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Zápisnica z posudzovania
súťažných prác celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Jašíkove Kysuce 2018 – 50. ročník
Porota pracovala v zložení: Prof. PhDr. Mária Bátorová, Ladislav Hrubý,
DrSc., Alexander Halvoník (predseda).
Porota hodnotila práce 71 autorov, z ktorých 21 autorov poslalo do súťaže viac ako jeden text
(celkovo 98 textov).
Na základe hodnotenia jednotlivých prác porota jednomyseľne rozhodla udeliť ocenenia
Jašíkove Kysuce 2018 takto:
Cena Rudolfa Jašíka: kategória od 18 do 35 rokov
J. P. Bukov (pseudonym): Makový pán Elegán a premena kupca Chalupca
Prémia Jozefa Hnitku: kategória od 10 do 18 rokov
Tiens (pseudonym): Vesmírny zázrak
Prémie Rudolfa Jašíka udeľované Literárnym fondom SR
1. Ľubomír Šottník: Návšteva úradu
2. Dada (pseudonym): (Ne)obyčajný piