na seba pozerali, až napokon kocúr s hrmotom zoskočil a stratil kdesi za rohom. Nad 
ránom sa pod dekou začala triasť. Dvihol sa vietor. Bolo po brieždení, no obloha bola čierna a 
viskózna. Pripomínala jej farbu prepáleného oleja. Na plechovú strechu padlo zopár kvapiek, 
nasledovaných prívalovým dažďom. Lucia sa schúlila do klbka. Dážď ševelil v korunách 
stromov a prúd vody valiaci sa zo strechy, dopadal do plytkých kaluží. V diaľke žiarili blesky 
štíhle ako drôty. Vstala a zabalená v deke prešla do obývačky.  

 Zobudila sa na urputné klopanie. Vo dverách sa zjavil nízky, zavalitý muž v 
kuriérskom tričku. Pred prahom Samoty sa začali kopiť objemné škatule. Kuriér poslednýkrát 
skontroloval dodacie listy, pozdravil a odišiel. Lucia ťažko vzdychla, posadila sa na stoličku a 
nervózne klepala nohami. Udierať sa päsťou do stehien jej nestačilo. Vzrastajúci hnev sa 
snažila utlmiť krúžením okolo starého orechu. V duchu urážala svoju sestru a každého svätca 
na ktorého si spomenula. Keď sa vrátila dnu, sestra už rozbaľovala balíky. Kľačala na zemi a 
hrubé vrkoče sa jej takmer dotýkali drevenej podlahy.  

 Ich obývačka vyzerala ako sklad kozmetiky, kníh, rozloženého nábytku, elektroniky a 
kancelárskych potrieb. Na stole pred nimi spočívala vypreparovaná líška. - A toto ti preboha 
bude načo? - Spýtala sa Lucia. Sestra mykla plecami. Nevedela. Z nejakého dôvodu mala 
pocit, že ju zúfalo potrebuje. Vždy mala k zvieratám blízko. S fenkou, ktorú pochovali 
minulej zimy trávila väčšinu svojho času. Našla ju priviazanú na reťazi pod veľkým smrekom 
blízko vyhliadkovej veže. Neštekala, len ležala pod stromom a čakala. Sestra tam tú reťaz 
nechala. Fenka ju obchádzala na metre. V noci s nimi spala v jednej izbe a bola ako väčšina 
psov, dobrý poslucháč Lucie a sestra na nej často zaspávala s rukami okolo huňatého krku. Aj 
napriek silnému citu k tomu psovi, teraz sedeli v obývačke, s nohami vyloženými na stole a 
pozerali sa na mŕtve zviera. Líška mala dlhý chvost a zuby cerila s loveckým afektom. Len tie 
jej oči. Tie oči boli melancholické a so spytujúcou naliehavosťou sa upierali na sestru. 
Vybehla do izby. Tresla dverami. Ľahla si a v zrkadle oproti posteli sa dívala na svoj obraz. 
Líška jej pripadala ako všetko čím ona nie je. Rýchla, chytrá, múdra a krásna. Ona len 
prispela k zabitiu jednej z nich. Znechutená sama sebou zatvorila oči. Konšternovaná 
hrozivou podstatou svojho nákupu už izbu toho dňa neopustila.  

 Lucia líšku odniesla do pivnice, zakryla ju starou posteľnou plachtou. Upratala 
obývačku a premýšľala, čo budú robiť so všetkými vecami, ktoré jej sestra bez rozmyslu vo 
vlnách nakupovala. Ťažko si povzdychla. Uvedomila si, že posledné mesiace sú prejavom jej 
emócií len unavené, starecké povzdychy. 

 Podvečer Lucia podliezla rampu a ďalej kráčala starou lesnou cestou. Pozdĺž nej sa 
vinul potok, ktorého prúd bol po rannej búrke silný. Na jednom mieste krížil koryto podmytý 
kmeň práchnivého stromu. Na jednej z odlomených vetiev sa zachytila pneumatika. Lucia sa 
spustila dolu zablateným svahom, vyzula si topánky, nohavice si vyhrnula ku kolenám. 
Vstúpila do potoka. Pneumatiku sa jej nedarilo vytiahnuť. Niečo ju nechcelo pustiť. Lucia ňou 
trhala, až jej napäté chodidla podkĺzli na hladkých kameňoch. Voda jej siahala k prsiam, ona 
len sedela uprostred toku. Jej rezignácia sa zmenila na hlasný smiech. Začínala ju bolieť 
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bránica, smiech ju vyčerpával a pozvoľna prechádzal v plač. Ku korunám vzlietol kŕdeľ 
sýkoriek. Poťahujúc nosom pozorovala trepot ich krídel.  

- Sýkorky, sýkorky. - Tie slová sa stratili s hučaním potoka. Prestala plakať a vytiahla 
pneumatiku k okraju cesty. Slnko ešte nezapadlo. Pomaly kráčala smerom k Samote. 
Nemotorný kus čiernej gumy opatrne gúľala pred sebou.  

 Pri jednej z chát ukrytej medzi stromami si všimla starú ženu. Zamávala jej. 
- Prepáčte. Ja som myslela, že tu nikto nebýva. - 
- Snažím sa nebyť videná ... Prečo si celá mokrá? - 
- Ťahala som z vody tamtú pneumatika. Nepotrebujete ju náhodou? - 
- Nie. Ale vláčiť ťa ju ďalej nenechám. Odveziem ju autom na zberný dvor. -  
- Ďakujem. Moje chabé svalstvo by to už aj tak ďalej nezvládlo. Vy tu máte včely? - 
- Áno. Videla si niekedy vnútro úľa? - 
- Nie. - 
- A chcela by si? - 
- Áno.-  Žena Lucii navliekla bielu kombinézu so sieťkovaným klobúkom. Otvorila úľ. 
Bzučanie bolo jastrivé. Žena strčila holé ruky medzi včely. Zopár z nich nabrala a vložila ich 
do Luciiných dlaní. S prichádzajúcim večerom boli včely pokojné. Takmer sa nehýbali. - 
Neboj sa. Neublížia ti. Keď ťa uštipnú – zomrú. A to oni nechcú. - 
Lucia pozorovala svoje lepkavé ruky. Včely sa pomaly sunuli k špičkám prstov. Jemne do 
nich fúkla. Rozleteli sa na všetky strany. Cítila teplo úľa. Žena sa na chvíľu stratila. Priniesla 
veľké sklo medu.  
- Vezmi si. - 
- Ale ja sa nemám čím odvďačiť. -  
- To nevadí. Nabudúce mi niečo prinesieš. -  
- A nechceli by ste krabicu kozmetiky alebo vypchatú líšku? -  
 Zem sa zatriasla bleskom. - Spíš? - Spýtala sa Lucia. Sestra šuchla hlavou po vankúši. 
Oči upierala do tmy. Lesy sa zaskveli ďalším metalickým výbojom v tvare ruže. Z tmy 
obklopujúcej Samotu sa šírilo praskanie stromov. Strhla sa búrka a vietor dokorán rozrazil 
okenné krídla. Prievan vtrhol do izby, nasledoval prudký naraz a sklenená vyplň vo dverách 
sa rozsypala. Sestra rýchlo vstala, pozatvárala okna a prešla k dverám. Na koberci sa skvelo 
množstvo črepov. Lucia jej zovrela zápästie a ťahala ju späť k posteli.  
- Nechaj, ja to urobím. - Lucia rozsvietila. Padajúce vlasy si zatočila a strčila pod sveter. Ostré 
kusy skla hromadila na kôpke. 

- Črepy vraj prinášajú šťastie. Premýšľala si niekedy, čo znamená šťastie? - Obzrela sa 
smerom k sestre. Tá súhlasne mykla bradou. - A napíšeš mi zajtra tvoju definíciu? Ja nad tým 
premýšľam často. Asi som mu najbližšie bola minulého roka. Pamätáš si na toho chlapca? 
Ten, čo som s ním trávila čas, či ako to nazvať. Vtedy som sa cítila natoľko pokojne a 
spokojne, že som sa začala báť smrti. Bála som sa konca všetkého. Bála som sa, že o to, čo 
som považovala za šťastie prídem. Ja sa nechcem smrti báť. Nikdy som sa jej nebála a strach 
z nej mi navodil úzkosť s ktorou som nedokázala žiť. Chýba mi, ale bolo správne ublížiť mu.  
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 Lucia vstala a z rámu dvier povyberala zvyšné kúsky skla. Z kúpeľne sa vrátila s 
košom v rukách.  Opatrne sklo pozbierala a dlaňou prechádzala po koberci. Nič ostré už 
necítila. Kôš vrátila na svoje miesto. Pri odchode z kúpeľne sa zadívala na kľúč. Zamkla, kľúč 
si strčila do vrecka na pyžamových nohaviciach.  
 Privinula sa k sestre a nos jej zaborila do vlasov. - Smrdia ti. Máš ich spotené. - Sestra 
sa k nej obrátila a usmiala sa. Venovala Lucii jemnú facku. Zaspali až keď ustala búrka. 
Nadránom sa Lucia vytratila z izby. Kusy skla zahrabala do rozmočenej pôdy za kôlňou na 
drevo. Kľúč vrátila do kúpeľne.  

 

Jeseň 

 Sestra zodvihla kôš s bielizňou. Odetá bola len v spodnom prádle a vlnenom svetri, 
ktorý jej siahal pod zadok. Lístie padalo z okolitých stromov, tráva bola pokrytá rosou. V 
bosých chodidlách necítila žiaden chlad, slnko ešte pôdu prehrievalo. Pomaly kráčala k šnúre 
upnutej medzi dvoma vysokými osikami. Uteráky sa trepotali vo vánku a sestra si pri vešaní 
bielizne hmkala pieseň. V týchto dňoch bola jej myseľ neobyčajne pokojná. Plachtila a 
poletovala, sem tam sa skĺzla skrz mračná a prázdnotu. Vo svojej duši videla kolísavé, 
trieštiace sa svetlo, nestálej ale úchvatnej farby.  

 Po rozbitej asfaltovej ceste sa trmácala stará vetrieska. Na jej korbe sedeli traja muži, 
fajčili a smiali sa. Rachot motora sa ozýval celou dolinou. Všade navôkol sa šíril zápach 
tlejúcej spáleniny. Šofér spomalil, ruku vystrčil z okna a dlaňou pobúchal po kovových 
dverách. Ukazovákom upriamil mužov smerom k sestre. Muži sa na korbe vzpriamili. 
Brzdové kotúče kvílivo zaškrípali, auto sa zastavilo. Sestru z jej myšlienok vytrhlo žiadostivé 
pískanie. Keď sa otočila, uvidela mužov, ktorí na ňu upierali lačné pohľady a pokrikovali 
hodnotenia jej telesnej stavby. Svaly mala strnulé a všetok zvuk zmizol. Mozog zastrelo ticho. 
Oplzlé gestá sa vrývali do pamäte, spodná pera sa jej roztriasla a hnedá koža stehien sa v 
slnečnom svite blyštila zlatom. Meravé nohy sa dali do pohybu. Kôš pustila z rúk a vbehla do 
domu. Všetko zamkla, v každej z izieb pozatvárala okná. 

 Lucia odbočila na príjazdovú cestu. Všimla si  kôš a bielizeň ležiacu na zemi. Dvere 
boli zamknuté, všade boli zatiahnuté závesy. Lucia obchádzala Samotu. Volala sestrino meno. 
Zmocňoval sa jej strach. Kľúče so sebou nenosila. Vedela, že sestra bude doma. Chytila 
drobný kameň, okno spálne sa jej podarilo trafiť na tretí pokus. - Otvor mi prosím! - Lucia sa 
odpovede nedočkala. V tej chvíli už nebola ničím, len obavami. Vbehla do kôlne a vzala z nej 
krátke poleno. Pod okno kuchyne posunula nízku lavicu, polenom ho rozbila. S vypätím síl sa 
vyštverala na kuchynskú linku. Črepy pod podrážkami topánok praskali a mrvili sa v drobné 
kryštály. Lucia zoskočila na zem, predtucha ju primäla všimnúť si zamknutú zásuvku s 
nožmi. Drevo bolo nepoškodené. Lucia našla sestru bezprizorne ležať na koberci. Vedľa nej 
ležal úlomok z noža na koberce a kockovaná vreckovka. - Pre Boha. Čo sa stalo, čo ti je? Čo 
si si spravila? - Lucii vyhŕkli slzy, kľakla si a zovrela sestru okolo ramien. S námahou oprela 
mŕtvu váhu o bok postele. - Ublížila si si? Porezala si sa? Kde si mala schovanú tú čepeľ? 
Počuješ? - Lucia vedela, že sa odpovede nedočká. S námahou sestre vyzliekla sveter, skúmala 
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jej telo. Všetky jazvy boli vyblednuté dobou. Nehlbokú, váhavú ranu našla len na vnútornej 
strane stehna. - To mi už prosím nerob. - Lucii odľahlo. Pevne sestru objala, tá sa rozplakala.  

 Na ranu jej priložila tampón s peroxidom. Sestrin výraz ostal statický. Lucia zodvihla 
čepeľ a zabalila ju do vreckovky. Rozbité okno zakryla kusom preglejky, ktorú sa jej podarilo 
nájsť na pôjde. Palec jej ľavej ruky utŕžil ranu kladivom. Necht sa zafarbil odtieňmi fialovej, 
ktoré ani nebola schopná opísať. Bola tou farbou fascinovaná. Bola presvedčená, že ak by jej 
vnútro malo farbu, malo by túto. Zavrela sa do kúpeľne, napustila vaňu a v zrkadle si obzerala 
prehĺbené vrásky, o ktorých mala pocit, že jej pribúdajú v hodinových intervaloch. Čepeľ 
ležala pri umývadle. Opatrne z nej zmyla zvyšky zaschnutej krvi, pripomínajúcej 
rozpraskaný, starý náter. Premýšľala nad miestami v dome, ktoré ešte neprezrela. Jednej noci 
predminulého roka povyberala z knižnice všetky knihy. Stranu za stranou prezerala, či medzi 
nimi nie je ukrytá žiletka. Jej vtedajšie podozrenie bolo správne. Našla ju medzi kapitolami 
mýtov. Čepeľ zabalila a vreckovku vložila do kabelky.   

 Teplo sa jej rozlievalo vnútrom. Pokrčila nohy a skĺzla sa pod hladinu. Načúvala 
tlkotu svojho srdca, pod vodou sa jeho naliehavosť stupňovala až sa napokon stalo 
neznesiteľnou. Vynorila sa s pocitom pukajúceho srdca. Bytostne sa obávala, že nadíde 
chvíľa, keď sestra prestane jestvovať a zostane len telo.   

Zima  

 Snežilo. Lucia si obliekla starú vatovú bundu a s kapucňou na hlave sa vybrala k autu. 
Kráčala k nemu s baterkou. Počas zím bola tma nepriepustnou hmotou v ktorej by nenašla 
Samotu aj keby od nej stála na pár krokov. Z dvier spolujazdca vybrala škrabku a metlu. 
Veľká kapucňa jej neustále padala do očí. Napokon ju s nervným cvaknutím zubov stiahla. 
Ťažké chumáče snehu jej zdobili vlasy. Ledva vládala hýbať skrehnutými rukami. Motor 
sebou zúfalo trhal. Pootáčala kľúčmi a modlila sa bez viery. Napokon auto s hrmotom 
naštartovalo.  

 Sestra sedela za stolom. Mala oblečenú bielu blúzku zapnutú až ku krku a svetlé 
ľanové nohavice. Vlasy mala zviazané v mohutnej konťi. Na stoličke vedľa nej bolo 
prevesené sako rovnakej farby ako nohavice. - Nebude ti v tých nohaviciach zima? Dúfam, že 
máš pančuchy. - Sestra prevrátila očami a vystrčila z popod stola nohu, chodidlo bolo 
zahalené čiernou pančuchou. Lucia sa usmiala. Načiahla ruky smerom k peci. Keď sa jej krv 
vrátila do rúk, nasadila si hrubú rukavicu. Otvorila dvierka a kutáčom rozhrnula žeravé uhlie. 
Vložila do pece štyri hrubé polená, ktoré ihneď vzplanuli. Lucia zavrela prívod vzduchu. 
Plamene prešli do tlenia. Zo sálavého tepla jej na čele navreli kvapky potu. 

 Lucia prebehla k autu. Než stierače urobili rytmický pohyb, bolo čelné sklo zakaždým 
zahalené mokrou kašou. - No tak. - Lucia pozorovala sestru, ktorá zamkla a teraz jej kamenné 
nohy zastali na poslednom schode, pozerajúc do snehu. Lucia krátko zatrúbila. Sestra sa 
naďalej odvažovala vykročiť do prázdnoty. Zatrúbila ešte dvakrát, potom vystúpila. - Tak 
poď. Vyše roka si nikde nebola. Ten koncert sa ti bude páčiť. - Sestra prikývla. Mokrý sneh 
pod jej krokmi vŕzgal.  
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 Lesnou cestou postupovali pomaly. Okraje boli rozbité, z konárov ihličnanov sa 
zosúval sneh, tie slabšie sa lámali za praskania kostí. Lucia ešte par krát zatrúbila. 
Bezdôvodne. Zakaždým sa pri tom obzrela k sestre. Tá jej venovala pohľady považujúce ju za 
blázna. Za prudkou zákrutou narazili na vlečúci sa pluh. Lucia znovu zatrúbila. Videli ako 
šofér v kabíne nahnevane rozhadzuje rukami a kričí. Sestra vyprskla smiechom.  

 V meste sneženie neustupovalo. Drôty vedenia mali modrú farbu a ich nekonečné línie 
sa strácali v tme. Domy, budovy, ulice. Rozmazané svetlá v nich pripomínali stovky malých 
ohňov. Skrz stierače v diaľke videli nejasný zhluk postáv, áut a majákov. Lucia spomalila. 
Spod hasičských brúsok odlietavali miliardy iskier. Policajti naťahovali pásky. Mechanická 
ruka nakladala na korbu odťahového auta zdemolovaný vrak. Z celej spleti rýchlo 
pohybujúcich sa siluet vystupoval obrys zmáčaného igelitu ukrývajúceho telo. Sestra 
nedokázala odvrátiť zrak. - Nepozeraj tam. - Luciine slová nevnímala.  

 Zdobenými klenbami synagógy sa ozýval dramatický zvuk piana. Muž s jarmulkou na 
hlave sa ich opýtal, či prišli na koncert. V zapätí dodal, aby boli potichu. Otvoril im mohutné 
dvere. Pohľadom blúdili po zaplnenej lodi, hľadajúc voľné miesta. Lucia sa s opakovaním 
slova prepáčte vybrala k poloprázdnej lavici hneď vedľa baldachýnu chupy. Sestra ju 
nasledovala. Napokon si sadli k trom postarším ženám, ktoré sa sestrám s vľúdnymi očami 
úctivo klaňali.  

 Na pódiu boli oproti sebe dve piána. Za jedným sedela žena v bielej blúzke a dlhej, 
čiernej pásovej sukni. Rusé vlasy jej padali k lopatkám. Na druhé piano hral muž v čiernom 
obleku. Na krku sa mu natriasala viazanka, pripomínajúca mašľu. Prsty sa freneticky 
pohybovali klaviatúrami a zraky pianistov uprene sledovali partitúry. Sestra zavrela oči. 
Mohutnosť a smútok pián sa pre ňu stali vyčerpávajúcimi. S tím tempom strácala trpezlivosť, 
trúchlivá emocionalita hudby ju vo vnútri lámala. Myseľ nedokázala spracovávať, čo 
vydesená a zmätená počuje. Temnota sa vkrádala. Onedlho bola zúfalstvom bez seba. 
Myšlienky sa rozpadali na slovné obraty, potom na jednotlivé slová až napokon ostali len 
zvuky splývajúce s pianami. S poslednými tónmi mala chuť kričať. Obecenstvom sa niesol 
neutíchajúci potlesk. Pianistka vstala z nízkej lavice a podišla k mikrofónu.  - Nesmierne 
ďakujeme. Teraz Vám spoločne zahráme úpravu jednej z Bachových kantát. Nesie názov Ich 
freue mich auf meinen Tod. Čo by sa dalo voľne preložiť ako ... Radujem sa v myšlienke na 
vlastnú smrť. Ďakujeme. - Pianistka sa odobrala späť k lavici, potlesk sa znovu rozoznel 
synagógou. - Ja tiež. - Lucia sa pozrela k sestre. Zdalo sa jej, že zo zvuku ovácií vystúpil 
sestrin hlas.  
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ESEJ O DIELE SLOVENSKEJ LITERATÚRY 

 
Jerguš Radačovský 
 

Jabloň ako jediná opora 

  

Očakávania zo zmeny boli veľké. O to väčšie muselo byť sklamanie všetkých ľudí, 
ktorí sa s nástupom socializmu spoliehali na lepšie časy. Jozef Hnitka bol veľkým talentom 
a jeho tvorba mohla byť značným prínosom pre slovenskú literatúru už pred sedemdesiatimi 
rokmi. Nestalo sa. Autorovi vyšiel jediný román – Krížové štácie – všetky ďalšie diela ostali 
pre obštrukcie režimu na dlhé roky zabudnuté. Súčasnému publiku ich pripomenula až jeho 
dcéra Mária Bátorová. Jedným z pôvodne zabudnutých diel je aj novela s názvom Jabloň, 
ktorá je súčasťou zbierky Transfúzia, ktorá vyšla v roku 2003. 

 Spomenutá novela, na rozdiel od iných autorových noviel a poviedok, prináša 
čitateľovi pohľad na kysuckú dedinu. Hnitka sa vracia, podobne ako v románe Krížové štácie, 
k zobrazeniu kysuckej spoločnosti cez príbehy obyčajných ľudí, ktorí sú akoby vytrhnutí 
z kontextu. Napriek tomu čitateľ nachádza v texte zmysel a ďalšie dôležité skutočnosti sa mu 
postupne začínajú vynárať. Dej je zasadený do prostredia, ktoré autor dôverne pozná – na 
Kysuce – ale životné situácie v novele sú platné pre celú slovenskú spoločnosť. 

 Príbeh novely Jabloň sa začína v roku 1964. Oproti románu Krížové štácie, ktorý sa 
odohrával na konci tridsiatych rokov dvadsiateho storočia, ponúka autor realistický obraz 
o socialistickej spoločnosti. Režim, o ktorom ľudia pred desiatkami rokov snívali, zažívajú na 
vlastnej koži. Autor touto zmenou vyjadruje aj vlastný postoj a posun od ideálov 
k neprívetivej realite. Do centra novely zasadil Blenovú, obyčajnú ženu, ktorá je poznačená 
dávnou tragédiou. Napriek dlhému času sa jej rany nehoja. Jej život nezlepšila ani zmena 
systému. Jej jedinou oporou je jabloň, ktorú zasadil jej syn. 

 Pre tichú väčšinu sa nezmenilo nič, ale kto sa vedel obracať, často aj za vysokú cenu, 
žil si ako pán. Opakom Blenovej je Godžišek. Neváhal viackrát prehodiť kabát a rodinnú 
históriu využil podľa toho, ako potreboval. Bol schopný zaprieť starého otca, starú mamu, 
a zase sa k jednému z nich bez hanby vrátiť. Hnitka zobrazil nedotknuteľnú postavu. 
„Godžišek má nebo a bude ho mať aj po smrti. Podplatí aj svätého Petra. Ja... tak je to... komu 
pánboh, tomu všetci svätí. Nezáleží, či robíš dobre, len či máš peniaze,“ zamýšľala sa 
Blenová nad svojím nepriateľom. Do kontrastu sa dostáva všemocnosť silných a bezmocnosť 
slabých. 

 Hnitka vykreslil realistický svet. Pri moci nie sú tí, ktorí si to zaslúžia, ale tí, ktorí sa 
vedia dobre obracať. Blenová tento údel prijíma, ale snaží sa získať aj to málo, na čo má 
skutočne nárok. Autor v pravom svetle ukázal socialistickú moc, ktorá ubiedenému človeku 
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kládla do cesty prekážky. Idey ľudí boli veľké, ale chamtivosť v spoločnosti ostala aj 
s príchodom socializmu. V určitých sférach sa situácia v medziľudskom správaní ešte 
zhoršila. Svedčí o tom aj vyradenie Hnitku z literárneho života. Na základe tragickej životnej 
situácie však presne novelou vykreslil nešťastné obdobie socializmu, ktoré nechalo viacero 
nádejných osobností v zabudnutí. 

  Novelou Jabloň sa autor vrátil k románu Krížové štácie, nevynecháva tradičné 
kysucké grapy a zachováva podobnú typológiu postáv v kontexte dvoch protipólov. 
Podobným ostáva aj zahalené tajomstvo od začiatku deja s rozuzlením v závere, ktoré 
neustále udržiava čitateľa v napätí. Najväčším rozdielom je však Hnitkova osobná skúsenosť, 
na základe ktorej odobral postavám v novele ideály pre lepší život. Postava Blenovej nechce 
zmeniť svet, chce v pokoji dožiť, ale napriek tomu sa o tragické tajomstvo podelí. To však 
zasahuje do problematiky ďalšieho režimu, z čoho vyplýva, že Hnitkovým cieľom nebolo 
očierniť socialistickú spoločnosť, ale nadčasovo poukázal na celospoločenský problém. 

 Jabloň nezaostáva za autorovým jediným románom a napriek kratšiemu rozsahu 
podáva obraz, ktorý čitateľovi dostatočne vykresľuje problémy spoločnosti. Pre nadčasovosť 
diela je možné pozastaviť sa aj nad vlastnými konaniami a posúdiť, do akej miery sa 
spoločnosť zmenila. Alebo aj nezmenila.   
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ČESTNÉ UZNANIA 

 
Michaela Šusterová 

Kopec nad traťou 

Šimon býval štyri domy od nás a s mojím bratom Martinom boli najlepší kamaráti 
od doby, keď ešte ani nechodili do škôlky. Naše mamy každému vraveli, že sa skamarátili už 
v pôrodnici, kde na svet prišli len deň po sebe. Nerozluční, tmavovlasí, vždy strapatí a občas 
až príliš živí chlapci. Veľmi dlho boli blázni do indiánov, hltali Karla Maya, sledovali kazety 
s nahranými dobrodružstvami Winnetoua a Old Shatterhanda. A týmto sa vlastne pomaly a 
okľukou dostávam k svojej osobe. O tri roky a sedem mesiacov mladšiemu dievčaťu, ktoré 
ešte len malo nastúpiť do prvej triedy. Bola som tak pre nich úplne vygumovaná 
a nezaujímavá. Lenže vyskytli sa občas dni, keď naša mama aj babka boli v práci a nebol tu 
nikto iný, kto by na mňa dával pozor, takže som sa stala bratovou starosťou. 

Martin ma z povinnosti teda brával občas k Šimonovi a všetci traja sme potom vymýšľali 
všelijaké hry. Je pravda, že ak sme sa hrali na niečo, vždy som dostala tú najpodradnejšiu 
úlohu. Samozrejme som bola vždy tým zlým protiapačským lotrom, ktorého bolo treba 
uviazať v pustine a nechať napospas osudu. Treba však podotknúť, že som sa poctivo bila, 
obrazne aj doslova, za všetky presvedčenia, ktorým som síce ani trochu nerozumela a nebola 
som o nich vlastne ani trochu presvedčená, ale ktoré boli vlastné povahe mojej postavy. 
Svojej role som sa vždy zhostila najlepšie, ako som dokázala. Niekoľkokrát sa stalo, že 
Martin so Šimonom po vyhranej bitke odcválali na svojich koňoch kamsi doprčic (to znamená 
buď k nám alebo k Šimonovi domov) a mňa nechali priviazanú raz o strom, inokedy o plot. 
Domnievam sa, že ma tam zabúdali úmyselne. 

Jedného dňa ma táto hra však už prestala baviť. Sedeli sme u nás na dvore a vylupovali 
hrach, keď som im oznámila, že chcem byť indiánka ako oni. Chlapci ma ale nechceli medzi 
seba prijať. Vraj nevyzerám ako indiánka. Mali pravdu. Blonďavé vlasy, bledá pleť, no proste 
ani náznak nejakej indiánskej krvi. Chvíľu sme mlčky sedeli a navzájom na sebe hľadeli. 
Chalani sa tvárili trochu povýšenecky a ja som sa snažila, aby mi z očí nevypadla ani slzička. 

„Ale ani Old Shatterhand nebol predsa indián. Bol to biely muž!“  

Skríkla som to náhle, až som prekvapila aj samu seba. Spadla som pri tom z vedra, 
obráteného hore dnom, na ktorom som sedela, a celú misku vylúpaného hrášku som vysypala 
na zem. Chalani zarazene pozerali, Martin zaseknutý s dlaňou plnou hrachu na polceste k 
ústam. Normálne by sa začali rehotať, ale teraz nevedeli, čo robiť. Nemali po ruke žiadnu 
dobrú námietku. A vedeli, že ak by sa pokúsili použiť proti mne moju ženskosť (uznávam, v 
šiestich rokoch trochu prehnaný pojem), pustila by som sa do nich päsťami. Začala som 
zberať po jednom hrach z prachu a sledovala Šimona, ktorý sledoval zase Martina. Nevidela 
som Martinovo prikývnutie, ale Šimonove tak dobre som počula úplne zreteľne. K môjmu 
prijatiu malo prísť ďalší víkend. 
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V sobotu som nemohla dospať a ráno som zjedla len dve palacinky namiesto obvyklých 
štyroch. Ani som nečakala na Martina a vystrelila som z domu smerom k Šimonovi. Počas tej 
krátkej cesty som vystrašila pána Ondreja, ktorý mal očividne za sebou opäť raz náročnú noc, 
a už len udržať sa na bicykli bolo pre neho neľahkou skúškou schopností. Len tak-tak sa 
vyhol stĺpu vysokého napätia, ale vletel do ružových krov. Na to vyletela von naša susedka 
a spustila taký rev, že musela zobudiť celú ulicu. Radšej som ani nezakričala Prepáčte, aby si 
pán Ondrej náhodou aj o mne nepomyslel, že mu chcem vynadať. 

Šimon už stál pripravený na ceste pred domom. Keď sme zbadali, ako Martin vybieha 
z nášho vchodu, rozbehli sme sa na kopec za dedinou, pod ktorým viedla železničná trať. Tam 
sa malo moje zasvätenie uskutočniť. 

V to ráno, stojac naboso na ešte orosenej tráve, stali sme sa bratmi po sline. Teda, aby som 
uviedla veci na pravú mieru – potrebovali sme nejako náš vzťah spečatiť. Lenže na to, aby 
sme ho pokrstili krvou, na to boli môj skutočný aj nastávajúci brat akosi zbabelí. No, zbabelí 
asi nie je úplne správne slovo, bolo im totiž proti srsti porezať sa hrdzavým klincom, ktorý 
sme našli minulý týždeň pri trati. Ja by som bola ochotná spraviť snáď všetko, ale mala som 
ešte v pamäti, ako mi mama vysvetľovala, čo je tetanus, takže som sa im nevysmiala, že sú 
zbabelcami. Chcela som si aspoň strhnúť chrastu na zápästí, kde som sa dva dni predtým 
porezala o papier, ale Martin pokrútil hlavou. Museli sme teda nájsť iné riešenie. Šimon 
s Martinom nastavili dlane a napľuli si do nich navzájom. Potom som napľula každému do 
dlane ja a oni zase mne. Podaním rúk sme takto náš zväzok povýšili na najvyššiu možnú 
mieru. 

Bolo to na začiatku leta, chalanom akurát začali prázdniny a Martin so Šimonom na tie dva 
mesiace spravili časový harmonogram. Šimon jazdieval každé leto na dva týždne k starým 
rodičom na opačný koniec republiky a my sme zase chodievali na štrnásť dní k dedkovi 
z tatkovej strany. Tento rok naše návštevy bohužiaľ vyšli tak, že sme sa nemali mesiac v kuse 
vidieť. Bola som z toho dosť smutná. Mama mi ale kúpila známky a so Šimonom sme sa 
dohodli, že si budeme navzájom písať. Teda, že Martin bude písať a ja mu budem diktovať, 
keďže som ešte nevedela písať. Martinovi som ešte navrhla, že o to,  kto osliní a nalepí 
známku, si môžeme dať kameň-papier-nožnice. Martin mi ale túto funkciu veľkoryso 
prenechal už v predstihu. Každopádne, mali sme pred sebou prvé dva spoločné júlové týždne. 

Mojou prvou zaťažkávacou úlohou bolo získať nejakú koženú brašnu. Nemala som ani len 
potuchy, kde by som ju mala akože zohnať. Dostala som na splnenie úlohy čas do ďalšej 
soboty. Z vymeraného času mi ubehli už tri dni a ja som stále nijak nepokročila. Vo štvrtok 
poobede som sa preto vybrala k babke, aby mi poradila. Tá mi s úsmevom podala veľký kľúč 
od povaly. 

„Tam určite nájdeš všetko, čo potrebuješ, a možno aj niečo naviac.“ 

Vybrala som sa teda po vŕzgajúcich drevených schodoch hore. Pred dverami som sa 
nadýchla a v duchu prosila všetky nadpozemské bytosti, nech tam nie sú žiadne pavúky. 
Nebála som sa ani tak samotných tvorov, ale celkom ma desilo, že ma všetky tie živočíchy 
obkľúčia, zabalia do pavučín a zo mňa sa stane múmia. Nerada som tam preto chodila 
dokonca aj s babkou alebo mamou, ale teraz tam mám ísť úplne sama. Vždy tam bolo 
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minimálne milión pavúkov a teraz, keď som otvorila dvere, ich tam muselo byť aspoň tak 
stokrát viac. Opatrne som strčila hlavu do dverí, ale žiadnu tašku som nevidela. Srdce mi 
pojašene tĺklo, keď som pomaly prechádzala miestnosťou. V zadnej časti som našla dve staré 
skrine. Otvorila som prvú. Zjajkla som, keď mi na hlavu spadla nejaká kniha. Musela tam 
ležať snáď celý život, súdiac podľa ohromnej pavučiny, ktorú stiahla so sebou, takže som 
vyzerala ako pod závojom. Rýchlo som sa otriasla ako pes, keď vylezie z vody. Otvorila som 
aj druhú skriňu, ale dávala som si pozor na hlavu. V nej som našla malú peknú hnedú taštičku. 
Bola kožená a vpredu mala vyšitú žltú kvetinku. Okamžite som ju považovala za svoju. 
Prehodila som si ju cez plece a začala som štrachať hlbšie do skrine. Objavila som kožený 
batoh, ktorý bol očividne už dávno vo výslužbe. Bol čierny, ale popruhy mal tak zošúchané, 
že miestami boli takmer až biele. Vyhodila som si ho na chrbát bez toho, že by som ho 
otvorila. Svoju návštevu povaly som považovala už za príliš dlhú, aby som hľadala niečo 
ďalšie, ale zo zvedavosti som ešte rýchlo otvorila jednu zásuvku starého bielizníka stojaceho 
dva kroky od dverí. Vystrašene som uskočila, batoh sa mi zachytil na kľučku a ja som zostala 
visieť na dverách. Zúrivo som sa mykala, ale nebolo mi to nič platné. Snažila som sa teda 
upokojiť, aby som sa mohla vyslobodiť. Keď sa mi to podarilo, pozbierala som posledné 
kúsky odvahy, ktoré vo mne zostali, a priblížila som sa k otvorenej zásuvke. Pozrela som sa 
bližšie tomu, čo ma predtým vyľakalo. Prvotný dojem, že v zásuvke leží mŕtvy had, sa ukázal 
ako mylný. Na mieste som si prisahala, že sa nikto nikdy nedozvie, že som sa zľakla opasku. 
Ako dôkaz, že naozaj nemám strach, opasok som si vzala. Potom som z kľučky zvesila batoh 
a čo najrýchlejšie opustila povalu. Bezpečne som sa však začala cítiť až vo chvíli, keď som 
babičke slávnostne vracala kľúč. 

Doma som batoh otvárala trochu s obavami, čo z neho na mňa môže vyskočiť, ale okrem 
niekoľkých mŕtvych pavúkov a asi kila pavučiny som nenašla nič. Taštičku som si s láskou 
zavesila na stoličku a pozrela sa bližšie na opasok. Bol celkom tenký a vyzeral naozaj 
jedovato. Obviazala som si ho okolo pása na dvakrát a postavila sa pred zrkadlo. Musela som 
uznať, že nevyzerá na mne vôbec zle a prisvojila som si aj ten. Batoh som hodila do vane, aby 
som ho osprchovala. Keď som ho zavesila na šnúru na bielizeň, spokojne som si zaliezla do 
postele a zaspala som. 

Druhého septembra sme všetci traja kráčali spolu do školy. Martin ma ako veľký brat 
viedol za ruku a Šimon mi vzal tašku. Bývala som v škole maximálne do pol jednej, ale 
chalani sa domov vracali neskôr. Na hry sme nemali už toľko času a časť z neho som musela 
ešte obetovať úlohám. Tá počiatočná radosť a nedočkavosť ma veľmi rýchlo opustili. 

Okrem toho, že sme sa vídali občas v škole cez veľkú prestávku, pravidelne sme sa 
stretávali každú sobotu na kopci nad železničnou traťou. Bolo nám ukradnuté, či prší alebo 
praží slnko. Bol to jediný deň, keď som nemyslela na školu. Zelený opasok som si vždy 
omotala okolo pása, aj keď to nebolo vôbec potrebné, taštičku so žltým kvetom som si 
prehodila cez plece a napchala do nej úlomok zrkadla, zabalený v červenej látkovej 
vreckovke. Tieto dva úkony boli pre mňa zásadné. Boli to akési obradné činnosti, to 
dvojnásobné omotanie opasku a zabalenie črepu do červenej látky, a verila som, že ak takto 
nezačnem sobotu, budem mať celý nasledujúci týždeň smolu. Von sme vyrážali skoro ráno 
hneď po raňajkách s batohom, v ňom lekvárový alebo salámový chleba, a vracali sa 
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nejedenkrát až so západom slnka. Domov sme to mali asi kilometer, možno kilometer aj pol, 
a keď sme začali byť hladní, strihli sme si o to, kto bude vyslancom, aby zabezpečil vojnovú 
korisť a naplnil zásobami prázdny batoh. Najčastejšie som tým vojakom bola ja, ale vždy, 
keď som začala mať podozrenie, že sa na mňa moji bratia po sline dohodli, išiel vždy jeden 
z nich a o týždeň, keď som opäť bežala domov po žemle s rezňami, keksy a džús, už som si 
ani nespomenula, že túto činnosť vykonávam akosi pričasto. 

Jeseň už bola v pokročilom štádiu, keď sa raz Šimon vytasil s cigaretou. Nevyzerala nijak 
lákavo. Šimon nechcel priznať, kde k nej prišiel, ale s Martinom sme si mysleli, že urobil 
s niekým výmenný obchod v škole. Nemala som v pláne vopchať si tú vec do úst a ani Martin 
sa mi nezdal presvedčený o skvelosti tohto nápadu. No Šimon už vyťahoval zápalky. Škrtol 
a o chvíľu mi do tváre vyfúkol dym. Začala som kašľať a Šimon posunul cigaretu Martinovi, 
ktorý nasledoval jeho prípad a potiahol si. Niekoľko minút striedavo fajčili oni dvaja, hoci 
Martina som upodozrievala, že fajčí len naoko, že v skutočnosti si cigaretu len strčí do úst. 
Dúfala som, že sa jej teda vyhnem, ale Šimon potom cigaretu nastrčil predo mňa. Pokrútila 
som hlavou. Všetci sme mlčali a ja som ešte raz pokrútila hlavou. 

Odmietala som si potiahnuť. Šimon síce vyzeral úplne v poriadku, ale Martin sa trochu 
motal, oči celé červené a uslzené. Nepresvedčili ma a Šimon cigaretu dofajčil sám. Za trest 
som však musela obom dať jedno zo svojich krásnych bažantích pierok, ktoré ma zdobili. 
Výsledkom toho dňa bolo, že na čele mi zostala mamina minimálne storočná bežecká čelenka, 
ktorú som si raz na dobu neurčitú požičala z červenej kôpky špinavého oblečenia, za ktorou sa 
teraz netýčilo ani jedno jediné pierko. Domov som kráčala celkom skleslo, no so 
sľubnou myšlienkou na babkine sliepky. Prinajhoršom zabehnem do kurína a aspoň pár 
takých nijakých pierok si provizórne potom za čelenku zastrčím. Ak ale budem mať šťastie, 
možno ulovím aj kohútie pierko! 

Po zime, keď sa dostatočne oteplilo a my sme už mohli zase lietať vonku, motali sme sa 
často okolo trate a väčšiu pozornosť si získali vlaky. Tie sme sledovali z kopca. Za celú dobu, 
ktorú sme tam v sobotu strávili, prešlo šesť vlakov, z toho päť nákladných. Vždy sme počítali 
počet vagónov a potom sa hádali, kto z nás sa dopočítal presne. Ani raz sa nestalo, že by 
aspoň dvaja z nás napočítali zhodný počet vagónov. Naše počty sa líšili vždy aspoň o tri. 
Niekedy sme zbehli až dole k trati a hľadali tam poklady. Bratovým najväčším úlovkom bol 
postriebrený zapaľovač, mojím krásny slamený klobúk a Šimonovým ploskačka. Bohužiaľ 
alebo našťastie, nikdy sa neviem rozhodnúť, úplne plná. 

Keď sme ju otvorili, ucítili sme vôňu pálenky. Tá ma na rozdiel od cigarety celkom vábila. 
Šimon ako nálezca ochutnal prvý a potom nechal nápoj kolovať ďalej. Nechutila až tak dobre, 
ako som očakávala. Teda, nedokázala som jej chuť určiť. Keď som si upila, a že som si upila 
poriadne, mala som pocit, že mi niečo vypaľuje vnútornosti, takže som sa neveľmi sústredila 
na to, ako pálenka chutí. Do očí mi vystúpili slzy a začala som strašne kašľať. Chalani sa mi 
začali smiať, akoby toho mali napitého na litre. 

Po týždni sme ploskačku otvorili znovu a tentokrát som si už dala pozor, aby som pálenku 
nepila ako pomarančový džús. Myslela som, že sa dočkám sladkej alebo aspoň zaujímavej 
chuti, ale zostala som sklamaná. 
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„Nechápem, prečo toto pán Ondrej stále pije. Veď to nie je vôbec dobré.“ 

Vyjadrila som svoj skromný názor a podala ploskačku bratovi. Nečakala som od chalanov 
žiadnu odozvu a ani som žiadnu nedostala. Akurát Šimon slabo mykol plecom. 

Po ďalšom lete Martin nastúpil na osemročné gymnázium a kebyže s ním nebývam 
v jednom dome, neviem, ako často by sme sa videli. So Šimonom sme sa sem-tam stretli 
v škole. Soboty sme si stále nechávali ako najdôležitejší deň z celého týždňa, ale už to nebolo 
také, ako predtým. Naše hry sa skracovali až sme museli čas, im vyhradený, venovať iným 
veciam. Potom aj Šimon odišiel na strednú a každý sme zostali sám so sebou. Bavilo ma 
kresliť a ešte na prvom stupni ma mama prihlásila na umelecký krúžok. Kreslenie sa stalo pre 
mňa podstatnou voľnočasovou aktivitou, tak ako pre Martina čítanie kníh a iné intelektuálne 
činnosti, ako sám nazýval samoštúdium histórie a práva, a pre Šimona motorky. 

Než som na strednú odišla i ja, udržali sme si s chlapcami zvyk, chodiť aspoň jednu sobotu 
v mesiaci spolu do kina. No potom sme sa vídali ešte menej. Bývala som na internáte a keď 
som na víkend prišla domov, mali sme aj tak každý svoje vlastné aktivity. Raz som omylom 
zbalila so sebou aj Martinovu knihu. Ako záložku v nej mal našu fotku spred jedenástich 
dvanástich rokov. Stáli sme na dvore a špliechali sa vodou. Celkom ma pobavili moje ružové 
plavky a okolo pása na dvakrát omotaný opasok so vzorom hadej kože, ktorý mi nemohol 
chýbať. Najviac ma však dostalo, keď som si spomenula, že ma slnko podľa toho opasku aj 
spálilo. Našťastie som bola vo veku, keď mi to ešte neprišlo trápne. 

V piatky poobede som chodievala domov. Zo stanice som sa do dediny vozila autobusom. 
Vystupovala som na zastávke asi päť minút chôdze od domu a vždy som musela prejsť okolo 
jedného, istým spôsobom zvláštneho domu. Bývali v ňom starší manželia, ktorých 
nadchýnalo, ako sa ich dom mení zo žltej cez zelenú a červenú na modrú. Mňa to vlastne 
nadchýnalo tiež. Čo si pamätám, každý raz, keď som išla okolo, bol dom osvetlený 
množstvom malinkých žiaroviek, ku ktorým sa každý piatok a nedeľu večer na niekoľko 
minút pridávali aj tri páry svetielok v ľudských očiach. Presne pre tieto okamžiky som z domu 
v nedeľu odchádzala o málo skôr a v piatok večer prichádzala domov o niečo neskôr. 
Sledovanie svetielok sa pre manželský pár a pre mňa stalo akýmsi tichým rituálom, ktorý 
pretrval po celé štyri roky, čo som chodila na strednú. 

Neskôr som odišla do Nemecka. Moji dvaja dávni súkmeňovci na to vždy hovorili, že som 
tam odišla žiť svoj veľký nemecký sen, pretože naša dedina a guľovitý kopec nad ňou mi boli 
príliš malé. Svetielka ma vyprevádzali a vítali ešte aj vtedy. Zrazu mi napadlo, že detstvo by 
som nemala také perfektné bez indiánskych sobôt a zeleného opasku. Že blikajúce svetielka 
mi pripomínali vždy domov, nech už som bola kdekoľvek. Uvedomila som si, ako môžu isté 
drobnosti spríjemniť jeden malý život. 

Po niekoľkých rokoch som sa vrátila domov. Z Martina bol už hotový právnik a zo Šimona 
dvojnásobný tatko. Raz v sobotu sme sa s Martinom išli prejsť. Vybehli sme na kopec nad 
traťou a tam sme našli Šimona s dvomi dievčatkami, ktoré nám divoko mávali. Záujem o nás 
však stratili v okamžiku, ako začuli prichádzať vlak a sústredili sa naň. Keď bola mašina 
z dohľadu, začali sa tie dve malé hádať. 
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„Štyridsaťosem.“ 

„Nie, štyridsaťdeväť.“ 

„Ale lokomotíva nie je vagón!“ 

Staršia odmietala označiť lokomotívu za vagón, mladšia odmietala rušeň odpočítať od 
počtu vagónov. 

Nuž, nemali sme čo dodať. My traja sme sa k debate, či je alebo nie je možné považovať 
lokomotívu za vagón, ani nedostali. 
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Henrich Fačkovec 
 

Dialektika vegánstva 
 
Jún 

Sedeli sme s mojou priateľkou Alicou na terase baru Marmaid a popíjali chutné 
remeselné pivo, keď sa mi zrazu zazdalo, že okolo kráča kamoš zo strednej, ktorého som 
nevidel snáď sedem rokov.   

„Dávid!“ zakričal som.  
„Ježiš Hugo! To si ty?!“ zvrtol sa, prekvapený rovnako ako ja. 
Nadšene sme sa zvítali a pozval som ho sadnúť si nachvíľku – aspoň na jednu cigu – 

k nám. K ľahkej marlborke pribudli napokon ešte tri štrnástky typu IPA a v dobrej nálade sme 
kecali o práci a bývalých spolužiakoch. Hoci som sa v profesijnej oblasti popravde nemal 
veľmi čím chváliť. Zatiaľ čo on sa nedávno stal advokátom v prestížnej kancelárii, ja som už 
roky pracoval ako referent na oddelení nákupu v Hornonitrianskych baniach, bez akejkoľvek 
vyhliadky na kariérny rast. Medzičasom mi trochu vyhladlo a navrhol som či si nedáme niečo 
pod zub: „Majú tu výborný zabíjačkový tanier, to si kľudne môžeme dať spolu, celý 
nechcem...“ 

„Ja nie som hladná, ale vy si pokojne dajte,“ reagovala Alica.  
Dávid akoby moju ponuku neregistroval a odvetil až keď som ju zopakoval. 
„Sorry kámo, ale ja nejem mäso.“    
„Prečo?“ odpovedal som prekvapene. 
„Vieš čo, ja som už asi rok a pol vegán.“  
 „Hm... ahá tak, to je inak presne doba, koľko spolu chodíme,“ pousmial som sa po 

krátkej rozpačitej odmlke a chytil som svoju priateľku za koleno.  
„V podstate... mäso vôbec nepotrebuješ k životu, v strukovinách máš napríklad dosť 

bielkovín...“ nedôrazne vysvetľoval Dávid. 
„Tak to on by bez mäsa nevydržal ani deň, že láska?“ doberala si ma Alica.  
„Prestaň, jak keby ty si bola iná...“ 
„To je len o zvyku, skúste si niekedy dať taký jeden-dva dni v týždni... fakt sa to dá,“ 

pokračoval začínajúci advokát. 
„No Hugo by bez sviečkovej stratil zmysel života, že?“ 
„Ježíš, neviem kto nosí večer k filmu klobásky, hm?“ prekárali sme sa ďalej s mojou 

milou. 
„Dobre, dobre však, nehovorím nič,“ stiahla sa s úškrnom.   
„A ako si sa k tomu vlastne dostal alebo jak ti to vôbec napadlo teda? S tým 

vegánstvom,“ udržoval som konverzáciu. 
„Vieš čo, ja som nad tým uvažoval už dlhšie. Ono je to hlavne etické hľadisko. Keď si 

pozriete nejaké dokumenty o tom ako sa zaobchádza so zvieratami na bitúnkoch...“ 
„To je smutné no, ja také veci nemôžem ani pozerať,“ rozcítila sa Alica. 
„To hej, ale slanina je slanina, nie drahá?“  
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Drahá moje konštatovanie pasívne uznala a kým Dávid dopíjal svoje posledné pivo, 
vysvetlil nám ešte niečo o výhodách Goody Foody burgrov a tofu. Napriek nezhodám 
v otázkach stravovania, sme sa priateľsky rozlúčili a sľúbili si, že niekedy urobíme nejakú 
stretávku – jeden z tých plánov, o ktorých obe strany už v momente vyslovenia vedia, že sa 
nikdy neuskutočnia. 

Domov sme prišli celkom ustatí okolo jednej v noci. Hneď sme si ľahli, no ešte pred 
spánkom sme stihli zanalyzovať večerné stretnutie. 

„Kokos, ten Dávid pekné chujoviny trepal, čo?“ skonštatoval som zívajúc. 
„No to hej, ešteže potom išiel preč, lebo by ma tam už asi porazilo... Zajtra spravíme 

to pliecko, čo je v chladničke, dobre macko?“ 
„Môžeme zlatíčko. Dobrú.“  
 

Júl 
 Keď moja priateľka navrhla či nedáme obed v novootvorenej vegetariánskej 
reštaurácii, nemal som väčšie námietky. Mäso sme mali prakticky nonstop, tá reštika pôsobila 
cool a dobrý vyprážaný encián či hermelín som si aj tak sem-tam rád doprial. A na stretnutie 
so spolužiakom som už aj zabudol.  

Prvý krát som mierne spozornel až keď dala do leča tofu párky.  
„Zlatíčko, čo to je za párky?“ 
„Lunter,“ odvetila. 
„Počkať, ale to sú bezmäsité, nie?“ 
„Hej, hej, boli v akcii, tak som to chcela vyskúšať, nezaškodí občas zmena.“ 
Do leča sme vždy zvykli dávať nielen kvalitné bravčové párky (s obsahom mäsa nad 

80%), ale aj trošku pikantnej klobásy – tá v tomto prípade úplne absentovala. Nabudúce ju 
nesmiem nechať robiť lečo samotnú, moja chyba, vravel som si a iba som pokrčil plecami 
a zahryzol do tej nevýraznej hmoty.  

Ďalší zvláštny moment nastal, keď som si pár dní nato strúhal syr na špagety s morca-
dellou. Akoby nemal absolútne žiadnu chuť. Asi zas kúpila nejaký tridsaťpercentný eidam 
a tak to aj vyzerá, šomral som v duchu. Zadíval som sa lepšie na obal a vtedy som spozornel 
druhý raz. Názov Vegelife mi napovedal, že nie je všetko s kostolným poriadkom. Keď sa 
Alica vrátila z práce, upozornil som ju, aby už takéto výrobky nekupovala – aspoň pre mňa 
nie. Niečo iba odvrkla pomedzi zuby a odišla do spálne. Neskôr som si na nočnom stolíku pri 
jej strane postele všimol knihu Osvobození zvířat od Petra Singera. 

„Čo to čítaš za knižku?“ spýtal som sa.  
„Jáj ten Singer? No to je veľmi zaujímavá vec. V potravinách som predvčerom stretla 

Dávida a dal mi ju. Vidíš, aj som ti to zabudla spomenúť, pozdravuje ťa. Ale inak, tá kniha je 
fakt super.“  

Viac sme sa o tom nebavili, no pravdou je, že čím ďalej sa jej záložka v knihe 
posúvala, tým častejšie sa v našej kuchyni začali objavovať rôzne druhy ovocia a zeleniny, 
z ktorých som väčšinu ani nevedel pomenovať.   
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August 
„Raw kešu majonéza? To si snáď zo mňa robíš dobrý deň!“ rozčúlil som sa mierne. To 

som ešte netušil, že keď sa nasledujúci deň – uťahaný ako kôň – vrátim z práce, budú ma 
čakať cícerovo-paštrnákové placky s bulgurovým šalátom.  

„Musíme jesť trošku zdravšie, drahý a pozri si tie dokumenty, čo som ti preposlala, 
Dávid dával na Facebook.“ 

„OMG, on si ťa pridal?“ prekrútil som oči, tresol dverami a odišiel sám na pár 
štrnástok do Marmaidu.  

„Cícerovo-paštrnákové placky s bulgurovým šalátom? Chápeš? To mi dá, keď prídem 
z roboty? Ja chcem len normálne žrať. Ako človek. Kurva,“ posťažoval som sa barmanke. Tá 
s úsmevom pritakávala – akoby takúto spoveď už niekedy počula.    

Postupne som sa čoraz častejšie začínal stravovať mimo domu. Kung pao či kebab na 
tanieri od miestnych Číňanov boli oproti Alicinej beluga šošovici s figami a kus-kusom ako 
vykúpenie. No až pri jej polente s cuketou som prvý raz pochopil, aká pravdivá je fráza o tom, 
že láska ide cez žalúdok. Bývali sme spolu len niečo viac ako sedem mesiacov a zatiaľ sme sa 
vážnejšie nepohádali. A nikdy by mi ani nenapadlo zdvihnúť na ňu ruku, hoci pri hruškovom 
čatní s tekvicou som už mal na mále.  

Keď dočítala Singera, začali sa na jej nočnom stolíku objavovať aj petície proti 
klietkovým chovom a ďalšie knihy o právach zvierat, o budhizme a tiež Večná Treblinka od 
Charlesa Pattersona, z ktorej s obľubou často citovala.  

„Vo vzťahu ku zvieratám sme všetci nacistami,“ podotkla raz za stolom vyčítavo, 
chrúmajúc sójovú fašírku, zatiaľ čo ja som si pochutnával na nasolenom údenom bôčiku. Iba 
som zhlboka vydýchol a ona pokračovala: „V sobotu bude v meste protest proti cirkusu, 
ideme tam s Dávidom. Pôjdeš?“   

Len som pokrútil hlavou. Je pravda, že cirkusy som nikdy rád nemal ani ich 
nenavštevoval a kľudne by som tým zvieratkám doprial lepší život, no skrátka nie som ten typ 
človeka, ktorý by sa v takýchto veciach verejne angažoval. Zakrátko som si uvedomil, že som 
tam radšej s ňou ísť mal – mohol som dať pozor nato, s kým sa dá do reči. 
 Časom sa v našom byte začali stretávať podivné skupiny ľudí, ich outfity pripomínali 
šatník mníchov Hare Krišna a niekoľkokrát ma presviedčali, že si musím prečítať 
Bhagavadgítu. Dôrazne som mojej milej vysvetľoval, aby tu tieto seansy neorganizovala. 
Nebol som však ten, kto by mal v našej domácnosti hlavné slovo. V tom istom období ma raz 
prekvapilo, keď som na chodbe našiel čiernu lyžiarsku kuklu. Podotýkam, že ani jeden z nás 
nikdy na lyžiach nestál. Alica reagovala, že vraj kukla patrí jednému kamošovi a zabudol si ju 
tu. Podozrivé mi to začalo byť ale až vtedy, keď rovnakú výhovorku použila, keď som 
v našom byte našiel dve bejzbalové pálky. Že nikto z nás bejzbal nehrával azda ani nemusím 
vysvetľovať.  
  
September   

Keď som na regionálnom spravodajskom webe postrehol správu o útoku militantných 
vegánov na jedno lokálne mäsiarstvo, ani vo sne by mi nenapadlo, že by s tým Alica a tá 
partička čudákov v oranžových háboch mohla mať niečo spoločné.   

Raz som sa zapojil do ich diskusie o breathariánstve.  
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„Ono... ak človek chce, dá sa žiť bez jedla, dýchanie, slnečná energia a kozmos ti 
poskytnú dosť živín,“ vysvetľoval so smrteľne vážnou tvárou týpek, ktorý sa podľa výzoru 
neholil a nestrihal minimálne od vstupu Slovenska do Únie.  

„Budha napríklad jedol iba jedno zrnko ryže denne,“ dodal druhý chalan, známy tým, 
že z princípu nikdy nenosil žiadnu obuv.  

„Možnože to bolo... veľké zrnko... niečo ako... rugbyová lopta,“ pokúsil som sa o žart, 
ktorému sa však nedostalo uznania, „ale inak si myslím, že nie je pre človeka najzdravšie žiť 
výlučne z kozmickej energie.“ Napokon sme sa – prekvapivo – predsa len s väčšinou 
prítomných zhodli, že je zdravšie aspoň nejakú potravu prijímať. To som ešte netušil, že sa 
Alica v nasledujúcom týždni zradikalizuje a rozhodne sa z vegánstva prejsť na vitariánstvo – 
štýl, kedy sa konzumuje iba tepelne neupravená potrava rastlinného pôvodu.  

Ako čím-ďalej častejšie kamsi odchádzala v nočných hodinách a medzitým v správach 
pribúdali informácie o vandalských útokoch na predajne – už nie len mäsových, ale aj 
mliečnych výrobkov, musel som sa jej spýtať na rovinu, čo o tom vie. Bez mučenia, a vlastne 
tuším celkom s radosťou, sa mi priznala, že ešte na proteste pred cirkusom spoznala pár ľudí 
z tajného militantného hnutia vegánov Liga za oslobodenie, ku ktorému sa rozhodla pridať a 
ktoré za týmito akciami stojí. Ledva som túto novinku stihol predýchať a nasledoval ďalší 
šok. 

Alica dožula sústo špargľovo-avokádového tataráčiku a spustila: „Hugo, ja som ti to aj 
tak chcela povedať, hlavne preto, že budeme potrebovať tvoju pomoc. Súvisí to vlastne 
s tvojím zamestnaním. Totiž, vec sa má tak, že plánujeme jednu väčšiu akciu. Konkrétne 
atentát na zariadenie bitúnka v Hlohovci. A viem, že si mi raz hovoril, že si pre handlovskú 
baňu niekedy objednával trinitrotoluén...“ 

„Preboha! Ale veď ja som tam najposlednejší úradníček, myslíš že si môžem len tak 
zobrať pár kíl TNT? - Dobrý deň, šéfe, nebude vadiť, keď si vezmem za igelitku trhaviny? 
Jasné, Hugo, páči sa, nech slúži. - Takto to nefunguje, drahá! Myslíš, že by im to pri 
odstreloch nechýbalo? Že by si to nevšimli?!“ rozvášnil som sa. 

„No popravde, igelitka by bola málo, potrebujeme aspoň dvadsať kíl.“ 
„To nemyslíš vážne, pane bože! A o čom sa to vôbec bavíme?! Ja ťa nespoznávam. 

Vyhoď si to z hlavy!“ 
Ako som však už naznačil, posledné slovo u nás mávala Alica. Dodnes netuším ako 

som s tým mohol súhlasiť (a vlastne hej, bol som žiaľ stále zaľúbený), no napokon ma 
presvedčila. Samozrejme ukradnúť zo skladu dvadsať kíl TNT naraz by bolo nemožné, 
rozhodol som sa ale využiť svoju pozíciu a zámerne robiť omyly pri nákupoch. Objednával 
som schválne vždy o nejaké kilečko výbušnín viac, doklady som následne sfalšoval 
a finančné rozdiely doplatil. S peniazmi problém nebol, fond Ligy bol štedrý. A tak sa 
v našom malom byte začal kopiť trinitrotoluén. Ten bradatý pseudobudhista mal vraj doktorát 
z fyziky, takže úloha bombu skonštruovať a bezpečne pripraviť pripadla na neho.  
 
Október  

Všetko šlo ako po masle. Plán bol jasný. Alica a Kamil (jeden z tých normálnejších 
členov hnutia) sa v nočnej hodine, kedy bude strojové zariadenie na porážky mimo 
prevádzky, vkradnú do areálu, zneškodnia alarm, pripevnia bombu na vraždený kladkostroj 



51 

 

a z bezpečnej vzdialenosti ju odpália. Dajú tak svetu jasne vedieť svoj postoj 
k priemyselnému zabíjaniu zvierat a možnože vytvoria precedens a podobné akcie ochromia 
celý tento krvavý biznis.   

Zámer vyzeral viac ako sľubne – ale iba do tej doby, kým nenastal rozkol v samotnom 
vnútri Ligy za oslobodenie, ktorá sa rozdelila na umiernené a radikálne krídlo. Kým prví 
požadovali postupné zmeny, tlak na inštitúcie, demonštrácie a maximálne rozbité výklady, 
druhí boli za verejné popravy veľkochovateľov a mäsiarov, atentáty na bitúnky (ako ten čo 
sme pripravovali) a okamžité vypustenie všetkých zvierat do voľnej krajiny. Hádky boli tak 
ostré, že raz v našej kuchyni došlo k stredne ťažkému zraneniu hlavy jedného z umiernených, 
po tom ako do neho jeden z radikálov hodil Tibetskú knihu meditácii v tvrdej väzbe, 
s ozdobnými kovovými rožkami. Akoby toho nebolo dosť, vnútorne rozoštvaná Liga sa 
navyše dostala do sporu s novým, ešte radikálnejším zoskupením BTO. Išlo o breathariánsku 
teroristickú organizáciu, ktorej bunky sa pôvodne začali objavovať v Prahe a postupne aj 
u nás. Bojovali proti všetkým, čo vôbec niečo konzumujú. Zvykli podnikať samovražedné 
atentáty vo foodcourtoch nákupných centier a predajniach potravín – nevynímajúc vegánske 
zariadenia.  

Napriek rozporuplným názorom vo vnútri hnutia, Alica s Kamilom trvali na tom, že 
v posledný októbrový týždeň akciu „Bitúnok“ vykonajú.  

Medzitým žiaľ v mojej práci prišli na nezrovnalosti v dokumentoch a faktúrach. Môj 
šéf bol však super chlap a navyše mi dlžil láskavosť, a tak ma iba prepustil, no políciu 
nekontaktoval. Ani nemusel, predbehol ho zrejme niekto z umierneného krídla, v dôsledku 
čoho sa nám dva dni pred plánovaným uskutočnením akcie o budíček postarala partička 
ostrých chlapcov v čiernych kuklách a nepriestrelných vestách. Pri razii polícia našla  okrem 
dvadsiatich dvoch kíl trhaviny ukrytých vo vreci s mungo fazuľou, aj niekoľko krátkych 
ručných zbraní, zopár zásobníkov so strelivom, dve poloautomatické pušky, tri teleskopické 
obušky, slzný sprej, boxer, paralyzér a kušu.  

 
November  

Oficiálnym majiteľom bytu som bol ja a tak Alica vyviazla s podmienkou, zatiaľ čo 
mne bol v superrýchlom konaní podľa paragrafov 294 a 295 Trestného zákona, 
o nedovolenom ozbrojovaní, udelený úhrnný trest tri roky nepodmienečne. Jednalo sa 
o najnižší možný trest, čo sa podarilo najmä vďaka šikovnosti môjho advokáta – Dávida, 
ktorý sa sám podujal obhajovať ma. Trest si odpykávam v Ústave na výkon väzby 
v Želiezovciach.  Nie je to veľká sláva, ale po dvoch rokoch ma môžu za dobré správanie 
pustiť a varia tu podstatne lepšie ako moja priateľka.  
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

Daniel Imrich 
 

Čiernobiely komediant 

 

     Charlie sedel na lavičke pred majestátnym kinom Electric Cinema v Londýne. Bol teplý 
slnečný deň. Sníval o tom, že keď vyrastie, bude pracovať ako jeho otec. Bol to jeho 
najtajnejší sen zo všetkých snov. Filmy ho fascinovali odkedy sa pamätá: Dracula, Fantóm 
opery,... no King Kong sa asi najviac zapísal do jeho srdca. Priam ho fascinoval a zároveň 
zarmucoval, čo dokáže napáchať ľudská hlúposť a chamtivosť. Kino, v ktorom pracoval jeho 
otec ako premietač, bolo preplnené ľuďmi a lístky boli stále vypredané. Electric Cinema bolo 
obľúbené hlavne prvým radom, ktoré tvorili široké, pohodlné, staroružové boxy na ležanie. 
Charlie spoznával veľké diela od slávnych režisérov. Ovládal názvy a mená všetkých hercov  
a hlavných postáv naspamäť.  

 

     „Charlie, poď mi pomôcť. Ten popcorn, čo ostal zosyp do vrecka, zbaľ zvyšné hotdogy  
a odnes to do sirotinca deťom!" zavolal naň otec pretáčajúc kotúč filmu nazad na začiatok.  
     "Dobre, oci, už som sa nachystal. Za chvíľu sa vrátim." Charlie sa otočil a vybehol von cez 
vstupnú halu s červeným kobercom. Pred dverami pozdravil vrátnika. Spočítaval peniaze za 
premiérový večer. Z vrecka mu viseli kliešte na štikanie vstupeniek.  Charlie ich stále 
pozoroval. Čudoval sa, ako sa stále držia vo vrecku a nevypadnú, ako tam viseli. Nabral si 
hrsť z pukancov. Miloval ich vôňu s maslom. A išiel ďalej k sirotincu. Vrecká na nohaviciach 
ho ťahali dolu. Potajomky nabral aj sladkosti pre deti. Rád trávi svoj čas v ich kruhu. 
Najradšej má, keď sedia okolo neho a hltajú každé slovo z nového filmu, ktorý práve videl. 

Ulicou sa ozval hvizd a za ním nasledovala rana. „Tresk!“ Charlie sa zľakol, a skrčil sa. 
Znova prišla rana z nebies a za ňou ďalšia. A ďalšia... Ochromený zastavil a porozhliadal sa, 
či má pokračovať alebo sa vrátiť. 

„Bum, tresk, bum,“ v diaľke húkala siréna na poplach. Charlie rýchlo pochopil, že je to 
bombardovanie mesta. Dostal strach. Otočil sa smerom ku kinu, že sa cestou vráti späť. V tom 
bomba buchla blízko domu, kde stál a vlna ho odhodila ku stromu. Začal kričať a plakať. Na 
chvíľu nepočul nič iba pískanie v ušiach. Chcel sa dostať do bezpečia. Preplazil sa k čerstvým 
troskám plechu, ktoré pripomínali iglu. Triasol sa od strachu a lapal po vzduchu. 
Bombardovanie neutíchalo. Začal sa nahlas modliť, keď omráčený, vysilený a unavený sa 
schúlil a zaspal. Keď sa zobudil, bola už tma. Ticho. Pomaly vyšiel z úkrytu, a rozbehol sa za 
otcom. Nevedel, či ho nájde v kine, alebo doma, ale kino mu bolo bližšie. Bežal tak rýchlo, že 
nohami sa skoro nedotýkal zeme.  

Pod strieškou pred kinom zbadal stáť muža v tieni horiacich trosiek. Vydýchol si, keď 
spoznal otca. Čakal tam, skrytý, na neho.  

 

     „Otec!" hodil sa Charlie otcovi do náručia. 
"Charlie!" hlesol otec. 
"Otec, čo sa to deje? Do sirotinca som nedošiel. Schoval som sa a nevedel som, či ťa ešte 

uvidím.“ Sypal Charlie zo seba cez slzy. 
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"Upokoj sa," tíšil ho otec." Náš dom a celá  ulica je v troskách. Vrátiť sa tam teraz 
nemôžeme. Poď dovnútra, tu sa schováme." Spoločne sa uložili v kine do boxu v prvom rade. 
Charlie tam ešte nikdy neležal. Bolo to len pre VIP zákazníkov. Pred sebou mal obrovské 
filmové plátno. Plátno,  na ktorom sa odohrávajú životy a postavy žijú napísané  osudy. Celý 
šťastný, že sú s otcom spolu, zaspával s lícom na ružovom zamate. Vo vlasoch cítil jeho dych, 
keď mu pod úľavou znovu padali ťažké viečka. Pod ktorými sa mu znova premietali 
čiernobiele obrazy .  

 
Ráno bolo veľmi smutné a ponuré. Do reči im nebolo. Sem tam v diaľke zazneli sirény. 

"Charlie, idem sa pozrieť, čo z nášho domova ostalo. Ty tu ostaneš. Skús si niečo nájsť 
v bufete na jedenie, kým prídem. Potom niečo ešte prinesiem," ozval sa otec tichým hlasom.  
Charlie iba prikývol. Slzy mal na krajíčku. Zostal ležať pod dekou pre hostí, no nechcelo sa 
mu ani pohnúť. Ale škvŕkajúci žalúdok sa ozýval tak silno a bolestivo, že ho donútil vstať.  

Keď sa strhol rachot, rýchlo si ľahol na zem. Rukami si chránil hlavu. Stuhol od hrôzy.  
V kine bol stále sám. Otec sa ešte nevrátil. Vybehol na druhé poschodie, kde mal najlepší 
výhľad na mesto. Všade boli pobehujúci vojaci, ľudia, oheň a dym. Vo vzduchu bolo počuť 
let bombardérov.  Oprel si čelo o studenú blanu okna a bezradne sa prizeral. Smutne sa 
zviezol na zem a rozplakal sa. Bál sa o otca, priateľov v sirotinci, rodinu.  

Zrak mu padol na čudo zakryté čiernou plachtou. Priblížil sa. Veľmi rýchlo pochopil že 
silueta čo pred ním stojí, je prikrytá kamera s dvoma kotúčmi. Trhnutím látku stiahol dolu. 
Prach sa všade rozvíril.  

     "Waw, to je paráda!" zvolal prekvapene a zároveň radostne. Na chvíľu sa mu od šťastia 
rozšírili zreničky a zabudol na mesto za oknom. V hlave začal prežívať svoj sen, keď aj on 
bude točiť príbehy vo svojich filmoch.  

"Charlie, všade ťa hľadám," ozval sa otec za jeho chrbtom. Chlapcom myklo. Zľakol sa, že 
otca nepočul vojsť.  

"Pozri, oci, čo som našiel! Môžeme ju vyskúšať?“ 
"Poď sa najesť, niečo som ti priniesol," prepočul otec jeho otázku. Pozeral sa von oknom, 

čo sa deje na ulici. Charlie sa zaprel do kamery a prisunul ju bližšie k oknu. Otvoril ho 
dokorán.  

"A teraz som ja kameramanom. Natočím zábery z vojny, aby ľudia nezabudli na jej 
nezmyselnosť," zatváril sa Charlie dospelácky. Otec sa len pousmial a podal synovi chlieb do 
rúk.  
     "Najprv sa najedzme," povzbudil ho. 

Kým Charlie prežúval očami, behal očami po miestnosti čo zaujímavé v nej nájde. Bol 
zvedavý. Otvoril veľkú skriňu a začal sa v nej hrabať. Hneď sa mu zapáčil čierny cylinder  
a dal si ho na hlavu. Začal si obliekať prvú vec, čo mu prišla pod ruku. Oblek, čo mu bol malý 
a nohavice naopak priveľké. Topánky mali mnoho majiteľov, pretože boli rozčaptané.  

"Pozri, oci, aký som?" Opýtal sa vzrušene.  
"Noo, si ako pravý dospelák," počkaj chvíľu. Otočil sa ku kamere a namočil prst do 

tmavého oleja. Pristúpil k synovi a pod nosom mu nakreslil fúzy.  
"Hotovo, pán režisér. " Smutnými očami sa pokúsil otec o úsmev. „Začína vám prvá 

klapka." Charlie sa pozrel na seba do odrazu skla na skrini. Páčilo sa mu, čo videl.  
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Zobral z kúta vychádzkovú paličku a dvihol bradu. 
"Tak a teraz je to tak ako to má byť," vyhŕkol Charlie spokojne. Postavil sa pred kameru 

 a začal parodovať život za oknom. Hral pantomímu. Na radosť. Aj na plač. V diaľke horel les 
a Charlie simuloval, že ten oheň chŕli on. Letelo lietadlo, tváril sa, že ho chytil do siete ako 
motýľa. Krik ľudí znázornil ako hru na rozladenú hru na husliach. Znázorňoval utrpenie  
a bolesť Londýna.  

"Oci, vždy som sníval byť kameramanom," ozval sa po chvíli Charlie. "Ja chcem byť 
komediantom. Chcem tešiť a zabávať ľudí. Chcem točiť zábavu a humor. Budem rozosmievať 
celý svet a všetci mi budú tlieskať. V titulkoch filmu budem stáť ja a moje meno. CHARLIE 
CHAPLIN." zavelil hrdo jeho syn.  
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Anna Šušlíková 

Groteska 

 

„Pán Patok, to myslíte vážne?“ 
Starec sa snažil udržať svoj hlas pod kontrolou. „A prečo by som Vás sem inak volal?“ 
„Takže Vy chcete podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za účelom Vašej fyzickej 
likvidácie?“ 
Ani neodpovedal, iba kývol hlavou. 
„V ten nešťastný deň, teda konkrétne 04.07.2019 ste boli v poobedňajších hodinách na hríby 
v katastri obci Suchá. Hríby ste nazbierali sám, takisto ste ich sám očistili a pripravili na 
konzumáciu. Správne?“ 
Ďalšie prikývnutie hlavou. 
„Ale predpokladáte, že niekto sa prikradol k Vášmu košíku a vložil Vám tam smrteľne 
jedovaté muchotrávky...“ 
„Na spresnenie chcem dodať, že smrteľne jedovaté nemusia byť iba muchotrávky, ale aj rôzne 
druhy bedličiek. A predpokladám, že niekto sa prikradol do mojej kuchyne, kým som sa 
sprchoval, ide to ľahko, pretože na dverách nie je guľa, ale kľučka, a vložil mi už nakrájané 
a očistené jedovaté huby k ostatným nakrájaným hríbom!“ 
Aj ja som sa snažil udržať svoj hlas pod kontrolou. „Pán Patok, to je jednoducho absurdné,“ 
starec ma chcel prerušiť, no pokračoval som ďalej, „na pravé oko ste krátkozraký, konkrétne 
nosíte štvorky dioptrie a v ľavom oku máte sivý zákal, dokonca ste objednaný na operáciu! 
Správne?!“ 
Tentokrát zasyčal: „Nazdával som sa, že mám právo na ochranu osobných údajov, vrátane 
údajov o zdravotnom stave. No vidím, že lekári si tu klebetia s bárským a tipujem, že ste ani 
nemali súdne povolenie, keď si tu doktorkovia pustili ústa na špacírku!“ 
Nie, tento vyše sedemdesiatročný provokatér, ktorý sleduje priveľa kriminálok, ma nenaserie, 
zajtra je piatok. „Pán Patok, máte pravdu a všetky Vaše práva sú zachované, no ak Vy si 
zavoláte do nemocnice vyšetrovateľa a vyrukujete s takým vážnym obvinením, akým je 
plánovaná vražda, tak vyšetrovateľ má právo na všetky relevantné úda...“ 
„Ja tu nehovorím o vopred plánovanej vražde. Mohol to byť kľudne nejaký nafetovaný 
psychopat, ktorý sa túlal v okolí nášho domu, cez komorové okno zbadal, že idem do sprchy, 
úplne mu preplo a urobil, čo urobil. A spontánne!“ 
„A nemyslíte si, že by ho snáď videla Vaša pani manželka?“ 
„Nie, pretože bola v kostole a domov prišla až po siedmej večer. A ušetrím Vás ďalších pár 
otázok. S manželkou žijeme už vyše päťdesiat rokov v láskyplnom vzťahu, je to žena, ktorá by 
ani muche neublížila. A naše dve deti bývajú vo veľkom meste, slušne zarábajú a určite 
nemajú záujem dediť rozpadávajúcu sa chalupu na kysuckých kopaniciach.“ 
Starca odpoveď zrejme vyčerpala, pretože mi kývol k nočnému stolíku, na ktorom stála fľaša 
minerálky a dva poháre. Nalial som mu, no nepoďakoval. Bastard jeden, práve som sa ho 
chcel spýtať na rodinu a majetkové pomery. Nuž, budem musieť prejsť priamo k záveru. 
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„Pán Patok, zhrniem to takto. Nie ste najmladší a máte, bohužiaľ, značne poškodený zrak. 
Mne v tomto prípade absolútne chýba logika,“ vstal som, „takže sa roz....“ 
„Počkajte! Pán vyšetrovateľ, každý je v niečom dobrý a ja som fakt dobrý hubár (alebo fakt 
dobrý debil, chvalabohu, iba som si to pomyslel), neexistuje, aby som sa sám priotrávil, to je 
ako stratiť kus osobnej identity. Prosím Vás, urobme jeden experiment. Choďte do hory, 
nazbierajte do košíka, čo Vám príde pod ruky a prineste mi to na identifikáciu. Kľudne mi 
môžete zaviazať jedno oko. Ak sa čo i len raz pomýlim, už nikdy sa nemusíme stretnúť, 
nebudem od Vás vyžadovať ani záznam z dnešnej výpovede!“ 
Panebože, koľko času ostáva do konca návštevných hodín? 
 
Stojím na parkovisku čadčianskej nemocnice a fajčím. Nemám sa ani s kým zasmiať, za 
normálnych okolností vyšetrovačky robím s kolegom, ale júl a samé dovolenky....Tento 
mesiac naozaj praje hubárom, výdatné zrážky a spara, aj pred chvíľkou pršalo. Zrazu si 
spomeniem na rozpálenú kanceláriu, nefungujúci ventilátor, na dedka a jeho hubársky nožík. 
Musím si vybaviť dva telefonáty. 
 
Ľahšie to pôjde so šéfom. Volám mu na služobný mobil a keďže je dobre po piatej, podľa 
očakávania počujem zvuk odkazovej schránky. „Zdravím šéfe, chcem Vás len informovať, že 
zajtra do kancla neprídem, pretože mám prácu v teréne. Pekný víkend a vidíme sa 
v pondelok.“ 
Snáď sa v tom nebude vŕtať. 
 
Váu, v areáli čadčianskej nemocnice majú celkom rýchlu Wi-Fi. V smartfóne si vyhľadám 
číslo. Netuším, či mi to niekto zdvihne, ale po druhom zvonení sa ozve celkom príjemný 
ženský hlas. 
„Dobrý podvečer, tu doktorka Pastrňáková zo Slovenskej mykologickej komory, ako Vám 
môžem poslúžiť? 
Doktorke stručne vysvetľujem celú situáciu. Starý, poloslepý, no nesmierne tvrdohlavý 
dedulo a jeho požiadavka. Hľadám erudovaného odborníka z oblasti mykológie, ktorý bude 
ochotný zájsť so mnou za pánom Patokom do nemocnice. Doktorka Pastrňáková je až 
z Bratislavy, ale povie, že mi dohodí fakt dobrého mykológa zo Žilinského kraja. A o pár 
minút je všetko vybavené. Pán Hogar, mimochodom, autor niekoľkých hubárskych kníh , ma 
bude zajtra o tretej čakať pred nemocnicou. Títo vedci majú čas aj v piatok poobede. Pánboh 
zaplať!! 
 
Sedím v aute, počúvam rádio a ....určite budem meškať. Pred tunelom Horelica sa tvoria 
kolóny, taký typický piatoček na slovenských cestách. Na zadnom sedadle tróni môj úlovok. 
Teda časť môjho úlovku. Hríby a kozáky som si po návrate z hory pripravil na slaninke 
a vajíčkach. Ej, ale šmakovalo! 
V košíku mám pre Patoka rôzne druhy muchotrávok, niekoľko kuriatok, asi (ale ruku do ohňa 
by som za to nedal) plávky, a potom huby-psiarky. Dedo zbieral iba hríby a bedle a čo 
nevedel pomenovať, nazval psiarkou. 
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Na parkovisko dorazím tesne pred pol štvrtou. Pán Hogar ma, našťastie, stále čaká. Na moje 
ospravedlnenie reaguje širokým úsmevom. Cestou na nemocničné oddelenie vedieme 
diplomatický rozhovor o počasí a doprave, do môjho košíka ani nenazrie.  
Pán Patok leží v posteli a, skutočne nečakané, sleduje akúsi reprízu kriminálky na Dajto. 
Pozdravíme a pacientovi predstavím pána Hogara. Zdôrazním všetky jeho akademické tituly 
a vymenujem príručky, ktoré napísal. Pán Patok vypne televízor a rozkáže, aby sme zastreli 
žalúzie, vraj nech je v izbe šero ako v lese. Nalieha, aby sme mu zaviazali jedno oko, ale 
nemusíme to hnať až do takej grotesky.  
Chcem začať s niečím ľahším, a tak pred neho položím dve mladučké muchotrávky 
bodkované. Vyzerá, že som ho takouto triviálnosťou hrozne ponížil, pozrie na pána Hogara 
a vyprskne: „Amanita muscaria!“ 
Chvíľu mi trvá, kým pochopím, že ten provokatér mi dopovedal v latinčine. Aj pán Hogar je 
šokovaný. 
Mlčky mu podám muchotrávku bielu, ľudia si ju často mýlia s bedľami či šampiňónmi. Pán 
Patok ju pár sekúnd študuje, a potom konštatuje, že sa jedná o muchotrávku zelenú, ktorá 
zrejme rástla pod nejakým listom, a to spôsobilo vyblednutie klobúka. Správne identifikuje 
všetky plávky a mojim psiarkam dáva mená od výmyslu sveta. Pán Hogar sa tvári, akoby 
v posteli ležalo jeho alter ego. 
Pri jednej hube dostane Patok záchvat smiechu. Ide o krásny fialový kúsok so špicatým 
klobúkom a vejárovitým podhubím. Nepríjemný chladný rehot trvá takmer minútu, potom mi 
znovu pohľadom naznačí, aby som mu nalial minerálku. „Pán vyšetrovateľ, dúfam, že budete 
poctivý a uložíte si takmer stoeurovú pokutu. Práve ste ma obdarovali ohrozeným druhom 
Hodvábnicou fialovomodrou.“ Aj pánovi Hogarovi šklbe kútikmi úst. 
Stretnutie nakoniec končí tým, že pán Hogar ponúkne pánovi Patokovi členstvo v Slovenskej 
mykologickej komore a ja, hoci veľmi nerád, musím aspoň okrajovo pripustiť, že sa mi rysuje 
prípad. Pán Patok sa ma pri odchode sarkasticky spýta, ako mi chutila hríbová škvarenica. 
Vytreštím naňho oči, ako to len môže vedieť? „Ále, pán vyšetrovateľ, nájdete zriedkavú 
hodvábnicu, ale v celom košíku ani jeden hríb? Zdá sa, že ste si zobrali čosi z môjho 
experimentu!“ Privlastňovacie zámeno má z jeho úst zvláštny prízvuk. 
 
Víkend preletí ako voda, konečne mám aspoň na dva dni deti, beriem ich do lesa a trošku pred 
nimi machrujem. Dobrá nálada mi trvá do pondelka rána. Šéf mal víkend nahovno, pretože 
doma rozhodne šéfom nie je. Ako prvý mu prídem do rany. Nemôže uveriť, že sa s 
„prípadom“ toho hubára stále zapodievam. Vraj mám okamžite spísať záznam o našom 
stretnutí, zdôrazniť vysoký vek a poškodený zrak a razantne vylúčiť akýkoľvek trestný čin. 
Skúšam argumentovať, no šéf ma okamžite stopne. Ak sa vraj nevyjadril jasne, postará sa 
o tom, aby som celý september chodil zo školy do školy a rozprával unudeným pubertiakom 
o rizikách návykových látok. Šéf je fajn chlapík, ale v pondelky ráno ho netreba dráždiť. 
Okrem toho, čo som vlastne vyšetril? Pán Patok síce huby pozná, no v ten osudný deň sa 
predsa len mohol pomýliť. A motív so spontánnym nafetovaným vrahom potulujúcim sa 
kysuckými kopanicami je viac než trápny. 
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V kuchynke si zalejem kávu a až do obeda pracujem na zápisnici. Stanovisko pána Hogara 
síce spomeniem, no hneď dopíšem, že svetlobiele nemocničné prostredie sa nedá porovnávať 
s prítmím lesa. Počas návštevných hodín idem opäť do nemocnice. Vyzerám ako novopečený 
otecko, ktorý sa chodí každý deň dívať na partnerku a prcka. V hlave priam počujem 
syčiaceho pána Patoka, ktorý nadáva na „právny štát“, všeobecne na neschopnosť polície 
a konkrétne na amaterizmus mojej maličkosti. Nemôžem sa viac mýliť. Hubár je mimoriadne 
prívetivý, ospravedlňuje sa za „množstvo roboty, ktorou ma zavalil“, všetko zvaľuje na 
stareckú paranoju a donekonečna mi ďakuje za ten „milý rozhovor s pánom mykológom“. 
Nakoniec, položartom - polovážne si vypýtam jeho telefónne číslo. Vôbec od neho nemámim 
osobné údaje, len by som mu chcel raz začas zavolať, či je všetko v poriadku. Nadiktuje mi 
desaťmiestne číslo, no pri prezvonení jeho obstarožná tlačidlová Nokia nevydá žiadny zvuk. 
Teatrálne si buchne po čele, v tom zmätku, keď ho urgentne brala sanitka, zobral si ženinu 
„starú šunku“ a manželke nechal svoj najnovší a najvybavenejší smartfón Sony Xperia1. „A 
pán vyšetrovateľ, s manželkou si nepoklebetíte. Ona je technický analfabet a svojimi 
trasľavými prstami môj mobil ani neodomkne, tobôž nezdvihne prichádzajúci hovor. A mne 
zopárkrát volali jej kamošky kostolníčky, ktoré som pre pokoj v duši musel rýchlo zrušiť. 
Obaja sme odrezaní od sveta.“ 
Namietnem, že aj v „starej šunke“ musí mať jeho pani uložené čísla ich detí žijúcich vo 
„veľkom meste“. No blbé načasovanie, deti aj s rodinami sú na dovolenke v Juhoslávii, kredit 
je drahý a nebude nikoho otravovať s tým, že dni sa vlečú, strava je znesiteľná a sestričky 
pohľadné. 
 Keď napokon odchádzam z jeho izby, v hlave mám poriadny chaos. Samozrejme, vrazím do 
celkom pohľadnej sestričky, ale scéna ako z romantického filmu sa nekoná. Myslím, že keby 
som nemal uniformu, zdrbala by ma ako sirotu. Okrem toho, z nejakého blbého dôvodu – 
Sigmund Freud by mal z mojej psychoanalýzy radosť-  mám stále na prste zlatú obrúčku. Aj 
keby som chcel tú sestričku pozvať na kávu, dívala by sa na mňa ako na chuja. Sestrička po 
chvíli pookreje, veď z videnia sa už poznáme a povie, že pána Patoka v najbližšej dobe 
prepustia domov, pretože pečeň sa mu rýchlo regeneruje. Chvalabohu, zjedol iba veľmi malé 
množstvo „tej hnusoby“ a záchranku volal do piatich hodín od konzumácie. Vraj im bude na 
oddelení chýbať. Podľa jej slov, „je to džentlmen, stará škola, ktorej mladí chlapi ani po päty 
nesiahajú“. Všimnem si, že sestrička na prste žiadnu obrúčku nemá. 
Doma ma stále trápi nepokoj, neupokoja ma ani večerné správy, ani videá pre dospelých. 
Napriek nočným hodinám je vzduch ťažký, lepí sa na šaty, telo aj pľúca, skúšam spať pri 
otvorenom okne, v diaľke počuť húkanie záchranky, niekde sa rozšteká pes, iný mu 
odpovedá. Nájdem si štuple do uší, od rozchodu som ich nepoužil, je na nich ušný maz, ale to 
nevadí, skutočne nevadí. Asi zaspím, som na rozhraní sna a reality, hádam sa s čoskoro 
exmanželkou a túlam sa s mŕtvym dedom po hore. Zjaví sa mi ženská postava, ktorá potrebuje 
pomoc, no nevie odomknúť ten najmodernejší Sony Xperia. Ja zrazu precitnem, nazdávam sa, 
že mám nový prípad. 
Prečo uťahaný pán Patok zjedol z celej škvarenice iba trošku? Iste, nemusel byť hladný, no 
možno sám kontroloval množstvo skonzumovanej potravy. 
Prečo pán Patok volal záchranku po piatich hodinách od požití jedla? Pri mnohých jedovatých 
hubách sa prvé príznaky otravy objavia po ôsmich až dvanástich hodinách.  
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Prichádza sanitka, v dome zavládne trma-vrma, pán Patok si do nemocnice berie ženin telefón 
a jej ostáva síce výkonný, ale vskutku nepoužiteľný mobil. A deti, aká náhoda – na dovolenke 
v Juhoslávii, nemôžu ani navštíviť otca, ani skontrolovať matku. Aké neskutočná zhoda 
náhod! Alebo iba plánované načasovanie? 
Šéf ma zabije, ak zajtra znovu vyrukujem s prípadom hubára. Užijem dvojnásobnú dávku 
tabletiek na spanie, moja prepracovaná hlava nutne potrebuje reset. Tentokrát tuho zaspím. 
A možno som bol stále iba v sne. Ráno si nič nepamätám, viem, že v noci som rozmýšľal nad 
niečím dôležitým, že som bol tak blízko. 
 
Júl sa preklopí do augusta, a ten do septembra. Celé oddelenie je zaplavené byrokratickými 
úkonmi. Na pána Patoka zabudnem, spomeniem si, až keď pri prechádzke lesom so 
sympatickou sestričkou zakopnem o hríb októbrový. Tak dedo volal hríby s tmavohnedým 
klobúkom a orosenou nožičkou, nehľadiac na konkrétny mesiac. Večer mu volám, predtým 
som mu sľúbil, že sa ozvem, tak volám. Vraví, že sa má fajn. Nikto sa ho nesnaží fyzicky 
zlikvidovať, ironicky sa zasmeje, ale je vraj osamelý. Žena mu zomrela na srdcový infarkt. 
Bola cukrovkárka, to sa stáva, no mrzí ho, že sa to stalo počas jeho pobytu v nemocnici! 
Zložím mu. Predýcham sa a o chvíľku volám naspäť. Ani neviem, čo chcem povedať a či 
vôbec chcem niečo povedať. Začne pán Patok. „Videli ste tú kriminálku? Neviem názov, ale 
detektív a podozrivý spolu súťažia. Detektív vraví, že dokonalý zločin neexistuje. Nie som až 
taký osamelý, píšem rôzne články pre SMK (najprv si myslím, že pán Patok vstúpil do 
politiky, potom mi docvakne, že hovorí o Slovenskej mykologickej komore). Žena 
rozmýšľala, že pôjde bývať k dcére, do veľkého mesta. No vidíte, človek mieni, choroba mení. 
Príďte niekedy do Suchej, teraz huby rastú ako po daždi. Aj si zamrazíte, aj si nasušíte. 
 
Bol som tak blízko. 
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Michaela Rapavá 

Klietka 

Koho je cesta po ktorej kráčaš, človek? Čo si ochotní urobiť, aby si bol prijatý? Máš vlastnú 
pravdu, ktorú som ti dal a ty sám si si ju zvolil. Zabudol si, že dokážeš urobiť zo sveta 
láskavejšie miesto jednoduchou myšlienkou? Aj ty, Zuzka. Zabudla si na mňa? Dovoľ mi 
pripomenúť ti, koho si v zhone opustila.  

Tma a ticho. Hlboko za nimi, v každom človeku, je niečo takmer neuchopiteľné. Esencia. 
Podstata a pravda, ktorá občas desí svojou jednoduchosťou.  

Zuzka hľadí pred seba a v hlbokej tme vlastnej mysle vidí dievča, podobné tomu, ktoré 
poznala zo zrkadla, keď bola ešte malá. Vtedy jej mama každé ráno česala vlasy do dvoch 
vrkočov, predtým ako ju ocino zaviezol do školy. Na panvici syčala slaninka s volským okom 
a cez okno, pomedzi pootvorené žalúzie žiarili mäkké lúče slnka. Nerozprávali sa. 
Podlhovasté zvlnené pásy svetla na záclone boli pre ňu neuveriteľne fascinujúcim javom. 
Viem, bolo to dávno. Možno, až príliš…  

Rodičia vždy chceli, aby bola samostatná, tak ju ako malé bábo nechávali vyplakať. „Nechoď 
za ňou! Ona prestane. Nebudem predsa stále behať hore-dole!“ Hovorila jej mama, pretože 
neustále pokusy o utíšenie bábätka boli únavné a hlavne časovo náročné.  

Čas? Áno, ten nikdy nemali, ale o peniaze a predstierané šťastie bolo vždy postarané. Rodičia 
ako doktori veľa času trávili v práci a predpokladali, že Zuzka pôjde v ich šľapajách. Nikdy sa 
jej nepýtali, vlastne ani nepomysleli, že by mohla robiť niečo iné, lenže ju to odjakživa ťahalo 
inam.  

Krásne kreslila a v škôlke jej diela vešali na nástenku. „Má talent!“ Vravievali 
vychovávateľky Zuziným rodičom, ktorí nad tým vždy párkrát kývli hlavou a vydali niekoľko 
nezaujatých citosloviec. Na obdiv umenia boli príliš zaneprázdnení. Zbytočný prežitok.  

Zuzka doma z mamy občas vymámila pár pekných slov, ale nič nenasvedčovalo tomu, že sa 
jej obrázok skutočne páči, a otec ju vždy poslal preč a ani sa nesnažil predstierať obdiv. 
Potom si vždy so založenými rukami sadla na koberec do svojej izby, pred zrkadlo na 
dverách.  

„Tebe sa páči?“ Predvádzala sa pred vlastným odrazom. Verila, že na druhej strane je iný svet 
a dievča ju počuje. Sú vlastne tá istá, ale zároveň nie! Prižmúrila oči a ticho na seba hľadela. 
Pohľad jej klesol na papier v rukách. „Mne sa tiež nepáči.“ Nahnevane obrázok skrčila a 
odhodila do smetí. Hneď jej to prišlo ľúto a rozplakala sa. 

Začala chodiť do školy a svedomito sa učila, pretože sa jej páčilo, ako sa rodičia usmievajú na 
každú novú jednotku v žiackej knižke. Doma, cez prestávky a v družine sa vznášala hlavou v 
rozprávkových svetoch, kde púšťala len jedného najlepšieho kamaráta - Jožka. Bol tmavší ako 
ostatné deti. Občas sa mu smiali a nemal veľa kamarátov, ale Zuzke to vôbec nevadilo.  
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Najčastejšie sa hrávali na drakov. Lietali, chrlili oheň, skákali s rozprestretými rukami po 
chodbe a bezstarostne sa rehotali, kým ich niekto z učiteľov nenapomenul. Často spolu 
kreslili a Zuzka ho poučovala, ako vyzerá skutočný drak. „On má také šupiny, veľké zuby a 
lieta táák vysoko!“ Ukazovala mu a mávala pri tom rukami nad hlavou. „Videla si skutočného 
draka?“ Vyvaľoval na ňu oči. „Áno! Ja mam skutočného doma!“ Chválila sa Zuzka. Mala na 
mysli veľkého červeného plyšáka, ktorý ležal na jej posteli.  

Jožko z piateho ročníka prestúpil na gymnázium a od vtedy sedela sama. Spolužiaci si začali 
všímať, že je čudná. S nikým sa nerozprávala, len stále čarbala na papier.  

„Čo to kreslíš za ohavu? To si ty?“ Rehotali sa spolužiačky, keď sa pristavili pri lavici. Zuzka 
kreslila hlavu zubatého draka. Zakryla ho rukou. „Ty máš tiež také hlodáky!“  

Niekedy si hádzali jej peračník, alebo kradli zošity, ale tentokrát jedna z nich schmatla Zuzkin 
obrázok. Potiahla ho tak silno, až sa roztrhol. Dievčatá začali pobúrene pišťať, keď sa Zuzke 
nahrnuli slzy do očí.  Zostala roztrasená, ale nič nepovedala. Nevedela sa brániť. Spor 
ukončila učiteľka. Zuzka obrázok doma zlepila lepiacou páskou. Bála sa chodiť do školy a 
vykúpením boli letné prázdniny. Čas radosti, hier a dlhých rozhovorov s novými kamarátmi, s 
ktorými ju zoznámil Jožko. Naháňali sa na lúke, lozili po stromoch a keď sa unavili, 
vylihovali na tráve až do večera. Ujedali z koláčov, ktoré Jožkovi nabalila mama, a pozorovali 
plávajúce oblaky na modrej oblohe.  

 Prišla polka prázdnin a Zuzka práve sedela vo svojej izbe za počítačom. Hrala hru, na 
ušiach mala slúchadlá, ale aj cez ne začula príšerný rachot. Mama s ohromným krikom 
vyletela pred dom. Zuzka vykukla z okna a uvidela svojho ocina ležať na zemi pod rebríkom. 
Spadol zo strechy. Mama mu podávala ruku, podopierala ho a ťahala dnu. „Nie! To nič nie 
je...“ Začula Zuzka, keď vošli do obývačky. Zvedavo vystrčila hlavu z dverí detskej izby a 
pozrela sa na otca zloženého na lavici. Vraštil tvár, šúchal si narazený chrbát. „Musíš ísť do 
nemocnice!“ Zvolala mama, ale on stále odmietal. Dlho sa hádali, ale nedal sa presvedčiť.   

Na ďalší deň sa zobudil s ešte ostrejšími bolesťami, ktoré ho donútili vyhľadať doktora.  

Zuzka všetko sledovala z ústrania a nikto jej nič nevysvetlil. Jediné, čo jej mama povedala, 
bolo: „Neboj sa. Ocko bude v poriadku.“ 

Prišiel ôsmy ročník základnej školy, otec podstúpil náročnú operáciu chrbtice a trávil dlhé 
mesiace doma. Rodičia sa neustále hádali a Zuzke dávali najavo, že nesmie byť na príťaž, 
alebo robiť starosti. So všetkým sa pasovala sama.  

Jej jedinou záchranou bol Jožko a jeho rodičia. Po vyučovaní chodila rovno k nemu, aby 
nemusela tráviť čas doma v kriku a hádkach. Mal plátna a farby, ktoré jej vždy rád požičal. 
Čím bola staršia, tým viac si uvedomovala, ako ho má rada. Milovala, keď spolu maľovali, 
alebo chodievali s partiou von. Hanba Zuzke nedovolila prezradiť, aké majú doma problémy. 
Bála sa, že by to vzali zle, alebo sa jej smiali. Nechcela nič riskovať, pretože kamaráti boli 
posledné útočisko, kde cítila pokoj.  Spolužiaci si ju raz v piatok vyhliadli pri bráne. „Aha, 
kto ide! Zuza!“ Pokrikovali po nej. „Zuza, čo čmára pičoviny!“ Nereagovala, len s pohľadom 
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do zeme a skicárom pritisnutým k hrudi, kráčala ďalej.  „Si myslíš, že si niečo viac?! 
Rozmaznaná bifľa!“ Chichotali sa. Mali pocit, že Zuza má perfektný a bezproblémový život. 
Bohatá rodina, budúcnosť istá a chodníček k úspechu vydláždený, pri čom zdanlivo nemusela 
pohnúť ani prstom. Najviac ich štvalo, keď ich ignorovala, tak ako práve teraz. Postavili sa jej 
do cesty a jeden z nich jej vytrhol skicár z rúk, zdvihol ho nad hlavu, víťazoslávne ručal. Zuza 
sa ho snažila zachytiť, vybojovať späť, dokonca prosila, nech jej ho vrátia. Hádzali si ho, 
zabávali sa, až kým ho jeden z nich nepustil na zem do kaluže.  

Smiali sa. Zuzka sa poň okamžite zohla. Sotili ju, aby aj ona pristála v špinavej vode. S 
ováciami a hlasným rehotom leteli preč. Zuza sa pozbierala zo zeme a kontrolovala mokré 
stránky skicáru. Obrázok bol rozpitý, zničený. Dlho naň hľadela a z očí sa jej pustili rieky sĺz. 
Stojí to vôbec za to? Možno rodičia mali pravdu a to, čo robí, je zbytočné. Prečo sa jej to stále 
deje? Nedokázala ubrániť seba ani svoje kresby. Mala príliš veľký strach, cítila sa ako lúzer, 
pritom ním tak veľmi nechcela byť. Túžila zostať silná, samostatná a už v štrnástich rokoch 
dospelá. Vyčítala si to.  

Volala Jožkovi, ale nezmohla sa na nič viac, ako pár vzlykov. „Zuzka? Kde si?“ Pýtal sa. 
Neodpovedala. „Pôjdeš k nám? Príď, dobre?“ Bol ako jej patrón. Jediný ochranca toho, čo 
tvorila. Povedala mu všetko a od vtedy ju vždy čakal pred školou a odprevadil ju.  

Večer postávali pri bráničke, nechceli sa rozlúčiť, ale Zuzkin otec vždy po chvíli otvoril okno 
a ziapal na celú ulicu, nech padá domov. Nikdy si s Jojom nepovedali, že sa majú radšej než 
len ako kamaráti. 

Tentokrát Zuzka nabrala odvahu a o šikane povedala rodičom. „Také detské šarvátky. 
Nevšímaj si to,“ vraveli zo začiatku. Až keď sa Zuzka vrátila zo školy s roztrhnutým rukávom 
mikiny, volali do školy. Učiteľky dohovárali deťom a aj ich rodičom, ale problémy ustali 
maximálne na týždeň.  

Škola sa pre ňu stávala nočnou morou. Zdalo sa jej, že je zo dňa na deň bledšia a unavenejšia. 
Mama jej vždy večer venovala súcitný úsmev a pár slov uznania. Otec hovoril: „Joj, keby si 
zažila, čo ja v tvojom veku! Mňa tiež nemali radi. Toto je nič! My sme sa bili stále.“ 

 Po roku plnom chaosu začínal chodiť, ale namiesto toho, aby sa vrátil do práce, si zvykol na 
pohodlnosť. Sťažoval sa na bolesti, na svoju ženu, na Zuzku, na počasie, a najčastejšie ležal 
pred televízorom a mudroval o politike. Začínal piť, pretože sa mu nedarilo zaradiť sa späť do 
života. 

 Bála sa, keď ho večer počula opitého kráčať po dome. Nadával. Najradšej by sa vyparila, 
stratila pod paplónom, pod ktorým sa občas skrývala. 

 Bol chladný večer, keď sa vrátila od Jožka. Zložila niekoľko výkresov na stôl a ešte na 
moment jeden z nich vybrala. Boli na ňom dve postavy - ona s Jožkom. Hanblivo si založila 
prameň vlasov za ucho a usmievala sa, pretože si predstavila, ako sa bude tváriť, keď mu ho 
podaruje na narodky. Ešte mu nepovedala, že ho má rada, ale dúfala, že raz nazbiera odvahu.  
Nepatrí sa, aby dievča také niečo povedalo chlapcovi ako prvé, či nie?  
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Z vedľajšej izby sa ozval nahnevaný škrek mamy. Nič neobvyklé. Zuzka sa šikovným 
pohybom odtisla na kolieskovej stoličke a jedným kopnutím zavrela pootvorené dvere.  

Z kuchyne počula rev otca, hnusné nadávky na mamu. Posunula sa späť k stolu, ale zbystrela. 
Chvíľu počúvala. Znelo to vážnejšie, ako inokedy. 

Ozval sa úder, krik a plač, ktorý ju donútil vyletieť z izby. Otec dvíhal ruku, aby opäť udrel 
svoju ženu. Zuzka sa medzi nich postavila. 

 „To som si mohol myslieť! Bude z teba rovnaká kurva, ako z tvojej matky!“ V tú noc ho ani 
Zuzkin sladký hlások neuchlácholil. Udrel ju, až spadla na zem. Plakala, nahmatala svoju 
mamu, objímala ju a tá Zuzku ustráchane hladila po vlasoch. Chúlili sa v kuchyni na dlážke a 
otec sa rezignovane opieral o zárubňu. „Zuza! Ty si len veľké sklamanie! Ty a ten tvoj hlúpy 
kamarát, len sa za vás hanbím,“ bľabotal opito. „Nikdy nebudeš maliarka. Veď to je hanba! 
Myslíš si, že ťa tie nezmysly uživia?!“ Pokračoval opileckým žargónom a Zuzku to rýchlo 
prestalo baviť. „Chcem maľovať, lebo ma to baví a Jožko je môj najlepší kamoš,“ začala 
pokojne, na svoju obranu, ale on ju prerušil hlasným smiechom. „Taký trtko z chudobnej 
rodiny. Ešte aj tmavý. Isto je cigáň!“ Vykrikoval na celý dom. „Aj keby, tak čo?!“ Hnevala sa 
Zuzka.  

„Neznášam cigáňov. Hej, na maľovanie a chujoviny, by ich bolo! Normálna robota nič! 
Vláčiš sa s ním celé dni a už chytáš jeho maniere! Si nevďačné decko!“ Mama ho oslovila, 
aby to nepreháňal, ale nedal si povedať. Alkohol v ňom bol silnejší ako zdravý rozum. 
Zdvihol prst a pohrozil Zuze. „Ešte raz ťa s ním uvidím postávať pred domom...“ Skočila mu 
do reči, hrdo sa pred neho postavila. Mala ho plné zuby a chcela sa brániť. 

„Nikdy nebudem doktorka. Nikdy nebudem ako ty! Radšej sa zabijem, ako byť ako ty!“ Otec 
jej strelil poriadne zaucho. „Že ťa huba nebolí brať také slová do papule! Skončila si!“ Zuzka 
plakala od bolesti, otec šiel do jej izby, vzal výkresy a skicáre zo stola. Mama sa za ním 
rozbehla, skúšala ho zastaviť, ale nešlo to. Pár z obrázkov skončilo v kozube, kým ocovi 
neprišlo zle. Ogrcal koberec a zaspal na gauči.  

Kúsok zo Zuzky v tú noc odišiel. Skryl sa v tme močiarov ľudskej mysle. Brodil sa, 
zachytával na konároch odumretých stromov, až sa vytiahol na breh. Nadobudol podobu 
malého dievčaťa, tak veľmi podobného jej. Nechceného, bezmocného a slabého. Všetok 
strach zostal potlačený, nikdy nevypovedaný, a dievča zostalo zavreté na opačnej strane 
vysokého zrkadla.  

Zuza plakala, tiekli jej slzy prúdom. Mala pocit, že je problémom ona. Môže za všetky hádky 
rodičov, hnev otca a šikanu od spolužiakov? Už si neverila. Oddelila ďalší kus seba, aby 
mohla prežiť. Nestalo sa to naraz, ale postupne. Zvykne si.  

Mama jej na ďalší deň bez slov podala to , čo zostalo z jej výkresov. Nikdy o tom nehovorili.  
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Zuzka tiež nenašla odvahu ani chuť prehovoriť. V ich rodine na riešenie problémov 
rozprávaním nikdy neboli. Zuzka vždy radšej uverí tomu, že je všetko v poriadku. To mala po 
rodičoch.   

 

 Bola slušne oblečená, upravená a snažila sa skrotiť niekoľko neposedných vlasov na 
vrchu hlavy. Nový deň a tentokrát perfektne nabiflená na prijímačky na výšku. Vôbec sa sebe 
nepáčila. Pravé líce mala plné vyrážok, tvár bledú a chudú. Zdalo sa jej, že ju aj vlastné 
zrkadlo súdi. Nemaľovala sa, pretože bola presvedčená, že jej dračí ksicht nič nezachráni. 
Lepšie bolo nepútať pozornosť, skrývať sa. 

Celé štyri roky na gymnáziu nosila to najobyčajnejšie oblečenie a vždy sa zašila do poslednej 
lavice. Nikto ju nepoznal, nikto si ju nevšímal. Robila všetko, aby sa zavďačila rodičom, 
spolužiakom a učiteľom, ale aj tak mala pocit, že je nepotrebná. Sama v sebe zmysel už dávno 
nevidela. Ten pochovala spolu s pastelkami a skicármi, kdesi na povalu, na spodnú policu. 
Zašila k nim aj veľkého draka, ktorému odtiaľ trčala hlava s vypúlenými očami a dlhým 
hadím jazykom. Vždy, keď ju niekto nemal rád, chcela sa stratiť. Každý nesúhlas brala ako 
dôkaz, že je divná, zbytočná a nie je tu pre ňu miesto. Aj za toto myslenie sa odsudzovala. 
Reči o tom, ako sa má cez všetko „preniesť“, ju stále viac vrhali do špirál neodbytných 
myšlienok. Radšej sa presvedčila, že je v poriadku, nič nie je problém a vlastne vždy chcela 
byť doktorka. Umenie je k ničomu a len sa jej zaň smiali. Už by nezniesla, ak by bola znovu 
terčom posmechu za niečo, čo skutočne miluje. Jej vlastné vnútro ju hrýzlo a ona sa od 
každého pocitu pokúšala dištancovať, ale čím viac sa snažila, tým ju silnejšie sťahovala 
lepkavá sieť úzkosti. Nevidela inú možnosť, len sa prispôsobiť. Hlboko v srdci túžila, aby ju 
niekto videl. Chcela sa vyjadriť, kričať, otvoriť sa a oslobodiť zo života, ktorý už dávno nebol 
jej. Žila preto, aby plnila ostatných očakávania. Keby sa tak dali prestrihnúť neviditeľné 
šnúrky okolo jej zápästí…   

 Na strednej ju už nikto nebil, nešikanoval, ale strach zostal hlboko zarytý pod jej kožu. V 
triede sedela napätá, pripravená na úder, urážku a bolesť. Nikto jej viac nemohol ublížiť. Duša 
skrytá v klietke a za očami prázdnota masky, ktorú vytvorila. Navonok nič nevidieť, len 
vlastný odraz sa jej vysmieval.  

S Jožkom sa odlúčili v druhom ročníku, keď učenia bolo toľko, že musela prestať maľovať. 
Všetci z partie sa roztrúsili po iných školách, cudzích mestách a našli si nových kamarátov. 
Ešte párkrát sa stretli cez víkend, ale už to nebolo ako kedysi. Jožko sa jej pýtal: „Čo je s 
tebou? Deje sa niečo?“ Videl, že sa z nej stráca niečo, čo možno ani sám nevedel pomenovať. 
Zuza nikdy neodpovedala. Nevedela rozprávať o pocitoch a občas pochybovala, či vôbec 
nejaké má. „Nič sa nedeje. Malo by sa?“ Nešlo o to, že by nechcela hovoriť. Nemohla. Slová 
sa jej zasekli v krku a rozpustili sa v panike z odsúdenia.  

Bolo to minulý rok v januári, keď postrehla, že je niečo skutočne zle. Svitlo chladné ráno a 
ona nemohla vstať z postele. Pokúšala sa to vysvetliť stresom zo školy, dlhým učením do 
noci, ale žiaden oddych neprinášal úľavu. Jej telo bolo ťažké, akoby ju samotná duša chcela 
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stiahnuť k zemi a hovorila: „Pomoc! Nevládzem!“ Možno práve to malé vystrašené dievča v 
nej sa dožadovalo pozornosti.  

Donútila sa vstať a s končatinami ťažkými, neohrabanými ako drevené palice sa v kúpeľni 
oprela o teplý radiátor. Triasla sa, ale chlad, ktorý cítila, nešiel zvonku. Zostala tak celé ráno. 
Neumyla si tvár, ani zuby, nepozrela na seba do zrkadla, len si navliekla oblečenie. Na 
hodinách nevládala vnímať, akoby všetko bolo za sklom. Ľudia prechádzali, čas plynul, nič sa 
jej skutočne netýkalo. Učenie sa stávalo nemožným. Už dávno sa nesmiala. Urobila všetko 
správne, tak ako je možné, že teraz trpí? Je z tak dobrej rodiny, výborne sa učí a rodičia sú 
hrdí. Má okolo seba ľudí a aj tak sa cíti nekonečne sama. Ubiehali mesiace a nič sa nemenilo. 

„Mami? Niečo so mnou je. Je mi nejako divne,“ priznala Zuza raz večer, keď ju zastihla 
potom, čo prišla z práce. Pozerala televízor a ani sa za Zuzou neobzrela, keď vošla do izby.  

„Čo to?“ Ozvala sa a kukla na ňu jedným očkom, ale správy boli očividne zaujímavejšie. 
Zuzka nevedela, ako vysvetliť svoje obavy, opísať to, čo sa deje, preto dlho tápala, aby našla 
správne slová. „No, zle sa mi ráno vstáva. Nemôžem sa sústrediť na učenie. Neviem, či dám 
tie prijímačky. Ja... je mi tak...“ Jachtala, ale vetu opäť nezvládla dokončiť. Aj rozhovor ju 
vyčerpával a bolo to, akoby sa snažila siahnuť za sklo, ktoré oddeľovalo ju a svet. Musela by 
niekoho chytiť a potiahnuť k sebe, aby ju skutočne počul. „Musíš chodiť skôr spať,“ zasmiala 
sa mama s pohľadom na televízor. Bola jej tak vzdialená. Zuza si šúchala chudé prsty, aby sa 
upokojila. „Dosť zle sa mi spí. Ja neviem...“  

„To môžeš mať z toho mobilu, čo do neho stále ťukáš. Počula som, že nie je dobré chodiť naň 
pred spaním. Mám tabletky na spanie, ak veľmi chceš,“ ponúkla a konečne na ňu pozrela. 
Zuzka sa trpko usmiala. Ako riešiť problém, ktorý nevie pomenovať? Všetko znie slabo, 
nedostatočne, nič nevystihuje, ako sa skutočne cíti a pôsobí primitívne, alebo prehnane. Nikto 
nemá rád ufňukaných a uplakaných. Nevedela, čo si od rozhovoru sľubuje. „Nejako ma 
nebaví… škola,“ začala zľahka a mama opäť pozrela na obrazovku televízora. „Nebaví ma 
život,“ priznala. Odpoveďou jej bol vážny pohľad. „Zuza, to nemyslíš vážne! Čo ti to 
napadajú za somariny?“ Okamžite oľutovala, že vôbec niečo povedala. Mama pokračovala 
nadnesene: „No tak! To lebo sa s Jojom nebavíš, alebo čo? Ľudia prichádzajú a odchádzajú,“ 
vravela a Zuza sa ju pokúsila prerušiť. „Nie, to nie preto.“  

„Keby si vedela, aké ja mám problémy a musím ich zvládať, ale nikomu to nevešiam na nos! 
Trošku sa prekonaj. Nemôžeš byť taká precitlivená.“  

 Neznášala sa za to, že vôbec niečo povedala. V deň prijímačiek sa nenávidela ešte o čosi 
viac. Odraz v zrkadle bol bledší ako obvykle. „Koho presviedčaš, že tam chceš ísť? Si 
pokrytec. Zaslúžiš si, čo sa ti deje,“ hovoril posmešne. „Čuš! Čo ty o tom vieš, čo chcem!“ 
Odhodlane sa sama pred sebou vystrela, napravila si golier na košeli a odišla s pocitom, že 
opäť samu seba premôže. Netušila, že vo vojne, ktorú vedie, neexistujú víťazi.  
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Sedela v triede s testom a chytila pero do roztrasených rúk, aby ho položila na papier. Všetko, 
čo sa učila, sa strácalo v hmle. Nedokáže to. Možno by aj poznala odpovede, ale vyparili sa 
skôr, ako ich stihla zachytiť.  

Povedali im, že výsledky budú až večer, ale Zuza si bola istá, že pohorela. Obyčajne by 
plakala, ale tentokrát nemohla, pretože necítila nič. Jej myseľ bola ako kameň a srdce sa 
chránilo hrubými stenami. Rodičia neboli nadšení, ale nerobili ani prehnané scény. „Tak 
nabudúce,“ konštatovali.  

 Zuza chcela povedať, že už nikdy nebude ďalšie nabudúce, ale rozmyslela si to.  

 Prišiel deň, keď šla na povalu po svoje staré skicáre a zniesla ich k sebe do izby. 
Namiešala farbu vo viere, že ťahy štetcom ju vyliečia. Sedela a bez výrazu hľadela na biely 
papier. V ten moment prišla o poslednú nádej. Čím viac sa snažila niečo namaľovať, tým viac 
ju otravné hlasy v jej hlave osočovali. V zúfalstve a panike odhodila skicár do šuplíka. Takto 
skončí jej príbeh? Zničila sa? Obetovala všetko a už nič nezostalo? Ešte týždeň sa držala za 
kraj útesu a nevedela odhadnúť, čo sa stane, keď sa pustí.  

Narodeninová oslava. Otec mal päťdesiat rokov, presne ako znázorňovala gýčová šálka, ktorú 
vyfasoval od tety Hany. Zuzu donútili sadnúť si k nim do jedálne a niekoľkokrát prízvukovali, 
nech je milá. Nemala náladu, chuť, ani silu, tak radšej mlčala. Rozhovor bol prázdny, 
nezaujímavý, až došiel k tomu, ako Zuza nezvládla prijímačky. Riešili, že sa možno slabo 
učila a potom spomínali, ako bravúrne zvládali vysokú školu. Otec sa na Zuzu otočil a 
požiadal: „Prosím ťa, choď po víno do špajze. Usmej sa, nedá sa na teba dívať.“ Teta Hana sa 
nad tým sladko rozosmiala, ale Zuza zostala vážna. Jej tvár bola bledá, chladná, bez výrazu, 
ako mramorová socha.  

„Možno druhá puberta,“ skonštatovala mama veselo. 

 „Čo keby ste sa pre zmenu obslúžili sami? Nemám chuť vstať. Mám vás plné zuby.“  

Odvrátila sa od nich a hrdlo jej zovrela trpkosť.  

„Čo to s tebou je? Zuza?!“ Vrčal otec. 

 „Nerob nám hanbu!“ Pridala sa mama, potom sa okamžite otočila na príbuzných a 
ospravedlňovala sa. „Ona je občas taká precitlivená. To má od mala.“   

Zuza sa nad tým pohŕdavo zasmiala. „Tak ja som precitlivená? A to, že ste na hovno rodičia 
nespomenieš? Nerobím hanbu, to zvládnete aj sami.“  

Otec začínal zúriť.  „Čo to trepeš? Fakt sa uvedom!“ Takéto správanie od svojej poslušnej 
dcéry nikdy nezažili. „Ak mieniš byť takáto, padaj do izby!“ 

 V žilách jej zovrela krv všetkou krivdou, ktorú v sebe nosila. Celé roky si pripadala ako 
rohož, po ktorej každý šliape. „Ty sa uvedom! Každému je u prdele, ako mi je a čo chcem! 
Predstierate, že ma máte radi, ale nikdy ste nemali!“ Ziapala a v hlase mala všetku silu 



67 

 

dievčaťa skrytého za stenou, ktoré sa túžilo prejaviť, bojovať o svoj život a rozmlátiť klietku, 
do ktorej ju zavreli.  

„To by stačilo! Takto sa rozprávaš s vlastnými rodičmi? Pred návštevou?! Takto sa nebudeš 
so mnou rozprávať pod mojou strechou!“ Kričal otec a Zuza prudko vstala.  

„Vieš čo?! Bodaj by si sa zabil, keď si sa zdrbal z tej strechy!“ Vyletelo jej z úst. Nemyslela 
to tak. Z očí jej vyhŕkli slzy zúfalstva, utekala von a schmatla kľúče od auta. Otec a mama 
hľadeli jeden na druhého s otvorenými ústami. Došlo im to. Prišli o dcéru. „Zuzka?!“ Vyleteli 
za ňou, ale posledné, čo videli, bolo auto, vychádzajúce z príjazdovej cesty.  

 Chvela sa a hlasno vzlykala. Zvierala volant, akoby to bolo jej posledné záchranné lano. Ešte 
nikdy neplakala, ako vtedy. Cesta osvetlená oranžovým svetlom pouličných lámp sa pred ňou 
rozmazávala cez kvapôčky na jej mihalniciach. Nevedela, čo chce robiť, alebo kam ísť. 
Nechcela sa zabiť. Nechcela sa chcieť zabiť.  Srdce mala ťažké. Zvykla si na to, že necíti nič, 
a teraz ju prepadol smútok väčší, ako dokázala zniesť. Noc vonku sa zdala málo temná v 
porovnaní s tou, ktorá napĺňala jej žily. Nikam nepatrí. Nemá domov. Jej myšlienky blúdili 
tam, kam by sa myseľ nemala odvážiť ísť.  

Povie mu, že to chce vzdať. Roztrasenou rukou siahla po mobil a plakala s pohľadom na 
rozsvietený displej, na ňom meno - Jožko.  

Vletela do križovatky. Posledné, čo videla bolo oproti idúce auto. V panike pustila mobil, 
strhla volant. Ozval sa piskot pneumatík, trúbenie a náraz. Úder do hlavy a ostrá bolesť ju 
vtiahli do tmy vlastnej mysle. Prišla sanitka, Zuza ležala na nosidlách, snažili sa ju zachrániť, 
ale nepreberala sa.  

Pozbierala sa zo zeme a uvidela ju. Dievča, ktoré najviac neznášala, sa chúli na druhej strane 
prasknutej sklenenej steny.   

Už si spomína, čo sa stalo. Vie, čo jej urobila. Hľadia jedna druhej do očí. Nie je to skutočné, 
alebo je to skutočnejšie ako celý jej život doteraz? Dlaň má ešte stále priloženú na studené 
sklo a prechádza prstami po hlbokej praskline. Dievča na druhej strane neohrabane vstane a 
pristúpi ku sklu. Zvedavo sa pozorujú. Sú si také podobné, jedna a tá istá a predsa si nikdy k 
sebe nenašli cestu. Zuza cíti ľútosť pri pohľade na svoju zúboženú podobizeň. Vidí v nej 
stratenú časť svojej duše. Tú, ktorá trpí. Dievča prehovorí a v hlase má obrovskú bolesť: „To 
si ty? Ublížila si mi...“  

„Ja som nechcela,“ povie Zuza a hlas sa jej zlomí, „je mi to ľúto.“  

Malé dievča zmení svoju podobu na dospelú. Je to akoby sa pozerala do zrkadla.  

„Na to je neskoro, nemyslíš? Ani si nevieš predstaviť, ako dlho som čakala. Zabudla si na 
mňa. Nechala si ma tu,“ vyčíta jej pokojným hlasom. Nehybne stojí pred sklom. Zuze padne 
zrak na jej zúbožené chudé končatiny plné modrín a rezných rán, ktoré pripomínajú každú 
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zradu samej seba. Toto je skutočne ona? Všetká bolesť, na ktorú sa nechcela pozrieť, 
nedovolila si ju cítiť?  

„Nikdy nie je neskoro...“ Dievča sa horko zasmeje a otočí sa k nej chrbtom. Kráča späť do 
rohu svojho skleného väzenia, ale Zuza to nevzdáva. „Prosím! Viem, čo som urobila. Prosím, 
odpusť mi,“  volala na ňu zúfalo. „Neverím ti,“ prehovorila, „bojíš sa ma. Vždy si sa bála. 
Viac ti záleží, čo si myslia ostatní, nie ja. Rob si, čo chceš.“  

„Ak to nevyjde, končím,“ vyhlásila Zuza odhodlane. Pochopila niečo dôležité. Môže si byť 
istá, že so sebou bude na vždy. Základný vzťah, ktorý zrkadlí všetky ostatné, je ten, ktorý má 
sama k sebe.  

Keď sa niekomu nepáči, čo robí, alebo aká je, znamená to, že sa musí prispôsobiť, ničiť sa za 
to? Nie. Ak si človek dokáže v najťažších momentoch prejaviť súcit,  prestane mu záležať, čo 
si myslia ostatní. Zuza slzami vylieva všetku bolesť, ktorú dlhé roky niesla v sebe. Oprie si 
čelo o sklo, ktoré ich oddeľuje a vzlyká. „Prosím, vráť sa...“  

Dievča spozornie a jej pohľad zmäkne.  Pristúpi ku sklu a dotkne sa na mieste, kde sa Zuza 
opiera. Priesvitná hrubá stena sa rozsýpa, akoby bola z piesku. Dotknú sa jedna druhej po 
rokoch dlhej samoty. Zober ma domov. Osloboď moju myseľ. Dovoľ mi byť sebou, pripomeň 
mi, že žijem.   

 Aký je to pocit, mať späť svoju dušu? Zuza sedí na vozíčku, na bosých nohách ju 
šteklí tráva a slnko jej hladí tvár. V ruke drží štetec, ktorý ťahá po plátne. Tvorí obraz a s ním 
nový život, kde ďakuje za každý deň, pretože zostala nažive. Ubehlo päť rokov od 
autonehody, pri ktorej upadla do kómy. Bol zázrak, že sa z nej prebrala.  
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Magdaléna Martišková 

Ty-TAK 

 
"...zmiešajte dva druhy korenia a zistite, aký typ človeka ste... 
...ťukni na svoju rodnú makrónku a odhaľ svoju najdominantnejšiu črtu... 
...nájdi svojho hada, nech vieš, čo je tvoje slabé miesto...  
...vyber si kýbel svojho narodenia..." 

 

 Hodiny odbili správny čas. Vykročil. Nenosil kufrík ako ostatní, stačila mu plátenka. So 
skrkvanými ušami fatamorgánovej farby, čo sadli akurát do dlane. S fľakmi, čo nešli vyprať. 
Vedel to, preto sa o to ani nepokúsil. S obrázkom trávovozelených živorodiek, čudne 
pokrútených v štylizovanej kompozícii výstavy v Bielsko-Biala. S takou tou čiarkou cez el. 
Každé ráno sa ponáhľal. 
  K učiteľskému obleku jeho nekufríkový doplnok nepasoval, ale neiritovalo to nikoho. Veľa 
chlapov nosilo plátenky. Aj v sieťovkách trčiace sny. Väčšina len v sobotu doobeda na nákup. 
On mal aj vtedy kravatu. Vždy domodra. Košele ostro zarezané v hrubom mäsitom krku. 
Nebolo potom vidno, že sú na zlome vydraté. Ale boli pedantne vyžehlené. Dávala si doma, v 
panelákovej kuchyni, záležať každú nedeľu. Goliere pod mokrou vreckovkou syčali. Na 
stehnách mala popálené pásy, ak načas nezastavila žehličku. Žehlievala v spodnej bielizni. 
Mohla aj v jednej z jeho košieľ, ale boli pre ňu posvätné. Sedem skutočných. Na vešiakoch na 
dverách žltej lesklej spálňovej zostavy. Kým nevychladli. Dobre sa v tých skriniach hralo na 
skrývačku. Neskôr trucovalo po kriku z nezjedeného prívarku. V piatok alebo v sobotu. 
  V nedeľu bývala sama. Deti za činžiakom leštili teplákmi prašiaky. Činžiakové babky 
chodili na omšu, mohli kričať dosýta. Ona žehlila, počula tie svoje až hore na siedme. On 
chodil medzi drobnochovateľov. Na Štumerke mali prenajatú starú sivú vilku s pustou 
záhradou plnou kotercov, zajačníkov  a kurníkov. On mal svoje akváriá pri vtáctve. Smrdelo 
to tam bažinou a výkalmi.  
  Ani ako malé deti nechceli tam s ním chodiť. Báli sa papagája, aj keď to bola len andulka. 
Vtedy už mal červenú tvár od vareného vína, ako všetci ostatní drobnochovatelia. Na košeli 
namiesto saka hrubý pulóver. Plný žmoliek. Úsmev od ucha po ucho. Poobede sa v ňom 
chodieval vyspať do kina. Na štyri kreslené rozprávky za korunu brával deti. Potom do 
cukrárne. Kupoval jahody so šľahačkou, lebo to nemali veľmi rady a veľa mu zostalo. 
Rozprplané, ale vždy dojedol.  
  Takéto nedele v meste boli povinné. Pre deti. Pre ňu aj pre neho. Kostol nebol v móde.. 
Stačila kázeň jeho matky nad tvarohovým koláčom, čo zmizol skôr, ako stíhal vychladnúť. 
Chodili k nej vždy nedeľu podvečer. Tešila sa z toho a robila im krížiky po čele. Chválili ju. 
Nie za krížiky.  
  "Bez Boha nič nemoha," prikyvkávala a dívala sa nad veraje.  
  Tlačili mastné dobroty, vyštibrávali z nich hrozienka a nenápadne pozerali kam ona. 
Nemoha bol asi tam. Na klinci nad verajami. Nemoha sa im nepáčil. Bol hnedý, zaprášený a 
mal dierky po červotočoch. Asi preto aj odkväcnutú hlavu. 
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  Ich otec matke onikal. Ich babke, ktorej oni tykali, ako všetkým. Smiali sa z toho. Nič 
nechápali. Ani potom, keď im spomenul, že ho nevychovala ona, ale jeho starká na Závade. 
Mama mala ďalšie a ďalšie deti. Aj dve cudzie. Po mužovi z prvého manželstva. Jozefka bola 
malá, guľatá a krásna. Ale len slúžila. Jozefko bol mlynárov syn. Mala šestnásť, keď ju 
opustil. Najprv vojna, tam tú druhú našiel, vo Velvaroch pri Prahe, potom svadba. Domov sa 
vrátil sám. Mladá čechúňka mu nechala dve deti a zomierala v Tatrách. Poslala jej svoj kabát, 
keď sa mu minuli úspory na liečenie. Mala už dvadsaťdeväť.  
  "Dotiaľ chodí bota, pokiaľ čižma prinde. A keď čižma prinde, hybaj bota inde!" hovorievala 
ostatným z rodiny o najstaršej vnučke, čo nie a nie ísť pod čepiec.  
  Potiahla vlasy pod ručník, pritiahla uzol na ňom. Zamľaskala. Prežehnala sa. Kázala zavrieť 
dvere, nikdy nevyháňala vôňu tvarohových z kuchyne. 
  Jediná ju chápala. Dočkala sa. Dostala za kabát dve  deti. A jeho. Vysokého, statného. Vedel 
sa obracať. Nahonobili časom majetok a prikúpili krčmu. A postavili veľký dom. Malý 
premenili na letnú kuchyňu. Celý život boli iba v nej. Dom chladol. V kuchyni bývalo teplo. 
Ako prvý a jediný mal Jozef auto v dedine. Ako prvého ho vyhlásili za kulaka a všetko 
znárodnili. Mlyn, krčmu i auto. Potom chradol. A chladol ako horný dom. 
Predtým ešte bojoval  na Dukle.  
  "Strašne veľa mŕtvol a smradu."  
  Bola jediná veta, čo povedal vnúčatám, keď sa pýtali. V letnej kuchyni lúskal orechy a 
prikladal škrupinami do šporhelta. Prikyvoval ohňu a aj svojej vete. Potom si to všetko živo 
predstavovali vždy viac a viac smradľavejšie. Každý nový smrad v kuchyni im priniesol tú 
jedinú vetu. Verili, že to bol ten pravý smrad. Neverili prvému pohrebu v rodine. Nebožtík 
páchol po kadidle. Tajne si pričuchli. S výčitkou pozerali po ostatných, či smradu mŕtvol stále 
veria.  
  "Pán Boh dal, pán Boh vzal," prihladila vlasy. Boli biele. Skoro ako dedko. 
  Pôjdu sa potom pozrieť na nemohu nad verajami. Kam hnedý červotočový vzal dedka.  
  Dedko Jozef bol biely. Nikdy si nepredstavovali biele mŕtvoly. Tie ich mávali farbu mäsa, 
boli pokrútené, ako fľaksne, čo dávala babka do guláša. Pre chlapov. Na prvé dni týždňa. 
  "Nikdy sa nesmieš ofŕkať krvou z mäsa! Nikdy. Kde sa frkneš, bude mať tvoje decko 
šošovičku." vystríhala vnúčatá s dohora natrčeným fľakatým nožom. Puch krvi bolo cítiť po 
kuchyni. Neskôr guláš. 
  Často sa potom obzerali pri kúpaní. Sestra sestru. A najmladšieho brata zvlášť, keď sa po 
nich kúpal v tej istej vode. A nejedli šošovicu. Ani prívarok, ani hŕstkovú. Ozdobovali okraj 
taniera hnedkavými bodkami a nehnevali sa na krik mamy, že už nevedia, čo od dobroty. Ani 
časom sa ju jesť nenaučili. Radšej vopred ušli z kuchyne trucovať do žltých skríň.  
  V nedeľu u nich bola slížiková a pečené kura s ryžou. A kompót. Rezne až po čase. Obed o 
dvanástej. Pred kinom o štyroch a pred cukrárňou. Po žehlení. Stôl zostával teplý. Lebo 
kuchyňa.  
  "Mami, Mami!..." revali cez celý panelákový vchod a ťahali za sebou vreštiace decko. Za 
činžiakom mu stiahli krátke gaťky a ukázali veľké červené bodky nad pipíkom. Mama 
povzdychla, nabrala zasopl eného syna do náručia, pod druhú pazuchu vaničku s dosušenými 
košeľami a šla tráviť osýpkovú karanténu do prehriateho bytu na siedmom. Obodkaveli 
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všetky deti. Chvalabohu, že naraz. Vynechali dve-tri nedele v kine a cukrárni. Žehlila v 
kuchyni v iné dni. Vo fertuche. Nebola doma sama. A v nedeľu nebolo času už na nič.  
  Ani potom, keď sa im na pár mesiacov ušla babka Jozefka. Chodila pomedzi svoje aj tie 
cudzie deti a nikde sa jej už nepáčilo. Dohodli sa a jemu predali podiely z rodičovského 
domu. Šla do domova. Vraj už nemá veľa času. Chodili za ňou na striedačku. Chýbali im 
tvarohové koláče. Kázeň si neopustila. A raz v nedeľu bola pozrieť prestavovaný dom. 
  "A to ste v kuchyni museli zvesiť Krista a jebnúť tam tie hodiny?!" 
  Hlava jej ovisla 
  Hodiny odbili. Vedela, koľká bije.  
  Vykročila. 
  Nosila  kostolnú kabelku na jednu truklu s kindervajíčkami a drobákmi v kapesníku ako 
ostatné, s vydratými ušami, čo sadli akurát do dlane. S fľakmi, čo nešli vyčistiť. Vedela to, 
preto sa o to ani nepokúsila... 
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Daniel Mišík 

Štátnický prejav 

 

Doktor Schultz stál oproti schodom na oddelenie v Domove Svätého Štefana. Skontroloval 
hodinky a prešiel rukou po strnisku na brade. Za chrbtom mu zavŕzgali výťahové dvere. 
Na poschodí vystúpil manželský pár, príbuzní jedného z pacientov. Pozdravili ho, on 
odzdravil a zostal stáť na mieste, aby mal vo výhľade aj schody aj výťahové dvere. 
„Nie, toto nie je ono!“ ozval sa ženský hlas na medziposchodí nižšie. Nasledovali ťažké 
kroky, za zábradlím sa objavili dve postavy. Žena okolo štyridsiatky so svetlými vlasmi a tak 
vysoko položeným nosom akoby na ňom držala postavený kužeľ. V závese kráčal mladý muž 
s hnedými očami sklamaného psíka, ktorý dnes nebol na prechádzke. 
Akonáhle sa mladíkove oči stretli s doktorovými, tak sa jeho tvár rozžiarila do voskovej 
dobromyseľnosti. Doktor zareagoval obdobne, jeho znepokojená tvár sa zmenila na 
znepokojenú usmiatu tvár. Tvár ženy zostala rovnaká ako predtým. 
„Vy musíte byť tajomníčka pána premiéra, slečna Melicherová, pravda?“ prihovoril sa doktor. 
„Pani. A vy ste?“ 
Vzhliadol na ženu v záklone a bol prekvapený, že ho z toho uhla vôbec vidí.  
„Schultz, Peter.“ 
„Môj asistent, Róbert,“ mávla rukou k asistentovmu pravému uchu, jej nedbalý pohyb mu 
skoro zrazil okuliare, „komunikovali ste spolu.“ 
„Teší ma! Vitajte u nás na oddelení afatikov,“ doktor si dal záležať, aby posledné slovo 
zdôraznil, „Róbert spomínal, že sa zastavíte, aby sme mohli všetko ešte raz prebrať.“ 
Schultz sa usmial a zostal stáť medzi nimi a dverami na oddelenie. 
„Tadiaľto?“ prešla okolo neho tajomníčka. 
„Áno, áno, nech sa páči. Ak máte nejaké otázky...“ 
„Kde máte spoločenskú miestnosť?“ nenechala ho dopovedať. 
„Hneď na konci tejto chodby. Nasledujte ma.“  
Jeho posledné slová prehlušil zvuk ostrých opätkov. Vyklopkávali pochodom vchod smerom, 
ktorý naznačil. Schultz sa vydal za nimi. 
Prešli cez posuvné automatické dvere a chodbu. Minuli bežné administratívne miestnosti, 
ktoré každé takéto zariadenie má. Doktor sa opäť rozhovoril až keď prešli okolo kancelárie 
s ošúchaným štítkom: Dr. Peter Schultz. 
„Je nám veľkou cťou! A určite by to bola obrovská česť aj pre našich pacientov keby to vedeli 
oceniť...Hádam môžeme aj spomaliť, pani Melichérová... Ako sme už s Róbertom preberali, 
oddelenie sa venuje afatikom. Špecializujeme sa na tie najťažšie formy, zväčša takzvanú 
globálnu alebo receptívnu afáziu. To znamená, že naši pacienti trpia absolútnou stratou 
komunikačných schopností. Jednoducho povedané, nie len, že vám nebudú rozumieť, ale aj 
keď pochopia, čo im chcete povedať, tak nebudú schopní odpovedať. 
Smolní ľudkovia - dostali mozgovú príhodu, nádor či úraz hlavy a zostali takto nemohúci, bez 
reči, odkázaní na nás. Naši logopédi robia čo môžu, aby týmto chudákom pomohli aspoň 
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sčasti navrátiť reč. Úprimne, väčšinou je to boj s veternými mlynmi. Rozprávajú vlastným 
jazykom - pantomímou.“ 
„Je obrovská.“ 
Tajomníčka sa rozhliadla po spoločenskej miestnosti na konci chodby. Pokývala hlavou. 
Stoličky, stoly, gauče, televízor, pingpongový stôl. A obrovské okná. Mala oči len pre tie 
okná. 
„Toľko svetla,“ rozjímala, „čo je pod oknami? Pódium?“ 
Schultz prerušil reč a sledoval jej pohľad k malému javisku, kde minulý piatok hrali pacienti 
nemohru na film Marečku, podejte mi péro. Pri trocha dobrej vôle sa to dalo nazvať 
predstavením. 
„Ideálne,“ prebudila sa v nej dizajnérka, konečne sa usmiala, „ toto je ono!“ 
„Pani Melicherová!“ vkročil do jej predstáv doktor, „obávam sa, že som vám nedostatočne 
popísal našich pacientov. To nie sú bežní ľudia, ktorí by rozumeli vašej reči. Oni tu žijú 
uzavretí pred svetom, nebudú vedieť kto je premiérom, viac ich zaujíma povedať plynulo 
jedno celé slovo ako politika.“ 
„Natáčanie sa odohrá tu!“ 
„Pani tajomníčka, títo ľudia sú pacienti. Nie sú zvyknutí na reflektory a kamery. Mohli by si 
privodiť psychické problémy.“ 
„Nemáte pokyny od riaditeľa ústavu? Čítali ste vôbec program?!?“ zamračí sa na doktora 
tajomníčka. 
„Trochu som veril...“ 
„No tak to pre istotu znova zopakujem. Pán premiér príde o dvanástej, urobí na pódiu krátky 
prejav s dojatým obecenstvom vašich pacientov, ak bude treba, tak odpovie novinárom na pár 
otázok, do dvadsať minút je v jedálni na obede a už ho tu neuvidíte. Finíto! Chcete mi tvrdiť, 
že vaši pacienti nevydržia sedieť dvadsať minút a usmievať sa do kamery. Prinajhoršom mu 
nebudú rozumieť, no čo?“ 
„To áno, ale občas niektorí dostanú šok.“ 
„No tak to bude ukážka ťažkého údelu ich života a len to zdôrazní ako potrebujú našu pomoc. 
Čakala by som od vás a aj od nich trochu viac vďačnosti,“ tajomníčkin pohľad pálil, 
„povedzte im, že vďaka vláde dostanú nové zdravotné zariadenia, pomôcky a viac príspevkov 
na jedlo a uvidíte ako budú vysmiatí od ucha k uchu, nie dvadsať minút, ale celý deň!“ 
„Povedať im to môžem, no nebudú mi rozumieť,“ vyšlo nevdojak z doktora, no vzápätí to 
zahovoril, „ja som tým len chcel povedať, že o poschodie nižšie je oddelenie dôchodcov, to 
bude omnoho lepšie obecenstvo. Možno by bolo vhodnejšie, keby sa prejav odohral v ich 
spoločenskej miestnosti.“ 
Žena sa naňho zahľadela ako učiteľka na školáka, ktorý si dnes zabudol prezuvky. 
„Vy navrhujete, aby premiér rečnil v tom kumbále o poschodie nižšie? Nemôžem za to, že 
toto sú jediné veľké priestory v celom domove a navyše s pódiom! Príde najmenej päť 
kameramanov z piatich televízií a ďalší tucet novinárov z najčítanejších periodík. Bol by 
škandál, keby sa do miestnosti nezmestili a nemohli prejav vidieť.“ 
Vo vzduchu zostal len mráz bez priestoru na odvrávanie. 
„Chápem.“  
Chvíľu bolo ticho. 
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„Nechcete sa s nejakým pacientom zoznámiť?“ pokúsil sa doktor. Poloúsmev, ktorý sa mu 
podarilo vyčarovať, však rýchlo poklesol. Tajomníčke zazvonil mobil. 
„Inokedy,“ odsekla a vzápätí sa už otočila naspäť do chodby, ponárala ruku do kabelky. 
V pätách jej kráčal verný spoločník, Róbert. 
Po oddelení sa rozľahol jej pevný hlas: „Všetko je zariadené.“  
 

*** 
 

Na pódiu sa vypínala národná vlajka so strapcami. Bola tak čistá, že by ju mohli používať ako 
sterilnú plachtu pri operáciách vlastencov. Vedľa čerstvo vyrezaná trojnožka s obrovskou 
zmluvou na mieste obrazu. Potom pult s menom premiéra, na ktorom sa tisli mikrofóny z 
hádam každej televízie či novín v krajine. Pódium strážil polkruh žiariacich reflektorov. 
Všetko bolo pripravené na príchod premiéra. 
Pod pódiom sedelo v šere päť radov návštevníkov. Naľavo, novinári so šťuknutými perami 
a vytiahnutými zápisníkmi. Napravo, afatici so zdravotnými sestrami. Medzi nimi vo vôni 
zatuchnutých oblekov čakal aj doktor Schultz.  
Spoločnosť uzatvárala pani Melicherová s Róbertom na čestných miestach vedľa pódia. 
V rohoch miestnosti striehlo sedem kameramanov. Dvaja z nich pripravení zaznamenať každú 
emóciu v hľadisku. 
Schultz neraňajkoval a preto si v automate kúpil oriešky, no tak dlho ich neotváral až naňho 
samé vykukli z vačku. Zastrčil ich naspäť. Nedokázal nič zjesť. 
V priestore sa rozľahlo klopkanie poltopánok po čerstvo umytej podlahe. Do sály vošli 
riaditeľ ústavu, premiér, minister práce, sociálnych vecí a rodiny a predseda združenia 
samospráv. Riaditeľ ukázal premiérovi na vešiak a vzápätí si už premiér sňal svoj jarník, aby 
obecenstvu odhalil snehobielu košeľu a vyžehlený oblek.  
Potom sa riaditeľ usadil vedľa pani Melicherovej, pričom ďalší traja pokračovali ku 
schodíkom. Vôňa ich kolínskej rozvírila pach zatuchliny, no chvíľu na to už vyšli na pódium 
a zatuchlina bola nenávratne späť. 
Zoradili sa do trojlístka, premiér v strede. Pristúpil k rečníckemu pultíku. Puky na obleku, 
čerstvo oholená tvár a nagélované vlasy sa vypaľovali v odrazoch svetlometov na sietnice 
divákov.  
Ozval sa nadšený potlesk z radov pacientov. Premiér počkal kým potlesk ustane, napravil 
mikrofón a zahľadel sa na obecenstvo. Jeho hĺbavý pohľad, jeho pokojná tvár, pod ktorou 
kolovala premiérska krv, pulzovali až nadprirodzeným rešpektom. 
Tajomníčka si spokojne prehodila nohu cez nohu. Doktor sa nervózne zahniezdil, vírili v ňom 
nepríjemné myšlienky. Prečo tlieskali? 
„Dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede a želám krásnu nedeľu. Tu v Domove Svätého 
Štefana sme sa dnes stretli, aby sme po rokoch odškodnili tých najbezradnejších občanov 
krajiny, našich dôchodcov a invalidov.  
Verím, že tým spoločne zasadíme sociálne semienko za vládou oligarchie, za vládou Toho-
koho-netreba-menovať.“ 
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Pár novinárov sa nahlas zasmialo, tajomníčke zvlhli oči. Po jej boku sedel vystretý Róbert a 
pohľadom strážil miestnosť. Podobne Schultz, ktorý sa pokúšal dešifrovať myšlienky 
pacientov. Každý z nich pozorne sledoval premiéra.  
Vpredu medzi návštevníkmi hlasno zavŕzgalo. Stolička? Alebo má niekto vetry? Naklonil sa 
doktor, aby lepšie videl. Nik iný na to nereagoval. Len Róbert, ktorý na doktora udivene 
hľadel naprieč celou miestnosťou. Potom sa postavil, zvesil ramená a rýchlym krokom odišiel 
na WC. Vetry, odpovedal si doktor. 
„Pred očami tu vidím mnoho unavených tvárí. Príliš mnoho. Na jednej strane sú invalidi, 
ktorým osud nedožičil toľko ako nám ostatným, na druhej dôchodcovia, ktorí celý život dreli. 
Dreli na nás ostatných, aby sa z nás chlapcov mohli stať chlapi, z dievčat ženy. Dnes sú úplne 
odkázaní na štát. A ten na nich doteraz kašlal,“ premiér sa otočil od mikrofónu, jeho hlas sa 
zachvel, „ospravedlňte ma.“ 
Potom však nadviazal ešte údernejšími slovami. Bol skvelý rečník, tu zodvihol hlas, tam 
podržal slabiku. Pomaly stúpal do finále, až si v poslednej vete svojej rozpravy o príkorí 
priložil ruku na srdce a pokorne vzhliadol. 
Zdalo sa, že prejav dojal, spomedzi zúčastnených sa začali ozývať zvuky. Melichérová sa 
otočila smerom odkiaľ prichádzali, pripravená utešiť rozcíteného poslucháča. Rázom jej 
zmizol úsmev z tváre.  
Rehotal sa tam šesťdesiatročný bezvlások, pričom prstom ukazoval priamo na premiéra. 
Nebesia, to on vydával ten vŕzgajúci zvuk, uvedomil si doktor.  
Netrvalo dlho, kvapka smiechu sa zmenila na vlnu. Čoskoro sa rehotal celý rad. Premiér sa 
však nedal, pokračoval v prejave. 
„Preto sme sa vo vláde rozhodli, že zvýšime rozpočet samospráv na sociálne služby o dva 
milióny eur! Sú to peniaze na jedlo, zdravotné pomôcky, starostlivosť o pacientov. Ale sú to 
aj peniaze pre personál sociálnych zariadení, ktorý tvrdo pracuje, aby tieto domovy udržal 
v chode. Poďakujme aj im!“ 
Smiech sa zmenil na cunami, rozšíril sa do okolitých radov. Novinári si postupne prestávali 
všímať prejav, namiesto toho sledovali predstavenie v hľadisku. Premiér sa niekoľkokrát 
zakoktal. 
„Čo to má byť?“ dobehla prikrčená tajomníčka. 
Doktor sa pozrel na svojich pacientov a bezradne rozhodil rukami, potom však potichu prešiel 
doprostred zábavy a zastavil sa u najhlučnejšieho z pacientov. Pacient ho najprv nevnímal, 
aby mu náhodou nič neuniklo, ale keď doktor neodchádzal a navyše mu začal blokovať 
výhľad, pokúsil sa odpovedať. 
„Kom-“ začal slovo. 
„Komando. Kombajn. Kométa.“ narýchlo tipoval doktor. 
„Kom-.“ 
„Komentátor? Komplot? Komár? Komik?“ 
„Komik,“ dokončil pacient a znova sa pri tej myšlienke pobavil. 
„Komik!?“  
„Komik.“ 
Doktor prehltol a otočil zblednutú tvár k tajomníčke. 
„No hovorte!“ zavrčala, keď sa vrátil pomedzi stoličky k jej čestnému miestu. 
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„Pani tajomníčka, naši pacienti si neuvedomujú, že sa k ním prihovára premiér.“ 
Slová z neho vychádzali ako z chlpatej deky. 
„Myslia si...no...myslia si, že to je vystúpenie stand-up komika.“ 
Tajomníčku vystrelilo na nohy: „Je to premiér republiky!“ 
„Oni ho nepoznajú, pani tajomníčka. Nezaujímajú sa o politiku. Netušia ani kto bol 
premiérom predtým.“ 
„Ale čo im môže byť na ňom smiešne?“  
„Pacienti nerozumejú jeho slovám, počujú len tón reči, intonáciu, vidia jeho výrazy a gestá. 
Dokážu vydedukovať mnoho, bez toho aby rozumeli jedinému slovu. Oni nepočujú čo 
povedať chce, oni vidia čo naozaj hovorí.“ 
Premiér práve vymenovával všetky existujúce položky, ktoré je možné kúpiť za dva milióny 
eur. Jeho reč bola stále chaotickejšia a rýchlejšia. Papier ležal na pultíku, realistické ciele na 
obnovu sociálnych zariadení dočasne zabudnuté. 
Tajomníčka preglgla: „Stále nerozumiem.“ 
Doktor stratil zábrany: „Normálni ľudia sú opantaní jeho medovými slovami, ale oni vidia, 
len umelý prejav a gestá. Doslova ich dojíma k smiechu.“ 
„Okamžite im to vysvetlite!“ 
„Ale ako?“ doktor obrátil dlane. 
Tajomníčka prebehla k predným kameramanom a vyslovene im zakázala natáčať obecenstvo. 
Neprotestovali, záberov už mali aj tak dostatok. Potom si zo svojho miesta raz sadla, raz 
vstala. Stále dokola. Ak by mala na nose kužeľ, ako sa celý čas doktorovi zdalo, určite by jej 
teraz spadol. 
Z pódia sa ozvalo: „Priatelia, takto pred vami tu stojíme traja muži s pokorou v srdciach.“ 
Jednému z divákovi vyhŕkli slzy, druhému vyskočil sopeľ z nosa, frkol na pódium. Od 
plafóna sa odrážal hurónsky smiech. 
 „Hehe,“ premiér si potiahol límček, „ dovoľte, aby sme pred vašimi očami takto symbolicky 
slávnostne podpísali túto zmluvu.“ 
Doktor Schultz rezignoval. Oprel sa o stoličku a už len sledoval predstavenie pred svojimi 
očami. Sledoval prvý plán, kde poskakovala pani Melicherová, druhý plán, kde novinári ani 
nežmurkali, aby zachytili všetko okolo seba, a tretí plán, kde  premiér, za ohlušujúceho 
smiechu afatikov, pristúpil k zmluve na trojnožke a podpísal ju, ako keď  maliar posledným 
ťahom štetca dokončuje svoje vrcholné dielo. 
„Životná rola,“ premýšľal doktor nahlas a rukou načrel do otvorených orieškov. 
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Klaudia Rybovičová 
 

Úprimne. Odvážne. Pre ľudí. 
 
Žili sme si svoje každodenné životy, mali priveľa práce, priveľa školy, tesno na internátnej 
izbe a hlúpeho spolubývajúceho, ktorému sa nechcelo do sprchy. Vedľa seba a spolu. Ráno 
sme jedli praženicu v jedálni a na večer sa prechádzali pri rieke. Držala som si vlasy, aby som 
ich nemala plné ústa a mohla hovoriť. Bolo neskoro a na spánok nám už neostávalo veľa času, 
ale bolo dobre. Pred spaním sme si nie vždy napísali dobrú noc, veď načo netreba, nie sme 
ako tie páry, ktoré sa od seba nevedia odlepiť. Starká vždy hovorievala, že si treba zachovať 
samostatnosť, len tak vzťahy prežijú. Tak som bola samostatná, nevyvádzala som, keď si 
niekam išiel, ostávala som so svojimi myšlienkami sama a často tiež niekam chodila. Žili sme 
svoje každodenné životy a mne sa aj napriek tomu zdali neobyčajné.  
Mali sme moment, oddelený od vonkajšieho sveta, aby však neobyčajnosť bola ozaj taká, 
moment sa rozdvojil. Neklamal, len sa nepohodol, alebo odlíšil. Stáli sme vtedy pod oknami 
mojej izby a zatiaľ, čo mne bolo pokojne bezpečne šťastne isto tebe bolo len dobre. Netváril si 
sa nijako a v očiach si mal výraz, aký mávajú ľudia, keď sú zamyslení. Často si bol 
zamyslený, tak som si myslela, že je to v poriadku. Môj moment sa mi podobal. Cítil toho 
veľa a najlepšie naraz. Protichodné emócie, to aby som sa nenudila, keď ich budem držať pod 
kontrolou. Súťažiť s hnevom, vzrušením, súcitom a šťastím, nie je vždy najjednoduchšie 
a nechcela som sa nechať prevalcovať. Tvoj moment bol rozvážny. Zdalo sa, že ho nič 
nerozhádže, necítil priveľa emócii, nevedel ako. Občas niečo povedal, ale väčšinou bol ticho.  
 Keď sa moment rozdvojil, vzali sme si každý svoj a žili ho. Nevedeli sme o tom hneď, stále 
sme si mysleli, že máme spoločný, pretože keď už boli dva, najskôr sa zdalo, že fungujú. Že 
moment je stále celok, dosť pevný na rozdvojenie, že ho len tak nič nezlomí. Zdalo sa, že 
o nerovnakosti sa vieme rozprávať a ostatné splynie. Zdalo sa, že si hovoríme pravdu, že keď 
zdanlivo nezmyslene hovorím nesúvislé vety, tak rozumieš. Lenže moment, asi by sme mu 
mali dať nejaké meno, bol príliš samostatný, než aby plnil naše zdania. Bol emancipovaný 
a rád robil rozhodnutia, ktorým veril. Aj keď im veril iba on sám a nikomu inému nedávali 
zmysel. Počúval svoj inštinkt a bol presvedčený o jeho správnosti.  
Moment sa volal Igor a ako to už u Igorov býva, robia veci často bez premýšľania. Oni sa síce 
zamyslia, len sa o tom zabudnú poradiť s ľuďmi, ktorých sa to týka a rozhodujú. Tak aj náš 
Igor sa rozhodol. Rozhodol sa, že sa rozdvojí a každý z nás dostane kúsok. Počúval svoj 
inštinkt, zdalo sa mu to ako skvelý nápad, a samozrejme, sa s nami neporadil. Ani nám to 
neoznámil, a tak sme mali každý svojho a občas som sa čudovala, že či hovorím iným 
jazykom, alebo či si ohluchol, že nepočuješ, veď už skoro kričím. A to len Igor prekrúcal 
slová a k tebe došli vždy iné, než som povedala. Potom som si znova spomenula na starkú, 
ako sa vždy sťažovala na mužovu hluchotu, a možno to bol len iný moment, nie Igor, ale 
Vladimír alebo také čosi. Babky ho vraj milovali, tá moja bola síce  iná, nepodľahla davovej 
psychóze, že najskôr Vladko až tak svätý otec. Ani toho svätého otca neuznávala. Chcela len 
pokojnú komunikáciu a život v chalúpke na Liptove. Chcela, aby ju starý hlucháň počúval 
ako kedysi, keď si ešte rozumeli. Moment sa však rozdvojil.  
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Niekedy to bolo zas naopak, a keď si niečo hovoril, Igor to zamlčal, a tak som nepočula. 
Čakala som, kým niečo povieš, ale neprišlo nič, a tak som sa nahnevala a odišla, veď 
nebudem sa s tebou baviť, keď nevieš ani vetu zo seba vysúkať, kristepane.  Igor, on to asi 
nemyslel zle. Veď mal aj slzy v očiach, keď sme mu na to prišli. Tváril sa unavene 
a prepracovane. Chcel len, aby dobre bolo. Neviem komu, ale Igor tvrdil, že nám. Neviem, či 
mu verím, lebo keby ma nedobehli slzy, možno by sa Igor nikdy nepriznal, ďalej by sa tváril, 
že všetko je v poriadku, že môže rozdvojovať s úsmevom na tvári. Ale keďže moja časť Igora 
bola plná emócii každého druhu, slzy ma dobehli a bežali rýchlejšie, než sa mne kedykoľvek 
podarilo. Bežali až pribehli k tvojmu Igorovi a ten sa priznal. Vtedy sme na to prišli. Vedeli 
sme, že Igor na nás zahral divadlo, len sme nevedeli, ako to napraviť. Niektorým rolám 
uveríme tak veľmi, že si nepamätáme, kým sme boli predtým. Tak to hľadáme, ale po čase 
zúfalo rezignujeme. Igor si to pamätal, ale odmietol s nami spolupracovať, len na sociálnych 
sieťach nám občas nechával odkazy s pasívnou agresivitou, nesprávne použitými predložkami 
i čiarkami.  A my sme sa snažili uhádnuť, čo sa deje. 
Naša spoločná zodpovednosť sa vyplatila. Ak budeme naďalej ostražití, nebudeme si 
navzájom tvrdohlavo protirečiť môžeme sa ocitnúť v rebríčku najlepších. V prvej trojke.  
Niekedy bolo naozaj ťažké mu rozumieť. Hlavne vtedy, keď každé ďalšie tvrdenie bolo 
protichodné k tomu prvému. Igor mal rád antonymické dvojice. My už trochu menej. Keď 
sme sa naposledy rozprávali, pozeral si za mňa. Znovu si vyzeral zamyslene, ale menej ako 
obvykle, z toho som usudzovala, že za mnou je to zaujímavé. Neviem, koho si tam videl, bála 
som sa opýtať. Mala som sa opýtať Igora, ale pri jeho impulzívnosti naozaj nevieš, kedy 
hovorí pravdu. Asi by som mu neverila. Tak som to v sebe iba potlačila. Povedala si, že na 
tom nezáleží, starká predsa vždy vraví, že nemusíme mať na všetko v živote odpovede a že 
niekedy sa s momentom musíme iba zmieriť. Neviem, či myslela udobriť alebo rezignovať.  
Vravela to aj keď jej moment s menom Vladimír pripravil muža o sluch. Pozeral si za mňa 
a keď si začal hovoriť, najskôr som ti poriadne nerozumela. Potom som si vybrala vlasy z úst, 
kam mi ich navial vietor, vytlačila z hlavy starkú a prišla bližšie.  
„Vieš, asi by bolo lepšie, keby...“ „Kebyčo?“ 
„Niekedy je toho priveľa.“ 
„Viem.“  
Moment sa rozdvojil a vzali sme si každý svoj. Pamätali sme si, že kedysi bol spoločný, 
a potom sa z neho stal Igor. Počúval svoj inštinkt a rozhodoval za nás s tým najlepším 
úmyslom. Medzi Vladimírom a Igorom bolo ešte zopár omnoho kritickejších momentov, 
ktoré sa pri rozdvojení nechali zatiahnuť do intríg. Hovorím to, akoby nič, ale v skutočnosti to 
bolo veľké Niečo. Viacnásobné niečo. Momenty tiež mali svoje mená. Ovplyvnili mnohých 
ľudí a málokto bol šťastný. Keď som nechávala nášho Igora ísť, spomenula som si znova na 
starkú. Vždy sa usmievala, aj keď Vladimír spieval, že neublížil nikomu z nás a do starého 
televízora hádzala papuču. S Igorom sme si nerozumeli, tak bolo lepšie nechať ho písať 
vlastné statusy, s vierou, že sa raz naučí používať tie správne predložky. Zobrať si, čo 
z momentu ostalo.  Poďakovať. 
Vyzerá to, že sme situáciu ustáli. Naďalej Vás však prosím o zodpovednosť. Spolu to 
zvládneme.  
Nepokazme si to.   
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Lukáš Bolek 
Život bez intertextuality 

Nebolo to po prvý raz, čo sedel za veľkým dreveným stolom vo svojej pracovni, 
obklopený štyrmi stenami zdobenými starými vyblednutými tapisériami a ku podivu veľkým 
okrúhlym oknom, cez ktoré by dnes mohli prúdiť jemné slnečné lúče, keby nebolo pod 
mrakom. Na stole sa mu ako roztrúsené mravce ponevierali rôzne papiere – popísané 
i prázdne, čisté aj roztrhané – bez ladu a skladu. Svietil si menšou olejovou lampou, v ruke 
držal atramentové pero a sústredený zamyslený pohľad upieral na kopu papierov. 
Načiahol sa, pero namočil do kalamára a vpustil pár čiernych machúľ na nepošpinený kúsok 
papiera s nevýslovnou túžbou niečo napísať. Nestalo sa. Celým svojím telom i dušou sa snažil 
písať. Román. Chcel napísať román, no zároveň sa snažil o nemožné. 
Komorná ho vyrušila zaklopaním na dvere. 
„Povedal som vám, aby ste ma dnes nerušili,“ ostro ju zahriakol, keď vošla. Pero vrátil do 
kalamára a oprel sa späť o stoličku. 
Nedala na sebe poznať znepokojenie: „Prepáčte, ale musíte jesť aj piť.“ 
„Ako mám napísať originálny román, keď sem budete stále chodiť?!“ 
„Originálny bude bez ohľadu na to či vám prinesiem jedlo.“ 
Nadýchol sa ako keby musel vysvetľovať nejakú samozrejmosť. „Ak budem niečím 
ovplyvnený, už nebude unikátny.“ 
„Celkom nechápem.“ 
„Akoby ste aj mohli. Ide o to, že ak dopustím, aby na moju myseľ pôsobili javy bežného 
života, stanem sa ovplyvnený, a nebudem schopný napísať román, ktorý nikto nikdy nečítal, 
pretože, aj keď nie vedome, tieto prvky doň zakomponujem.“    
Komorná mierne pobavene: „To vysvetľuje, prečo nemáte žiadne knihy a žijete celú večnosť 
utiahnutý v tomto dome bez života. A, samozrejme, že ste za ten čas nenapísali jedinú vetu.“ 
„Nestarajte sa do vecí, ktorým nerozumiete.“ 
„Chcem vám pomôcť. Tak ma aspoň vypočujte. Bojujete s veternými mlynmi a tento boj 
nikdy nevyhráte. Váš cieľ napísať úplne originálny román je neuskutočniteľný.“ 
„Čo tým chcete povedať?“ zaujala ho reč komornej. 
„Môžete napísať jedinečný román, ale musíte byť niečím inšpirovaný. Niečím, ako vravíte, čo 
nikto nikdy nevidel, nepočul, nečítal.“ 
„Nič také nejestvuje.“ 
„Ale áno. Len sa rozhliadnite okolo seba. Choďte do dediny, inšpirujte sa. Uvidíte, že nikde 
inde na svete nenájdete taký zaujímavý život, aký je tu u nás.  
„Nebude originálny,“ vravel už zamýšľajúc sa nad jej slovami. 
„Ale bude jedinečný,“ zakončila a ako vždy vyšla s úsmevom z izby. 
Týždne ubiehali, no zatiaľ žiadne riadky nezapĺňali prázdnotu jeho papierov. Začal o sebe 
pochybovať, až to jedného dňa vyvrcholilo.  
Ešte predtým, ako opustil pracovňu, napísal do poznámkového bloku jediné slovné spojenie, 
ktoré mu akosi utkvelo v pamäti: boj s veternými mlynmi; berúc blok i pero zo sebou.    
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Dom, v ktorom býval, sa vynímal celkom na vrchu dediny, vyvýšený nad ostatné obydlia. 
Preto, keď ho opúšťal, mohol pekne popri schádzaní sledovať život tunajších dedinčanov, 
poznajúcich síce už detstva, ale spomienky na nich sa snažil vytesniť. 
Kráčal celkom pomaly, snažiac sa vnímať nádhernú prírodu obkolesujúcu malú dedinku, ale 
aj život v nej samej. Hneď spoznal susedov bývajúcich kúsok od neho. Až teraz si na nich 
spomenul. Sedeli v predzáhradke. 
Matka, ktorej manžel už dávno zomrel, a jej jediný, bohužiaľ, slepý syn. Obaja boli už 
postarší, nebývali však sami. Celá dedina a ani najväčšie klebetnice nevedeli odkiaľ sú. 
Rozšírilo sa, že dvaja chlapci a dve dievčatá, ktoré s nimi žijú, sú ich vzdialení príbuzní. 
Vychovávali ich od malička. Veľmi čudná rodina. Na verejnosti sa často neukazovali. 
A len čo som ich spomenul, jedna je v momente tu. Rýchle kĺzanie pera po notese zastavilo 
ešte rýchlejšie rečnenie tunajšej najväčšej jazyčnice Dory. 
„A čože vy tu? Vás tu často nevidno!“ lietali jej zvedavé otázky. 
„Troška prechádzky nezaškodí....“ Jej rečnenie nemalo konca. Stihla mu toho narozprávať 
toľko, že  niekedy nevedel  rozlíšiť, čo je v skutočnosti pravda. V tých prázdnych rečiach sa 
ale našlo čosi zaujímavé. Niečo, čo ho zaujalo. 
Rozprávala o rodine bývajúcej kúsok ďalej. Vraj žili v dome štyria. Chudá dlhokrká žena a jej 
naopak, svini podobný manžel, obaja puritáni; ich syn, rozmaznaný, na otca sa viac ako 
ponášajúci a útly malý jedenásťročný chlapec, ktorého pôvod opäť nikto nepoznal, no naisto 
sa vedelo, že nie je ich syn. Chudák, správali sa k nemu horšie ako k psovi a vraj ani nemohol 
ostávať sám doma či dokonca nedostával pravidelne jesť, ak svojich domácich nahneval 
niečím nie „normálnym“. 
Či sú to klebety, to nevedel. Ku koncu pritrúsila neuveriteľné veci, ktorým už ozaj nemohol 
uveriť. S radosťou si napísal príbeh o chlapcovi, hneď ako sa s Dorou rozlúčil. Ani tú 
nezabudol pridať do notesu. Začínal mať z toho radosť. Toľko originality a unikátnosti! 
Kráčajúc po ceste, míňajúc domy rovnakého štýlu, sa ďalej rozhliadal okolo seba. Práve ho 
obchádzal kočiar, do ktorého boli zapriahnuté tri veľkolepé gaštanové kone, keď sa rozhodol 
obzrieť si aj okolitú prírodu. Mladý muž a dievčina z koča mu zamávali na pozdrav a on sa 
vybral priamo k miestnemu jazierku. Nezabúdajúc zapisovať všetko, čo ho fascinovalo. 
Schádzal jednoduchou dláždenou cestou, ktorá ho zaviedla rovno na okraj malého 
nevýrazného jazierka. Drobné slnečné lúče sa odrážali na hladine vody. Takmer nikoho tu 
nebolo. Jediný starec rybárčil sám na móle. 
A podobne ako náš protagonista sa snažil o nemožné. Teda on mal predsa len väčšiu šancu. 
Chytiť obrovskú ryby, v rybníku, kde sú už nevídané, napriek nepriazni osudu, chudobe 
a nenávisti ľudí nie je až tak náročné. 
Poznal ho a bolo mu ho ľúto. Ale v knihe by mu predsa mohol dopriať krajší, pestrejší koniec.  
Čas ísť ďalej. Hľadať inú, na svete neopakovateľnú, inšpiráciu.   
Chcel ísť do lesa. Tam vždy rád chodil. Kedysi. V zátiší hôrnych stromov sa výborne 
rozmýšľa. No chodníček vedúci do lesa, prechádza ešte jedným rozprávkovokrásnym 
miestom. Záhradou ruží. 
Ich pestré farby mu ihneď zažiarili v očiach. Nádherná vôňa mu otupela čuch. Jednoducho 
nádhera. Obzeral sa a prechádzal pomedzi roztrúsené ruže. Vnášali doňho neopísateľný 
čarovný pocit. 
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Kúsok pred ním stálo dievča – mladé, ale nie až tak celkom, zrejme sa tu staralo o kvety. 
Vzbĺka v ňom taká čudná myšlienka, že sa musí niekomu poďakovať za tú nádheru. Proste 
musí. 
„Máte tu prekrásne ruže,“ povedal milo. 
„Och, áno. Nie ste prvý, čo to hovorí. Ale povedzte mi, prečo je ruža ružou?“ spýtala sa. 
Zdala sa mu akási smutná. 
„Ruža ružou? To naozaj neviem.“ 
„Veď keby sa volala inak, čo sa zmení? Voňavá by stále bola.“ 
„A to vás trápi?“ Ale trápilo ju čosi úplne iné, keď sa jej neskôr na to pýtal. Niečo, čo by sa 
dokonale hodilo do jeho románu. A my, zrejme, poznáme tento rodinný svár. 
Pomaly odchádzal z tohto zdanlivého raja, oči teraz nespúšťajúc z notesa. Myšlienky mu však 
blúdili ďaleko za hranice tejto záhrady. 
Ani sa nenazdal a jeho kroky ho zaviedli do okolitého listnatého lesa. Bolo už šestnásť hodín. 
Slabé, poobedné, prostoreké slnko bez námahy vrhalo na všetko živé i neživé svoje žlté lúče 
a dodávalo lesu pokojný nádych života, ktorý  nájdu len tí, čo ho nehľadajú. 
Notes bol takmer celý zaplnený. Aj on sa tak cítil. Naplnený množstvom poznania, pripravený 
napísať ten román, o ktorom tak dlho sníval. Svoju púť za inšpiráciou ukončil, aspoň tak si to 
myslel. Prechádzal okolo majestátnych stromov a vsával z nich energiu. Má všetko, čo 
potrebuje. Môže ísť domov a pustiť sa do náročnej práce. 
Odchádzal preč, keď začul čísi hlas. 
„Pozdravujem vás, lesy, hory...“ hlas zanikal, čím ďalej bol starec v klobúčiku hlbšie v lese, 
sajúc z neho všetko dobré. Videl ho len matne, vzďaľoval sa a les ho pohltil do svojej náruče. 
Veľmi zaujímavý muž, pomyslel si. 
Všetko tu bolo zaujímavé. 
Stalo sa. Po niekoľkomesačnej drine. Na prvej strane stálo: 
 
Príbeh, ktorý nikto nečítal 
William A. A. Dickinsen 
A napísal jedinečný príbeh, ktorý nikto nikdy 
 nečítal,  
nevidel,  
nepočul. 
Ako je teda možné, že ho všetci poznajú? 
 
Autorova poznámka  
 
Intertextualita ako literárnovedný pojem je veľmi obsiahly a dala by sa naň viesť široká 
debata. Pre náš účel môžeme tento pojem chápať ako výraz označujúci všeobecnú vlastnosť 
všetkých textov vzťahovať sa na iné aj neliterárne texty. Diela, medzi ktorými dochádza k 
tomuto vzťahu, sú vzájomne vnútorne ovplyvnené. 
(Hyperlexikón literárnovedných pojmov; upravené, krátené)  
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Ili Ivančová 

Pracovný pohovor 

  
„Som v strese,“ pripustila a konečne sa prestala pohrávať s prsteňom z bieleho zlata. 

Sedela na zadnom sedadle ich auta, vedľa nej boli natískaní jej starší brat James a Carson, jej 
blízky priateľ. Na sedadle spolujazdca sedel jej otec George a šoférovala jej mama Mariah. 
„Neboj sa, Dina, bude to v poriadku,“ utešoval ju otec, „si predsa skvelá, prečo by ťa nemali 
vziať?“ To bola dobrá otázka. Prečo by ju nemali vziať? Ale na druhej strane, prečo by mali 
zobrať práve ju? Dinu to hnevalo. Bola taká nervózna, že by ani nenastúpila do auta, ak by ju 
jej rodina doslova nevtlačila dovnútra. Cestou v aute rozmýšľala. Prečo sa bála? Veď bola 
predsa dobrá. Právo odjakživa milovala. No v bruchu sa jej vytvárala veľká hrča strachu, 
ktorú nevedela ani za svet zmenšiť. „Dina? Počúvaš?“ opýtala sa mama. „Prepáč, zamyslela 
som sa,“ ospravedlnila sa a chytila za hlavu. Mama pochopila, že sa už viac nechce rozprávať, 
a preto s otcom začali horlivo diskutovať o nejakom filme, ktorí včera pozerali. „Hej, neboj 
sa,“ pošepol Carson. Dina sa smutne usmiala a celú cestu mlčala.  

O pár minút dorazili pred dom, v ktorom sídlila právnická firma, kam sa Dina práve 
chystala na pohovor. Bola to veľká trojposchodová budova z tehál s oknami v čiernych 
rámoch. Pripomínala nejakú industriálnu továreň. Cez okná mohla vidieť ľudí pobehujúcich 
po chodbách a kanceláriách. Na prvý pohľad bola táto scéna priam ukážkou chaosu, no keď sa 
pozrela bližšie, zistila, že aj v tom „chaose“ bol systém. „Tak nech sa darí, zlatko,“ zaželala 
mama a tuho ju objala. „Hlavne sa neboj a ver si, pretože si úžasná, Dina. Nezabudni,“ 
povedal jej otec a stisol ju v pevnom objatí. „Budeme ťa tu čakať,“ sľúbil jej James a taktiež 
ju objal a zaželal veľa šťastia. A nakoniec ju objal aj Carson. „Ja viem, že ťa vezmú,“ nežne 
vyhlásil a usmial sa. Dina sa nervózne usmiala a napravila si golier na bielej blúzke. Nadýchla 
sa, vydýchla a pobrala sa ku vchodovým dverám.  

Dvere boli mohutné a mali železný rám. Stred dverí bol vyplnený sklom. Ešte pred tým, 
ako vstúpila, sa v skle na dverách uistila, že vyzerá tak, ako by chcela. Jej biela blúzka bola 
nepokrčená, gombík na čiernom saku rozopnutý. Nohavice si rýchlo uhladila a prameň 
čiernych kučier si zastrčila za ucho. Už bez ďalšieho zaváhania stlačila kľučku a vošla dnu. 
Hneď ako vošla, ovalila ju vôňa papiera. V miestnosti, v ktorej sa ocitla, bol veľký biely 
lakovaný stôl, za ktorým sedela žena, asi štyridsiatnička. Ryšavé vlasy mala zapletené vo 
voľnom vrkoči, čiernu blúzku čistú, na  tenkých perách rúž, ktorý jej ladil s vlasmi. Keď Dina 
vošla, žena zdvihla zrak a uprela svoje kakaové oči priamo na ňu. „Môžem vám nejako 
pomôcť?“ opýtala sa profesionálnym tónom. Dina si odkašľala a predstavila sa. „Dina 
Darnay? Pán Rogerson má ešte jedno stretnutie, ale pokojne sa posaďte a počkajte na neho 
tu,“ povedala žena a opäť sa pustila do práce na počítači. Dina prikývla aj keď jej už nebola 
venovaná nijaká pozornosť a posadila sa do mäkkého červeného kresla. Celý interiér bol 
ladený do biela a červena, niektoré detaily boli čierne na oživenie. Dina tam takto sedela asi 
desať minút. „Môžete ísť, slečna,“ povedala žena alebo skôr sekretárka, ako Dina 
predpokladala. „Na druhom poschodí, schody sú na konci tej chodby. Piate dvere naľavo,“ 
poinformovala ju sekretárka. „Ďakujem,“ odvetila. Ako prechádzala okolo stola, všimla si, že 
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sa sekretárka volá Samantha. „Veľa šťastia,“ povedala Samantha  a kútiky úst sa jej len 
nenápadne zdvihli. Dina jej venovala posledný úsmev a vybrala sa po schodoch. 

Prišla na svetlú chodbu. Steny boli biele a hladké. Svetlé jasne svietili a medzi 
niektorými dverami viseli obrazy.  Dina sa poobzerala, no bola tam sama. Zrazu si všimla, že 
nie všetky svetlá jasne svietia. Jedno, čírou náhodou presne nad ňou, neoblomne poblikávalo. 
Dina sa nadýchla a už-už išla vykročiť vpred, keď nečakane z prvých dverí naľavo vyšiel 
postarší pán a skoro ju zrazil. Keď si uvedomil, že tam stála, ospravedlnil sa jej a zamyslene 
sa na ňu pozrel. Mohol mať asi šesťdesiat rokov, mal sivé vlasy, elegantne zastrihnuté fúzy, 
čierny oblek, bielu košeľu a kravatu. Pôsobil veľmi nóbl. Dina sa čudovala, prečo na ňu tak 
hľadel. „Prepáčte, vy ste nová sekretárka?“ opýtal sa. „N..n..nie,“ vykoktala zo seba Dina. 
„Tak prečo ste tu?“ položil jej ďalšiu otázku. „Idem na pohovor k pánovi Roger-,“ začala, no 
muž ju neslušne prerušil. „To nie je možné. Na to, aby ste boli právnička, musíte mať 
vysokú,“ zachichotal sa. „Ale ja mám vysokú!“ naježila sa Dina. „Ako chcete,“  zachechtal sa 
a odcupkal dolu schodmi. Dinu to pobúrilo. Čo si o sebe myslí? Radšej to pustila z hlavy 
a pobrala sa ďalej. Prešla iba pár krokov a všimla si, že ďalšie svetlo, presne to nad ňou, 
začalo blikať. Teraz už blikali dve svetlá. Na začiatku neblikalo ani jedno. Mali by si vymeniť 
žiarovky, pomyslela si, no v tom sa otvorili druhé dvere napravo. Nikto z nich nevyšiel. Dinu 
to zaujalo natoľko, že si dovolila nakuknúť dnu. Bola to malá kancelária. V strede boli dva 
čierne stoly otočené k sebe tak, že stoličky boli od seba. Inak bola prázdna, až na tých päť 
mužov, ktorí stáli alebo sedeli. Nevedela povedať, ako vyzerali, pretože tváre mali 
rozmazané. Keď ju zbadali, začali niečo pokrikovať. Dina sa zhrozila. Kričali na ňu. Boli 
naštvaní. No ani za nič nevedela rozoznať, čo kričali. Po tom na ňu začali ukazovať prstami 
a chechtať sa. Dina sa zľakla a rýchlo zabuchla dvere. Vydýchla si a potom rozmýšľala nad 
tým, čo vlastne kričali. Síce nepočula všetko, no zazdalo sa jej, že nejaké slová zachytila. 
A tie ju zarmútili. Vedela, že na ňu niekto čaká, a preto sa pobrala ďalej. Len s trocha väčšou 
neistotou. Taktiež si všimla, že prvé svetlo zhaslo.  

Nečakane  sa aj tretie dvere otvorili a vyšla z nich vychudnutá stará pani s vlasmi farby 
sychravého počasia, ktoré mala v striktnom drdole. Mala úzke čierne okuliare, bielu 
vyžehlenú košeľu, čiernu úzku sukňu siahajúcu jej po kolená a čierne lodičky. Jej veľké 
zelené oči už dávno stratili iskru, úzky nos a spodná pera plnšia ako vrchná Dinu desili. Keď 
ju pani uvidela, zamračila sa na ňu. „Dievča, dievča, čo tu ty robíš?“ osopila sa na ňu. Prečo 
sa ma každý pýta, čo tu robím? iritovane sa zamyslela. „Idem na pohovor,“ odpovedala čo  
najslušnejšie. „Si si istá? Myslíš, že dievča ako ty tu má miesto?“ nepríjemne sa usmiala. 
„Obávam sa, že vám nerozumiem,“ povedala Dina s rastúcim hnevom v hlase. „Vieš, dievča, 
tu musíš byť vzdelaná a inteligentná.“ Dina sa nahnevala. „A čo tým myslíte?“ zasyčala ako 
odpoveď. „Ja sa ti len pokúšam pomôcť,“ spokojne vyhlásila žena a popri tom si ju obhliadla 
od hlavy po päty. Pohľad sa jej zastavil na Dininej čokoládovej pokožke a kučeravých 
vlasoch. Keď si to Dina uvedomila, zamračila sa a rozhodla sa, že jej vynadá, no žena popri 
nej iba ladne prešla a ako mačka zmizla z pohľadu. Nešťastná Dina sa zamyslela nad 
odchodom, ale iba nachvíľu a pobrala sa dopredu. Jej oku však neuniklo, že aj druhá lampa 
zhasla.  

Pred štvrtými dverami na ňu čakala zavalitá žena s krátkymi kučeravými vlasmi, 
bucľatými ružovými lícami, plnými perami, očami modrými ako oceán, so zásterou okolo 
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pása, s varechou v jednej ruke a s malým dieťaťom v druhej. Dieťa mohlo mať okolo 
deviatich mesiacov a nespokojne plakalo. „Prečo si tu? Nemala by si byť doma?“ zhíkla žena. 
„Na čo narážate?“ spýtala sa unavená Dina. „Kto sa postará o domácnosť? Kto uvarí obed 
tvojim deťom a manželovi?“ zhrozila sa. „Ja nemám deti. A ani manžela,“ vyjachtala. „Ale no 
tak, zobuď sa. Mala by si si nejakého rýchlo  nájsť,“ posúrila ju. „A to už prečo?“ Dina si 
prekrížila ruky na hrudi. „Pretože to je cieľ každej ženy! Je to pocta. No tak, šup- šup. Ešte si 
dosť mladá na založenie vlastnej rodiny,“ upokojila ju žena. „Ale ja ešte nechcem rodinu! 
Práve idem na pohovor. Budem-,“ začala, no žena ju netrpezlivo prerušila.  „Aký pohovor, 
prosím ťa. Radšej sa vráť domov ako naozajstná žena v domácnosti!“ Dina očervenela ako 
rubín. Čo to tu táto pomätená pani melie? Drobné batoľa začalo ešte viac plakať. Žena sa 
ihneď prestala venovať Dine a začala ho tíšiť, nie až tak príjemne a milo, ako by sa malo. 
Z dvier za ňou sa ozvali hlasy a žena sa rýchlo vrátila dnu. Dina bola preľaknutá ako myš, 
ktorá sa bojí mačky. Prečo sa k nej takto správali? Mala v sebe ešte štipku odvahy, a preto 
stisla kľučku na piatych dverách naľavo a vošla dnu presne vtedy, keď zhaslo aj tretie svetlo.  

Vo vnútri kancelárie bol veľký hnedý stôl, za ktorým sedel pán Rogerson. Aspoň to 
predpokladala. „Á, slečna Darnay, prosím, sadnite si,“ usmial sa na ňu. Dina si vydýchla 
a posadila sa. „Pán Rogerson, najprv-,“ začala, ale pán Rogerson jej nedal dopovedať. 
„Myslíte si, že sa na túto prácu hodíte?“ opýtal sa. „Ja-.“ „Tak hodíte? Myslíte si, že na to 
máte?“ Dine po chrbte stiekol ľadový pot. „Ja...“ začala, no nevedela pokračovať. „Jasné, že 
nemá,“ ozval sa hlas, ktorý už poznala. Bola to sivovlasá žena s čiernymi okuliarmi. „Ako by 
aj mohla mať?“ zaškerila sa. „Musela by mať pravé vzdelanie, ktoré si podľa môjho názoru 
nemôže dovoliť,“ pritakal starý muž, ktorý ju skoro zrazil k zemi s dverami. „Žena by mala 
byť doma a starať sa o domácnosť,“ začala svoje bucľatá pani s dieťaťom v rukách. Spoza 
pána Rogersona sa vynorilo päť mužov, ktorí na ňu predtým pokrikovali. Teraz všetci niečo 
jačali a hovorili jeden cez druhého. Dina, ktorá tam sedela zmätená, zranená a smutná rýchlo 
vyskočila zo stoličky a vybehla na chodbu, kde bola teraz úplná tma. Radšej bude sedieť 
v tme, ako by mala počúvať urážky cudzích ľudí. Neistá sa skrútila do klbka pred dverami 
a konečne jej po lícach stiekli pramienky sĺz. „Dina, prečo plačeš?“ opýtal sa hlas. „Ocko?“ 
spýtala sa cez vzlyky. „Prešla si už takú dlhú a ťažkú cestu a teraz sa necháš položiť takýmito 
ľuďmi?“ Zamyslela sa. Mala by sa vzdať? Mala by sa vzdať svojho sna preto, čo si o nej 
mysleli iní? „N- nie, nemala?“ vyjachtala zo seba neisto. Na konci chodby začalo prvé svetlo 
slabučko blikať. „Samozrejme, že nemala,“ povzbudil ju druhý hlas. Mama. „Že nie?“ opýtala 
sa ešte raz. „Prečo by si to robila? Prečo by ťa názor iných mal trápiť?“ povedala mama. 
„Nemal by,“ pošepkala Dina. Teraz začalo blikať aj druhé svetlo. „No tak, Dina, skús to ešte 
raz,“ navrhol jej tretí hlas, ktorý patril jej bratovi. „Predsa sa nevzdáš tak ľahko,“ vyhlásil 
Carson, posledný hlas, „ja viem, že ťa vezmú.“ Dina si utrela slzy a postavila sa na nohy. 
Musela si rýchlo zakryť oči rukami, pretože znenazdajky sa rozsvietili všetky svetlá. Svietili 
ešte silnejšie, ako predtým. Odrazu Dinu zaliala bieloba a nedovidela ani na topánky... 

„Slečna Darnay?“ opýtal sa hlas. Dina zaklipkala očami a ocitla sa v príjemne 
zariadenej kancelárii s veľkým dreveným stolom. Celú zadnú stenu pokrývali police 
s knihami a vedľa stola stál glóbus. Sedela v zamatovom kresle a upierala zrak na muža pred 
sebou. Bol to päťdesiatnik s hnedými vlasmi, ktoré boli poprepletané  striebornými prameňmi, 
mal krátku bradu, azúrové oči, nos trošku dohora a milé pery. Usmial sa na ňu a zopakoval: 
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„Slečna Darnay?“ Dina sa prebrala a uvedomila si, kde naozaj sedela. Poobzerala sa okolo 
seba a tým sa uistila, že na ňu nevyskočí žena s dieťaťom alebo nebodaj päť mužov 
s rozmazanými tvárami. „Prepáčte, mohli by ste zopakovať otázku?“ poprosila. „Samozrejme, 
slečna,“ prikývol pán Rogerson, „pýtal som sa, či si myslíte, že sa na túto prácu hodíte.“ Dina 
zaváhala. Snažila sa nájsť jedovatosť a nepríjemnosť v tvári alebo v hlase pána Rogersona, ale 
nedarilo sa jej to. Dovtípila sa, že to myslel len z čistej zvedavosti. Preto sa narovnala 
a usmiala. „Áno, hodím,“ rozhodne vyhlásila.  
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Karin Hrošová 

Na vlnách motýlích krídel 

Cez pootvorené ústa si do pľúc zhlboka nabrala osviežujúci vzduch, okorenený slaným 
podtónom mora, ktorý jej ešte vždy pripomínal, kde odjakživa boli a navždy ostanú zapustené 
jej rodinné korene. Otvorila oči, ktoré musela kvôli ostrému slnku prižmúriť, a priamo pred 
sebou uvidela, ako v diaľke skalnaté pobrežie obmýva more modrejšie ako zafír. Túto 
vyhliadku už od detstva obľubovala a vždy sa sem rada vracala popremýšľať nad všetkým, čo 
práve nedalo pokoj jej bystrej mysli. Tu, s nohami zvesenými zo strmého útesu a rukami 
zaborenými v čerstvej tráve, si pripadala naozaj voľná. Aspoň na chvíľu nemusela myslieť na 
problémy bežného smrteľného života, ale dokázala sa odosobniť a poputovať kdesi do diaľav 
neprebádaných možností fantázie. Pred okolitým svetom sa dokázala dobre uzavrieť 
a neprekážali jej ani zvyčajne hlasné rozhovory ostatných návštevníkov, či výrazný škrekot 
hladných čajok.  
Znovu sa ako vždy čo možno najhlbšie nadýchla. Nikdy sa nevedela dostatočne nabažiť toho 
čistého vánku a bála sa vyplytvať čo i len kúsok liečivej slanosti. Zatuhnuté ruky vystrela do 
vzduchu a chrbtom sa vyvalila do mäkkého zdravo zeleného porastu. Steblá vysokej trávi ju 
pošteklili na líci a ona sa musela pousmiať nad hravosťou všetkej tej prírody. Zaujímalo ju, 
ako môže niečo tak bezchybne fungovať. Celá okúzľujúca planéta Zem spolu s jej 
rozmanitými ekosystémami a spoločenstvami... Zázrak. Pomyslela si s úprimným nadšením.  
„Rada chytám motýle.“ začula za sebou tenký detský hlások. Len nerada opúšťala svoj 
uzavretý svet, no bolo viac ako zrejmé, že dievčatko sa prihováralo jej a tak sa chtiac-nechtiac 
naspäť posadila a otočila smerom k lesu. 
„Tak to máš celkom smolu, že tu už takmer žiadne nelietajú.“ priznala jej s neskrývanou 
ľútosťou. Bola pravda, že čím viacej ľudí navštevovalo tento národný park, tým menšia bola 
rozmanitosť druhov, kedysi pestrého, hmyzu a zvierat. Zodvihla pohľad a uvidela, že asi len 
meter od nej stojí malinká osôbka v kvetovaných slabo modrých šatôčkach, celkom 
zastaranejšieho strihu. Nepoddajné vlasy černejšie ako havranie perá mala rozmiestnené všade 
okolo drobnej okrúhlej tváričky a prebodávala ju pohľadom dvoch veľkých očí farby zeleného 
smaragdu. „Stratila si sa?“ ihneď nadväzovala a roztržitým rozhliadaním naokolo prerušila ich 
intenzívny očný kontakt. Celý nezvyčajný výzor dievčatka jej evokoval niečo veľmi 
povedomé a aj tak veľmi vzdialené. Mala pocit, akoby ho už niekde videla, alebo akoby ho už 
dávno poznala, no vôbec si nevedela spojiť kto bola, či kde ju stretla. Nanešťastie ľudia 
naokolo nejavili žiadne známky toho, žeby pátrali po nejakom stratenom dieťati. „Nie.“ 
odpovedala rázne tenká osôbka oproti. „Kto si?“ 
Večnej bádateľke po odpovediach zabehlo a takmer vyprskla do smiechu. Takmer. Udržala si 
kamennú tvár aj napriek tomu, aké absurdné jej prišlo, že toto malé dievča sa práve jej pýtalo 
„kto je“, akoby ona samotná bola stratená v tomto lese a potrebovala pomoc. 
„Volám sa Graziana.“ bez námietok jej prosto odvetila. „No skôr by ma zaujímalo, kto je tá 
drzá slečinka oproti mne.“ vyčítavo nadvihla obočie. „Kde máš rodičov maličká?“ 
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„Graziana.“ namiesto odpovede dievčatko znovu zopakovalo jej meno. Skúmavým pohľadom 
ju prešla zdola nahor. „Teší ma.“ pousmiala sa na záver. „Moje meno je Otnemilihcinna, no ty 
ma môžeš volať Otne.“ zaštebotala sladkým hláskom. 
Graziana bola prekvapená. Na to, koľko mohlo mať dievčatko rokov sa vyjadrovalo veľmi 
vyspelo. „Neodpovedala si mi na otázku Otne.“ prísne zvýšila hlas. V tú chvíľu si pripadala 
ako nejaká vychovávateľka. 
„Čakajú na mňa dole, neboj milosť.“ prikývla hlavou.  
Graziana nemohla uveriť vlastným ušiam. „Ako si mi to povedala?“ 
„Milosť.“ zopakovala ako tú najsamozrejmejšiu vec. Odrazu sa zdvihol silnejší vietor a zavial 
jej pramienok nočných vlasov cez výrazné oči, ktoré sa Graziane čoraz viac a viac zarývali do 
hĺbky duše. „Dúfam, že vo význame tvojho mena som sa nezmýlila Graziana. Poď teraz so 
mnou.“ dohovorila Otne nejasne a odrazu sa rozbehla pozdĺž útesu. 
Akoby na ňu uvalila nejakú kliatbu, Graziane sa naozaj „naplnil“ význam svojho mena, nad 
ktorým nikdy pred tým v živote nepremýšľala, a v priebehu okamihu sa zmilovala nad 
osamelosťou naozaj nezvyčajného dievčatka, pružne sa zodvihla zo zeme a rozbehla sa za 
vejúcou čiernou zástavou. Možno to bolo jej správaním, možno jej potrebou ochraňovať 
druhých, no keby teraz zelenooké stvorenie opustila, do konca života by si to neodpustila. 
Taký mala v tu chvíľu aspoň pocit, ktorý jej zohrieval už dávno zmrznuté srdce. 
Samozrejme že ju s jej dlhými nohami razom dobehla, aj keď si musela priznať, že 
predpokladala vynaloženie menšej námahy. „Nie,“ znovu zvýšila hlas, „ty pôjdeš so mnou.“ 
postavila sa pred dievča. „Odprevadím ťa dole a ubezpečím sa, že sa v poriadku vrátiš 
k rodičom.“  
Otne k nej otočila hlávku. „Ako chceš milosť. Nech je teda po tvojom.“ potmehúdsky sa 
usmiala. 
Graziana sa zamračila. Čo si o sebe to nevychované decko myslí? Nahnevane uvažovala. 
„Koľko máš vlastne rokov?“ 
Otne odvrátila pohľad od Graziany a zadívala sa na more. Odrazu nebol jej spôsob 
vyjadrovania jediná vec, čo bádateľke pripadala nezvyčajná. Malé dievčatko akoby náhle na 
seba pobralo všetku ťarchu sveta, a výrazom zostarlo o nespočetne veľa rokov. „Ja mám na 
svojich pleciach všetky roky sveta.“ naozaj ťažko si vzdychla. 
Graziana sa zháčila. Toto naozaj nebolo normálne správanie malého dievčatka, ktoré by sa 
malo hrať s bábikami a kŕmiť plyšového koníka. Kto ju takýmto výrokom vôbec naučil? 
Lámala si hlavu. Možno ju rodičia nechajú pozerať veľa filmov, a ona ich len napodobňuje... 
Nechala ju teda bdieť v jej bujnej predstavivosti, a nič jej na to nenamietla. Otne bola predsa 
len dieťa, a tie by sa mali hrať, kým môžu. Kým tú „ťarchu sveta“ naozaj nebudú každodenne 
musieť niesť na ich skutočných pleciach...  
„Ou nie...“ zabedákala znenazdajky čiernovláska a odtrhla svoj pohľad od sivastého pobrežia. 
„Pozri!“ poťahala Grazianu za rukáv. Tá sa teda pozrela smerom, ktorým ukazovali jej drobné 
prstíky. Hrôzostrašné predstavenie zaplavilo jej zorné pole. Neďaleko nich bola blízko okraja 
útesu medzi ostrými koncovými skalami pohoria zachytená bielučká čajka, trepala sa 
a srdcervúco škriekala. 
Graziana nevedela, či súcit ktorý zaklopal na jej dušu bol mienený skôr pre bezbrannú čajku 
alebo dievčatko, ktoré sa opäť raz správalo ako malé dieťa a po lícach sa mu kotúľalo hneď 
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niekoľko nevinných sĺz. Osud jej mena ju opäť raz poťahal za nitky uváženia a ona sa 
rozbehla v ústrety na pomoc poranenej čajke. Začula za sebou tiché našľapovanie do 
neudupanej trávy a vedela, že Otne ju nasleduje. 
Bola to celkom nebezpečná úloha, pretože ranený vták bol umiestnený až primoc nad 
roklinou bez zábran. Zvieratá milovala nadovšetko, no za normálnych okolností by zrejme 
čajku nechala napospas prírode. Skaly sa javili veľmi šmykľavé a ona natoľko neverila jej aj 
tak nulovým horolezeckým schopnostiam, aby sa nadrapovala po tuctového operenca. No 
teraz sa jej situácia javila úplne inakšia. Nerobila to pre tú čajku, ale preto aby urobila radosť 
malému dievčatku za ňou, ktoré pred pár minútami ani nepoznala...  
Zvláštne a zbytočné. Pomyslela si, no to už pätami hľadala oporné body v skalisku a rukami 
oblepovala ostré končiare. Škrekot zakliesnenej čajky bol z bližšia ešte prenikavejší. Pri tom 
nepretržitom vreskote a džavote dokázala len ledva počuť svoje myšlienky. Rozum jej opájal 
nerytmický koncert a jediné na čo sa zmohla bolo vystrčenie ruky dopredu a zhodenie prvého 
najväčšieho balvanu, ktorý uvidela, dole útesom v dúfaní, že to je ten správny. Veľmi sa jej 
uľavilo, keď čajka razom stíchla a ona namiesto otravného škrekotu, ktorý jej zabíjal ušné 
bubienky, začula jej príjemné trepotanie krídel so symbolikou spokojného odletu a nejaké iné 
zvuky, ktoré boli zrejme súčasťou ďakovného zvolania jej vtáčích priateľov... 
„Ty si to dokázala!“ radostne zvolala Otne a hodila sa jej okolo tela, len čo sa Graziana vrátila 
na rovnejší a bezpečnejší okraj útesu. „Zachránila si ju!“ stískala jej nohy krátkymi rúčkami, 
pretože vyššie nedočiahla. 
Graziana sa len zasmiala. Bolo to nezvyčajné, no takto dobre sa už dlho necítila. Naozaj bola 
zo sebou spokojná, čo bolo ešte väčšou raritou ako sneh v lete. Bol to pocit zadosťučinenia, 
ktorý jej naplnil žily a ona sa opäť raz cítila byť šťastná. Vietor sa opätovne zdvihol smerom 
od mora, nadvihol jej tričko a mrazivo schladil časť chrbtu. Vlasi jej odzadu presunul popred 
tvár. Jemné hnedé vlnky jej vliezli do očí a skrehnutých úst. Ona ich následne v rýchlosti 
odhŕňala preč.  
Otne ju s nepretržitým záujmom sledovala, akoby bola mačkou, ktorá striehne na nič 
nečakajúcu myš. „Máš oči farby tamtoho mora Graziana.“ oslovila ju jej normálnym menom 
a hlavou mykla do boku, čím naznačila, že myslí more, ktoré už celé stáročia obmývalo tú istú 
pevninu a každou vlnkou ju uhladzovalo ako cukrár uhládza polevu na torte. 
Graziana sa zase len pousmiala nad rečou malej osôbky. Možno si počas ich cesty dole na ňu 
natoľko privykne, že ju prestane prekvapovať. Silno nad tým však pochybovala. Namiesto 
okomentovania jej výpovedi, ju teda len doplnila svojou. „A ty ako tamten les Otne.“ uvážene 
sa na ňu usmiala. „Do ktorého by sme mimochodom mali ísť, ak sa chceš k rodičom dostať 
ešte do tmy.“ poznamenala a chytila dievčatko za malinkú dlaň. Spoločne vykročili vpred. 
Aj keď to bola veľmi panoramatická vyhliadka, nebola príliš vysoko. Už hodnú chvíľu kráčali 
chodníčkom vydláždeným opadaným ihličím a drobnými kamienkami, takže ich cieľ nemohol 
byť ďaleko. Graziana pozorovala, ako husté borovicové koruny za pomoci žiarivého slnka 
vytvárajú na zemi nádherné svetelné mozaiky. Bolo to, akoby ste sledovali nejaké záhadné 
tieňové divadlo lesa, v ktorom nie je možné rozlíšiť postavy, či odhadnúť dej. O to viac to 
bolo zaujímavejšie a pútavejšie. Za pravidelného rytmu ich došľapujúcich chodidiel cesta 
ubiehala veľmi rýchlo. Hnedovláska bola prekvapená, koľko znalostí dievčatko po jej pravom 
boku malo. Keby nevidela jej výzor, takmer by si ju splietla s nejakým premúdreným, trochu 
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zatrpknutým filozofom. „Takže ty veríš v to, že ľudstvo sa dokáže zmeniť?“ vytiahla na 
povrch informáciu, o ktorej jej Otne naposledy rozprávala. 
„Samozrejme a ty by si to mala vedieť najlepšie milosť.“ odrazu zastala  a po niečo sa 
sklonila. „Každý človek má v sebe niečo, nejakú vlastnosť, ktorou môže pohnúť a zlepšiť sa. 
Keby všetci načúvali svojmu vnútornému hlasu a naozaj prejavili záujem o túto zmenu, svet 
by sa razom stal lepším miestom.“ odvetila jej a odtrhla fialový kvietok, ktorý sa ako víťazná 
medaila vynímal na malom kúsku zelene, hneď po ich pravej strane. 
Graziana ju ako omámená bez slov sledovala. Otne k nej aj spolu s kvietkom priskočila ako 
mladá lanka a veľkoryso jej ho podala. Graziana sa na ňu usmiala a fialovú okrasu pridala do 
ich spoločnej kytice, ktorá sa každých pár metrov rozrástla o nový farebný prírastok. 
„A ako si predstavuješ, že táto „vlastnosť“ vyzerá?“ nadvihla obočie hnedovláska. 
Otne len pokrútila hlavou. „Ale Graziana.“ vzdychla si a venovala jej ten najprísnejší pohľad, 
aký vám len malé dieťa môže dať. „Vlastnosť predsa nemôže vyzerať, vlastnosť musí 
existovať.“ 
Bádateľka jej na to chcela niečo namietnuť, no odrazu ju prerušili nejaké šuštivé zvuky, ktoré 
vychádzali spoza krovín po ich ľavici. Premkol ju strach, no nie o seba. Znovu dostala ten 
praobyčajný pocit, že potrebuje dievčatku niečo dokázať, že ju potrebuje ochrániť. Neváhala 
a svoje nedomyslené úsudky vštiepila do reality. Schytila čiernovláskine úzke zápästie 
a ťahom ju popohnala do behu. Otne na ňu zúfalo zablikala jasne zelenými očami, ktoré boli 
znovu plné detských sĺz. „Graziana!“ zvolala na ňu. „Čo sa deje?“ 
„Neviem Otne.“ vydýchla ostro pomedzi beh a čoraz rýchlejšie sa s dieťaťom v jej závese 
predierala cez husté konáre kdesi mimo vyznačenej trasy. Už hodne rozmanitá kytica celého 
spektra dúhy jej vypadla z ruky, no nemala čas sa po ňu vrátiť. Statočné kvety ostali ležať na 
zemi ako padlý vojaci zabudnutí celým svetom. Graziana Otne neklamala. Naozaj nemala ani 
tušenia, čo vydávalo tie prenikavé šuštivé zvuky, ktoré ich práve naháňali ako smrteľné 
piesne, kade vlastne práve bežali, alebo či vôbec pred tým „niečím“ bolo treba utekať. V ten 
moment prekvapenia, jej neprišlo ani zvláštne, že už hodnú chvíľu nestretli žiadnych turistov. 
Uvedomila si to až teraz a obavy jej ešte užšie stiahli stíhané srdce. Najviac sa obávala toho, 
že to bola nejaká divá zver a ostatní sa stihli ukryť alebo utiecť a na nich dve akosi zabudli. 
To jej bohužiaľ zároveň prišlo ako jediné možné logické vysvetlenie. 
Teda v domnienke, že osamelé dieťa obraňuje pred útokom hladného vlka, či rozzúreného 
medveďa, sa rýchlo ako šíp sklonila k zemi a do ruky zdvihla pár väčších kameňov. Počas 
toho zavadila o niekoľko tŕňových konárov, ktoré jej doškriabali porcelánovú tvár. Bolo jej to 
však ukradnuté. Ozlomkrky sa natiahla a z celej sily za nimi vrhla prvý kameň. Potom ďalší 
a ďalší, až kým sa jej neminula munícia a zvuky akoby zázrakom stíchli. 
Kútikom oka spozorovala väčší balvan a strhla za neho spolu s ňou a malú Otne. Využili ho 
v podstate ako akúsi mohutnú skrýš, či nepriestrelný horninový štít. Obidve ťažko rýchlo 
dychčali. Graziane sa zrazu zakrútila hlava a okolité menšie kríky, paprade a ihličnaté stromy 
sa jej zliali do jednej veľkej machule. Zažmúrila oči a keď ich potom znovu horko rozlepila 
spozorovala, že zelenú machuľu, vystriedali dve zelené gule s čiernymi zreničkami, ktoré na 
ňu upierali ten najvýznamnejší pohľad vďaky a obdivu. Hlava ju ešte trochu bolela a tak si ju 
oblapila svojou veľkou dlaňou. Na jej prekvapenie, dotýkala sa niečoho nechutne vlhkého. 



90 

 

Ruku bleskurýchlo odtiahla. Takmer jej prišlo zle, keď uvidela koľko vínovo červenej krvi sa 
jej ako potokom rinie pomedzi trasúce sa prsty.  
Otne si ju s obavami prehliadala. „Si v poriadku?“ 
Graziana si uvedomila, ako hlúpo musela vyzerať. Správala sa, akoby to bolo nejaké život 
ohrozujúce poranenie, a ona mohla každou chvíľou na mieste skolabovať. Nie, takýmto 
príkladom by som malej dievčine ísť nemala. Nahovárala si a aj napriek trpkej pálčivej bolesti 
sa pokúsila usmiať na ustráchanú osôbku schúlenú po jej boku. „Sú to len škrabance.“ 
pokrútila hlavou. „A ty sa cítiš v poriadku?“ pohladila ju po rozcuchaných vláskoch. „Vďaka 
tebe áno.“ odpovedala jej malinká Otne. 
Graziane podskočilo srdce a zaplavila ju úľava. Vo svojom vnútri jej dojem, že sa zachovala 
veľmi odvážne a naviac v mene dobrej veci, čoraz hlasnejšie kričal na poplach. Znovu 
dokázala potešiť malé dievčatko, ktoré v nej nejakým záhadným spôsobom vyvolávalo pocity, 
že sa musí stále prekonávať a vždy obetovať. Nejako extra jej to však neprekážalo. Práveže 
naopak. V tento nezvyčajný deň bola rada za každú minútu, ktorú mohla stráviť tým, že 
niekomu alebo niečomu naozaj pomáhala. Nikdy pred tým v živote sa necítila tak hrdo. 
Skúmavo sa snažila v jej očiach vyhľadať niečo ďalšie, čím by ju mohla potešiť. Stávalo sa to 
akousi jej podivnou závislosťou. „Otne, naozaj teraz niečo ešte nepotrebuješ?“ uisťovala sa 
a ešte raz ju prehliadala, čím pátrala po možných zraneniach. 
Zelenoočka pokrútila hlavou. No potom sa oprela chrbtom o skalu a oblapila sa rukami. 
Sklopila zrak a zadívala sa na machom obrastenú zem. „Aj keď,“ začala tichým hláskom, „je 
mi trochu zima.“  
Graziana túto poznámku ihneď prijala ako výzvu a ani na sekundu nezaváhala. Zodvihla sa zo 
zeme a zamierila zháňať suché drevo na oheň. Našťastie nemusela chodiť ďaleko a ihneď 
našla niekoľko vhodných vyschnutých konárov. V teplé dni ako tieto, to vôbec nebol 
problém.  
V teplé dni. Uvedomila si odrazu. Vonku bolo natoľko teplo, že nebolo možné, aby dievčatku 
bola zima. Rýchlo sa na neho obzrela naspäť dozadu. Avšak malá Otne sa naozaj triasla 
a chúlila sa do klbka. Graziane sa to moc nepozdávalo, no čo by neurobila pre opustené bystré 
dieťa? Schmatla teda kopu suchých pahýľov a vybrala sa naspäť ku štítnej skale.  
Porozkladala ich do kruhu, teda aspoň sa o to pokúsila, a utvorila akúsi nesúmernú kopu. 
Čiernovláska ju po celý čas klepajúc sa sledovala. Bádateľka bola rada za to, že vždy pri sebe 
pre istotu nosila menšiu výbavu, ktorou súčasťou boli aj zápalky. Vybrala teda z vrecka malú 
papierovú krabičku, opatrne vytiahla jednu zápalku a silno ňou škrtla o červený prúžok na 
boku. Síra ostro zavoňala v povetrí a koniec zápalky sa rozhorel jasným oranžovým 
plameňom. Graziana bez zaváhania, nad tým čo robila, odhodila zápalku medzi kopu 
nazbieraných konárov.  
Drevo zapraskalo a po chvíli sa z ohniska zdvihol obrovský žeravý plameň. Otne si vzdychla 
od úľavy a nastrčila k ohňu nejakým čudesným spôsobom zmrznuté ruky. Graziane sa od 
námahy a pribúdajúceho tepla začalo potiť čelo. Táto vodnatá tekutina sa miesila s krvou v jej 
ranách a znovu ju začínala pekelne štípať celá tvár. Nedbala však na túto bolesť a len 
s úprimným úsmevom sledovala ako sa na tvári malého dievčatka pohráva smiešok. 
„Nesmierne ti za všetko ďakujem milosť.“ vyriekla slová pravej detskej radostnej vďaky 
a zdvihla sa zo zeme. „Už mi je znovu teplo.“ 
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Graziana spokojne prikývla hlavou. „To som rada.“ pristúpila k dievčatku a znovu ho 
opatrovnícky chytila za rúčku. „Budeme pokračovať, rodičia sa o teba už istotne strachujú.“ 
oznámila jej. 
„Vieš kde sme?“ Otne si skúmavo obzerala priestor okolo. Mračenie jej vytváralo malú 
vrásku medzi hustým čiernym obočím.  
Graziana sa tiež rozhliadla. Síce zišli z chodníku, no aj tak to tu spoznávala. Chýbalo naozaj 
len pár posledných metrov a oni budú pri oficiálnom východe. „Niekedy má tak časté 
navštevovanie toho istého miesta svoje výhody.“ zasmiala sa smerom k Otne. „Dokonca 
budeme dole ešte rýchlejšie, ako normálnym chodníkom.“  
Keď Otne uvidela šťastie v tvári jej spoločníčky, nemohla urobiť nič iné len sa tiež zasmiať. 
Graziana urobila krok vpred a zelenooké dievčatko ju bez námietok nasledovalo. Pustili sa do 
reči a v zápale ich rozhovoru si Graziana ani nevšimla toho že oheň, nositeľ strachu a súženia, 
zostal za ich chrbtami v lesnom prostredí horieť dravým plápolom... 
Keď je čas potenciálne a hlavne dobre strávený ubieha naozaj rýchlo. Hnedovláska sa ani 
nenazdala a spoza posledného stromoradia sa na ňu usmievalo kamenné parkovisko. Zadívala 
sa ešte raz na jej malú spojenkyňu. Nerada to priznávala, no za tých pár desiatok minút si 
malé stvorenie, ktoré si hovorilo unikátnym menom a vyjadrovalo sa ešte bizardnejšou rečou, 
skutočne obľúbila. Aj keď vedela, že urobí správnu vec tým, že ju bezpečne vráti, Otne jej 
bude naozaj chýbať. Na druhej strane sa úprimne tešila stretnutiu s jej rodičmi, pretože to 
museli byť naozaj múdri a vynaliezaví ľudia, síce trochu nezodpovední. Verila však v to, že aj 
to sa vysvetlí a všetko bude mať správne riešenie. Graziana sa určite konečne dozvie, čo 
robilo malé dieťa samo v lese, prečo sa správalo tak ako sa správalo a možno odhalí aj pôvod 
zvukov, ktoré od ich úteku slabo no nepretržite stále počula, len sa ich snažila ignorovať. Ako 
všetky dobré konce, aj tento bude mať svoju číru nepoškvrniteľnú a vhodnú pravdu. Tým som 
si istá. Pomyslela si a naposledy si vychutnala sladkastú vôňu jej obľúbených prímorských 
borovíc. 
Akurát sa chystali vykročiť von z lesa na otvorenú betónovú plochu. Naposledy sa pozrela na 
dievčatko po jej pravici a usmiala sa.  
Vnútrom jej však odrazu prešla mrazivá triaška, keď ju namiesto úsmevu Otne prebodla 
pokojným, no za to odmerane ľadovým pohľadom. Graziana mala pocit, akoby jej teraz 
tmavšie zelené, ako samotný les, oči naozaj výhražne zasvietili. A vtedy sa to všetko 
pokazilo. Kroku už nevedela zabrániť a ona došliapla na otvorené parkovisko. Potriasla 
hlavou, lebo nemohla uveriť vlastným očiam. Ak sa niekedy v živote pred tým bála, tak to 
bolo nič oproti strachu, ktorý ňou lomcoval práve teraz. Búrky múk a nechápania jej zaplavili 
celé srdce a zamorili dušu ako nákazlivá choroba. 
Graziana sa ocitla priamo uprostred kruhu ozbrojených vojakov a policajtov, ktorí na ňu 
mierili plne nabitými zbraňami. Za policajnými autami a vojenským vozidlami boli nastavané 
hasičské a autá a sanitky. Všetky výstražné sirény vozidiel sa na raz prekrikovali, čím 
utápali jej uši v krutej agónii. Takmer zabudla dýchať. Všade vládol zmätok a chaos. Ničomu 
nerozumela začínajúc tým, prečo bola obkľúčená pomaly celou armádou a končiac tým, prečo 
cíti od chrbta zával toľkého tepla. 
„Ste obkľúčená Graziana Martinelli!“ počula mechanický hlas vychádzajúci z megafónu 
kričať jej meno. Zmätene sa obhliadala naokolo. 
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„Dajte si ruky za hlavu a kľaknite si ihneď na kolená!“ ozval sa hlasný bzučavý zvuk znovu. 
Nemala moc na výber a tak sa od psychického vyčerpania zrútila k zemi. Jej myseľ vôbec 
nedokázala pochopiť čo sa deje. Okamžite sa na ňu vrhli dvaja chlapi gorilieho vzrastu 
v nepriestrelných vestách a čiernych kuklách. Bez jediného náznaku zľutovania ju 
automaticky zdrapili ako tú najposladenejšiu handru. Graziana sa samozrejme chcela nejako 
brániť a tak sa metala a kopala ako najviac vládla. „Pustite ma!“ zjačala neľudským revom, 
ktorý sa ani trochu nepodobal jej hlasu. „Ja neviem čo sa deje! Pustite ma!“ vyhŕkli jej do očí 
slzy počas toho ako ju ťahali po zemi. „Ja som nič zlé neurobila!“ kričala v spojení 
s bolestným plačom.  
Kútikom oka odrazu spozorovala jej rodičov. Stáli pri jednom z policajných áut a rozprávali 
sa z nejakým vysokým vojakom. „Mama!“ zaškriekala ako vrana. „Otec! Prosím povedzte im, 
že som nič nespravila...“ nariekala a jeden z jej zajatcov ju hodil o zem. „Prosím...“ lámal sa 
jej hlas. 
Videla ako sa k nej otáčajú dve inokedy vľúdne tváre plné lásky, teraz plné znechutenia 
a sklamania. Bola tak vyčerpaná, že si nespojila ich približovanie s tým, že jej rodičia kráčajú 
k nej. Keď si uvedomila, ako dlho ich nevidela, pichlo ju pri srdci. Zostarli viditeľne o toľko 
mnoho rokov, až v to nemohla uveriť. Pomaly sa ich inakšie zdravé vlasy obracali v sivú 
farbu múdrosti a ich tváre boli o mnoho viac vykreslenejšie hrbolcami vrások, ako si ich 
pamätala. 
Dvaja policajti ju stále držali ako nejakého väzňa zdrapenú popod jej pazuchy. Jej mama k nej 
pomaly pristúpila a vrchnou stranou dlane ju pohladila po červenom líci. „Čo si to len urobilo 
dieťa moje...“ pokrútila hlavou no v jej slovách nebolo ani kvapky súcitu, skôr len číry 
ponižujúci hnev. Jej vlastný otec sa na ňu nedokázal pozrieť ani s vystretou hlavou, stále 
uhýbal jej ponúkajúcemu sa pohľadu. Graziana cítila, ako sa jej svet rúti pred očami. 
„Stále ničomu nerozumiem...“ nariekala a bokom hlavy vyhľadala znovu maminu ruku, ktorá 
tam však už nebola. 
Vojak, ktorý sa pred chvíľou rozprával s jej rodičmi prikročil svižným krokom bližšie. 
„Vražda, krádež, napadnutie, podpaľačstvo...“ čítal z akého si zeleného spisu. „A to všetko 
v priebehu jednej hodiny.“ zadunel jeho chrapľavým hlasom a s nechuťou pokrútil hlavou. 
Spozorovala, ako jej mama vynechala trpký nádych a s plačom sa obrátila k jej manželovi. Aj 
Graziane s chcelo plakať. Vlastne to už dávno robila. Ešte stále cítila ako jej slaná voda 
zmýva zaschnutú krv. Najradšej by sa do svojich sĺz ponorila. Plávala by dovtedy, kým by jej 
nezlyhali nohy a ona by sa nezačala topiť. To jediné si v túto chvíľu priala. Tu dole počula 
šumenie mora. Takmer akoby ju volalo a nabádalo ju utiecť. No ona vedela, že by nemala 
šancu. Ona samotná nemohla predsa stáť proti celému svetu. 
„Nie...“ hystericky krútila hlavou. „To nie je pravda!“ opäť skríkla na plné pľúca, keď ju 
policajti po jej bokoch začali ťahať opačným smerom. „Ja som nič z toho neurobila!“ metala 
sa im v rukách.  
Jeden z nich to už zrejme nevydržal a prudko ju strhol oproti lesu. „Pozrite sa čo ste urobili!“ 
zahulákal jej do ucha. 
Grazianine oči zaplavila tá najhoršia možná scéna. Celá prenádherná hora pod vyhliadkou 
bola teraz v žiarivých plameňoch. Preskakovala pohľadom zo stromu na strom a zhrozene 
sledovala ako husté borovicové ihličie mizne pod pálivými jazykmi farby brutálneho pekla. 
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Graziana sa práve cítila ešte horšie ako beznádejne. „Už si spomínate?“ vhŕkol jej policajt 
znovu do hlavy a zatriasol s ňou ľahšie ako s jabloňou. Graziana však pokrútila hlavou. 
Nevedela si spojiť žiadny z jej úkonov s príčinou tohto požiaru. Akoby toto popoludnie 
prežila v inom svete. „Najskôr ste zhodili obrovský balvan z útesu. Ten zasiahol jednu paniu, 
ktorá spolu s rodinou pozorovala pobrežie z nižšej vyhliadky. Ľudia, čo to videli ihneď volali 
záchranku, no vy ste odtiaľ utiekli do lesa. Žena zraneniam nakoniec podľahla.“ 
Graziana nemohla uveriť žeby niečo také spáchala. Ona predsa zachraňovala ranenú čajku. 
„Ale ja...“ 
„Policajti sa vás pokúšali dobehnúť v lese, no vy ste im stále unikali pomedzi stromy 
s kyticou ohrozených druhov kvetov v ruke.“ skočil jej do reči, akoby nič nepovedala. „Aby 
toho nebolo málo, potom ste do nich začali hádzať kamene a podpálili ste les, čím ste 
znemožnili ich priechodu. Požiar sa rozšíril až do korún stromov a teraz je prakticky 
neporaziteľný. Zničili ste celé pohorie.“ odrapotal jej akoby to čítal z nejakej knihy a naspäť 
ju odtrhol od pohľadu na horiaci les. Obaja ju začali ťahať po zemi ďalej preč, no ona sa už 
viacej nebránila. Graziana zostala v úplnom šoku. Ja som to predsa robila pre Otne. Aby som 
jej urobila radosť, aby som ju ochránila... Márne sa snažila pochopiť jej vlastné činy. A tu 
narazila na ďalší problém. V jej prvotnom prekvapení a toľkom návale informácií si ani 
nevšimla, kde malé dievčatko zmizlo. Premkol ju strach, že ju tiež kdesi kruto odvliekli. 
„Otne!“ z posledných síl zvolala. Policajti k nej prekvapene otočili hlavy. „Otnemilihcinna!“ 
revala s plného hrdla. „Prečo si mi nič nepovedala? Prečo si ma nevarovala?“ kričala 
a vkladala do slov všetky svoje momentálne pocity. Zmätok, beznádej, hnev a strach vytvárali 
akúsi nadľudsky zlovestnú kašu a premieňali inak milú a uváženú Grazianu v psychicky 
labilné monštrum. Cítila ako sa jej nohy šúchajú o zem. Začala sa teda o ňu sácať a búchať 
celým telom. „S kým sa to rozprávate?“ ostro vypichol policajt.  
Bola to posledná kvapka jedu nepoznania a odrazu jej to bolo jasné. Otne, Otnemilihcinna... 
Tak sa prvý krát predstavilo to dievča. Ako som len mohla byť tak slepá? Pomyslela si zúfalo. 
Meno zelenookého záhadného dievčaťa bola po celý čas akási ľstivá slovná hračka. Zlý 
neľudský podvod. Annichilimento, jej pravé meno, bolo slovo pomenúvajúce skazu, zničenie, 
hlboké poníženie, zhubu,... Graziana by slovami lepšie nedokázala opísať čím sa vďaka 
jednému zlému rozhodnutiu stala a ako sa práve mizerne cítila. Posledný krát sa hodila 
o tvrdú zem a upadla do blaženého bezvedomia. 
Bádateľka vedela, že mala byť opatrnejšia. Stačilo jedno zaváhanie a démoni stiahli jej čistú 
dušu na temnú stranu zabudnutia. Nezostalo jej už nič drahé. Ani šum morských vĺn, ktoré 
boli tým posledným čo na slobode počula, ani nádherný farebný motýľ, ktorý bol tým 
posledným, čo uvidela predtým, než zavrela vysilené oči. 
 Zaslepenosť môže ľudí zbaviť schopnosti jasného úsudku. Človek ochotne zničí aj celý svet, 
ak bude presvedčený, že koná v mene dobrej veci. Teraz to už vedela. Škoda len, že jej to 
nepovedal niekto už dávno pred tým než si pokazila život. 
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Mária Barnovská 
 

Už nech sa roztopia ľady 
 

Oproti domu máme klzisko. Postavili ho veľkí chlapci z dediny.  
Mať staršieho brata je najhoršia vec, ktorá sa mi mohla stať. Hneď za tým nasleduje chodenie 
do škôlky. Je tam nuda, nesmieme behať, skákať do blata a ani jesť sneh. Musíme po obede  
spať a nikoho nezaujíma, že nie som unavená. Spala som celú noc a teraz musím spať aj cez 
deň. 
Pani učiteľka nám prečíta nudnú rozprávku a považuje vec za vybavenú. Veľa detí potichu 
odfukuje a niektorým sa snívajú také zlé sny, že sa z toho pocikajú. Potom s červenou tvárou 
musia vziať posteľnú bielizeň domov, aby ju vyprali. Mne sa strašidelné sny nesnívajú. 
Vlastne v škôlke sa mi nesníva nič. 
Zatvorím oči a predstavujem si bielu. Potom zoberiem štetce. Rukami šermujem vo vzduchu. 
Predstavujem si obrazy. Niekedy namiesto farieb používam kvety. Najprv ich rozdrvím 
v rukách a maľujem šťavou, ktorá z nich vytečie. Keď potrebujem zelenú, používam trávu. 
Kvetové obrazy sú voňavé. 
Používam veľa farieb. Každá farba má svoje meno. Poznám mená farieb. Iba jednu si neviem 
zapamätať. Niektorí ľudia jej hovoria pomarančová. Ale to nie je jej meno. Je to len prezývka. 
Brat hovorí, že túto prezývku používajú len negramotní. O mne hovorí, že som krava. Ja mu 
hovorím, že to on je kravo. 
Najškaredšia farba na svete je hnedá. Najškaredšie veci na svete sú hnedé. Napríklad kravy, 
kôra stromov v zime, vlasy môjho brata, a iné  nechutné veci. 
Na klzisko chodievam s bratom. Stále sa mi smeje, že si neviem zaviazať šnúrky na 
korčuliach. Je náladový. Keď má tú lepšiu náladu, tak mi ich nakoniec zaviaže. Keď má tú 
horšiu, šmýkam sa iba v topánkach a nadávame si. Hodím po ňom korčule. Chcela by som 
vedieť mieriť. Nikdy som ho netrafila. 
Nikdy som nevidela čiernu alebo bielu kravu. Také krásne si ich neviem predstaviť. Brat 
tvrdí, že také existujú. Neviem, či mu môžem veriť. On už chodí do školy. A niekedy hovorí 
aj pravdu. Mala by som ho radšej, keby mal čierne alebo biele vlasy. 
Raz, keď mal tú horšiu náladu, naháňala som ho po klzisku. Na korčuliach je rýchlejší. Stál 
na jednej strany bránky, a ja na tej druhej. Čakal, ktorým smerom sa vydám. Vedela som, že 
ho aj tak nedobehnem. Chytila som bránku a sotila ju po ňom. Stihol sa uhnúť. Zato mne sa 
prilepila rukavica. Spadla som spolu s bránkou. Klepla ma po prstoch. Silno. Brat ma 
odprevadil domov. Mama ma odprevadila na röntgen. Zlomila som si prst. Napuchol ako 
balón. 
Asi zavesím korčule na klinec. Brat povedal, že kravy a kravovia nesmú viac na klzisko.  
Verím mu.  
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Hana Vorobelová 
Pravdy z výkladov 

 
 
Susedovo šteňa by vedelo splniť primitívne pokyny lepšie ako moja sestra. Ono ešte 

žiaden povel neovláda, ale keďže je na tom Ela rovnako (napríklad jej robí veľký problém 
sadnúť si pri učiteľkinom Ďakujem, žiaci, sadnite si), je na tom oveľa horšie, pretože tých 
príležitostí naučiť sa počúvať aj niečo iné ako to, čo by chcela počuť, mala už niekoľko 
miliónov - každý deň približne sto. Detská pesnička nepozornosť síce veselo opisuje Jedným 
uchom dnu a druhým von, no Ele sa do toho lenivého ucha ani žiaden rozkaz či poznámka 
nedostane, ak priamo nesúvisí s jedinou vecou. Módou.  

Do jej oblasti záujmu spadá zväčša nekonvenčný štýl mladých, preto si nemyslite, že by 
náhodou sršala nadšením, keby sa jej mama spýtala, či s ňou nezájde obzrieť nejaké „handry“ 
do Tesca. Sekáče tvoria prevažnú väčšinu pôdy pre rozvíjanie jej posadnutosti nakupovaním, 
a to hlavne roztrhaných džínsov a tričiek kapiel. Ich  albumy musí mať napočúvané odhora 
nadol, lebo mierne opovrhuje ľuďmi, ktorí si z fast fashion reťazca zaobstarajú tričko 
hocijakej cool vyzerajúcej americkej skupiny s pekným logom. Asi naša jediná spoločná vec 
(samozrejme okrem toho, že si vieme navzájom trafiť do úst bobuľu hrozna). S výnimkou 
prehnane kreatívnych značiek ľudia do oblečenia cestoviny nezaraďujú a Ela nie je (v tomto 
prípade bohužiaľ) žiadnou výnimkou. Pri pokyne Kúp široké rezance si občas neuvedomí 
následky nerozumných činov a nehanbí sa siahnuť po jahodách namiesto citrónov. 
Nepamätám sa, že by sme mali niekedy na večeru farfalle s tvarohom. Hrozný pocit. Mama je 
na tom podobne a opovrhnutie tradíciou potrestá vyhrážkou, že nám už teplé večere robiť 
nebude. Samozrejme ju mieri na obidve, pričom môj podiel viny vôbec do úvahy neberie. Ela 
sa škodoradostne uškrnie a nechá ma zožierať sa vo vedomí neprávosti.  

Aj keď všeobecne zastávam vďaka svojej miernejšej povahe post obľúbenej dcéry, 
chabá komunikácia dosť často zapríčiňuje zmiznutie výhod poslušnejšieho potomka. Rodičia 
a sestra sa potom neštítia ani neprávostí alebo rozhorčovaniu sa napríklad nad mojou 
všeobecnou nechuťou. Neustále porovnávanie našich správaní neprináša nikdy nič dobré. 
Rada sa nazývam tou obľúbenejšou z dcér, no mnohí zainteresovaní ma skôr vystihnú ako „tú 
tichšiu z dvojičiek.“ Vlastne som nespomenula, že sme s Elou dvojičky. Pôvod našej 
nevraživosti pretínajúcej sa so solidaritou príbuzných však mohol prameniť len z tohto 
maternicového spolužitia, takže ozrejmený fakt pozornému pozorovateľovi uniknúť nemohol. 

 Jednou z ďalších výrazných nevýhod zo zoznamu Nevýhody a nevýhody toho, keď sa 
vaša sestra narodí dve minúty po vás je, že sú hlavy rodičov po vašom narodení automaticky 
preplnené skvelými nápadmi ako rovnaká škola, rovnaká trieda, rovnaká lavica... Aspoň, že tá 
stolička nie je rovnaká. Človek by si pomyslel, že to detičky so skoro totožne dlhým časom 
pobytu v maminom bruchu ocenia, ale my s naším odlišným vzťahom iba s veľkým 
namáhaním súhlasíme so strávením času spoločne dlhšie ako je to nevyhnutné. Každým dňom 
je to horšie a horšie, zmeniť sedenie v triede je priam nemožné a moje oblečenie radšej 
umelecky počarbem, než by som ho mala mať rovnaké ako Ela. Neviem, či by sa našiel 
nejaký rodinný príslušník, ktorý by sa uráčil aspoň trochu popremýšľať nad kúpou darčeku 
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pre neter, vnučku či dcéru a vybrať iný kus ako ten pre jej sestru (aj keď je to dvojička). Ak je 
tá konkrétna vec otrasná, som donútená si ju párkrát pred obdarovaným vziať, pretože Ele 
spýtavé pohľady žiadne problémy nerobia, no ak sa mi vec páči, páči sa aj jej a som opäť 
prinútená nenosiť ju kvôli jej možným trápnym pocitom.  

Elina schopnosť zapáčiť sa prejavuje nielen pri rodičoch, ale aj v škole - u spolužiakov. 
Extrovertnosť, priateľské správanie a bezprostredné myslenie sú jednými z hlavných príčin jej 
popularity a školské prostredie plné deciek hľadajúcich človeka pre uplatnenie svojho obdivu 
poskytuje tejto obľúbenosti priestor na rast. Rast, pri ktorom sa moja tenká stonka iba placho 
kyvoce, sedí osamotene a číta knihu.  

„Čo také zaujímavé tam dnes píšu?“ zvolá na prestávke Ela dnes už druhý raz niečo 
ironické, pričom okruh jej priateliek doplní posmešné „haa?“ Kvôli napínavej pasáži knihy jej 
nemienim venovať ani myšlienku. Keď nie myšlienku, tak aspoň slovo. Ich záujem vymizne. 
Otočia sa otravovať niekoho iného nevyhovujúceho ich predstavám o triede bez nudných 
suchárov. Vtipné poznámky smerujú ešte častejšie na ľudí nevenujúcich svojmu módnemu 
štýlu hodiny strávené prezeraním vlastného odrazu v zrkadle či článkov z dámskych 
časopisov na prvej strane opisujúcich Receptíky na úžasné koláčiky, na druhej s názvom Stop 
prežieraniu sa kritizujú výber vášho dezertu a na poslednej prinášajú pár cvikov na Zhodenie 
nadbytočných kilečiek. Nezabudnú ani na mesačnú prílohu o móde, z ktorej si musí každá 
správna odborníčka ponalepovať niekoľko vytrhnutých stránok do izby. Úprimne ďakujem 
nebesám za jediné užitočné rozhodnutie rodičov - zariadiť nám osobitné izby. Skrine a steny 
v priestore môjho útočiska ostávajú preto stále bez plagátov, lebo knihy - moja najväčšia 
záľuba, by boli nerady prišli o strany alebo obálky len kvôli tomu, aby sa mi mohli pre radosť 
hompáľať v izbe. A ja ich plne chápem.  

Elino doberanie by niekomu prišlo ako úplne bežné hašterenie sestier, ale to sa často v 
školských priestoroch za podpory škodoradostných priateliek s vymletými mozgami mení na 
nepríjemné. Rodičom to s ich skúsenosťami mamy a otca nevraživých dvojičiek pripadá 
rovnako normálne a mne je ich nevšímavosť ukradnutá, no keď mi má Ela brániť prežívať 
v škole pokojné chvíle s knihou v ruke, som ochotná jej to poriadne vytmaviť. Nie však tu, 
kde má podporu spolužiakov, ktorí by mi po plánovanom výstupe pobyt v tejto diere 
znepríjemňovali ešte väčšmi.  

Na nasledujúcej prestávke za mnou príde Miša, členka sestrinho „gangu“. „Sorry, určite 
ti nebolo príjemné. Myslím, tie poznámky,“ prehovorí so sklopenými očami. Super. Teraz si 
nebudú robiť srandu len zo mňa, ale aj z toho, ako si zo mňa robia srandu. Tento začarovaný 
kruh sa mi vôbec nepáči. „Haha. Veľmi vtipné. Mohla by si odpáliť a nechať ma na pokoji, 
keď ti je to predtým tak ľúto?“ odvrknem, lebo dobre poznám jej povahu. Zarazí sa. Buď je 
zákerná herečka (tým pádom aj najhoršia z Eliných kamošiek) alebo to myslela vážne. So 
stiahnutým chvostom odíde. Na dnešok to však nie je posledný odchod hlúpych spolužiačok 
z môjho okolia. Pred zvonením na poslednú hodinu sa k našej lavici priblíži Ela (zvyčajne 
trávi prestávky čo najďalej odo mňa). Keďže ju sprevádza aj Soňa, familiárne správanie 
očakávať nemôžem. Pripravím sa teda na ďalšie „humorné“ pripomienky. „Ideme po škole do 
mesta. Nejdeš s nami?“ začne Ela ľahostajne, čiže úplne normálne. „Prečo by som mala?“ 
pochybovačne zamumlem a nedvíham oči od riadkov. „Len tak, prečo asi,“ dodá už trochu 
energickejšie Soňa. „Na obed je žemľovka, tak sme sa dohodli, že ideme na kebab. Zajtra 
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mám meniny, pozývam,“ pokračuje so žmurknutím. V duchu si kladiem otázku, či je pre mňa 
príjemnejšia predstava dnešného obeda a prázdneho žalúdka alebo pár minút strávených so 
spolužiačkami v meste. Nieže by som si v tejto ponuke nevšimla nejaký háčik, ale ten je mi 
pri pomyslení na rozmočený sladký chlieb čakajúci iba na mňa ukradnutý. „Prečo nie,“ 
odpoviem sucho a dievčatá sa s chichotom vzdialia. Keby mi ho nezaplatili, asi by som ostala 
hladná až do večera a taká príležitosť sa predsa neodmieta, presviedčam sa o správnosti 
rozhodnutia, pričom sa snažím dočítať kapitolu. Zazvoní. Chýba mi pár viet, takže ma po 
príchode do triedy učiteľka ihneď napomenie. Dnes už po druhý raz.  

Nevinný obed sa zvrhne na vnútenú prehliadku celého mesta a každého obchodu na 
námestí. Ako som predpokladala, moje „kamošky“ si zo mňa po celý čas náramne uťahujú, 
dokonca sa chichotu neubránia ani pri žiadnom pohľade, ktorý mi venujú. Jedine Miša idúca 
pozadu sa nerehoce, so skľúčeným výrazom prezrádzajúcim zvláštnu neprítomnosť sa pozerá 
do zeme. Neviem sa rozhodnúť, či je jeho príčinou natrhnutá košeľa alebo nesediaca 
koženková sukňa, ktorú si teda zo sekáča zobrať nemohla.  

Na posúvacích dverách drogérie - našej ďalšej zastávky - sa nedá nevšimnúť si žiariaci 
slogan reklamy Tu som človekom, tu nakupujem, ktorý si omieľam v hlave. Kým si 
naradostená družina prezerá všetky možné kozmetické prípravky, znudene si čítam zloženie 
tovaru na regáloch. Oproti predraženým ženským šampónom sú tie mužské približne 
s rovnakým zložením o dosť lacnejšie. Pri pohľade na Elu, ktorá si záujem môjho v tomto 
prípade laického ja vysvetľuje ako potvrdenie kvality, vkladajúcu šampón ihneď košíka, sa 
ironicky uškrniem a obdivujem prezieravosť obchodníkov.  

Pri východe z obchodu s prázdnymi rukami a zazretí spomenutého sloganu sa zasa 
čudujem tomu, ako mi mohli práve vnútiť to, že nie som človekom. Nevadí, dúfam, že si 
nabudúce nosiť tento titul zaslúžim. „Niekedy by som ti mohla ten háčkovaný sveter požičať. 
Vravela si, že sa ti páči, no nie?“ ozve sa zrazu Miša. Na ceste naspäť k škole som totiž 
mimovoľne zaostala, čím som sa k nej priblížila. Pozriem na ňu spýtavým pohľadom, v hlase 
jej nebadať ani trochu irónie. Vymykanie sa z hraníc vlastností Eliných kamošiek a nesmelý 
pohľad prevládajúci na jej tvári pozorujem už dlhšiu dobu. Naozaj sa mi sveter dosť páčil. 
Jednoducho by som mohla overiť pravdivosť tohto tvrdenia aj predošlých pokusov o milé 
nadviazanie rozhovoru tým, že budem súhlasiť. „Fakt, prepáč za tie posmešky,“ dodá 
v rozpakoch a usmeje sa. Zahľadím sa na skupinku dievčat zabratých do nezmyselného 
rozhovoru nevenujúcich nám ani pohľad či slovo. Ela, moja dvojička, si ma doteraz nevšímala 
viac ako obyčajný holub cupitajúci povedľa nás a tento postoj očividne zatiaľ meniť nehodlá. 
Pozriem späť na Mišu, ktorá ako jediná prejavila trochu porozumenia a priateľstva. Možno by 
ho som mnou rada zdieľala.  

Za pokus preniknúť zo sveta kníh a ľahostajnosti do okolia s ľudským záujmom predsa 
nič nedám. Pousmejem sa. „Fakt by si mi ho požičala?“ opýtam sa už dostatočne presvedčená. 
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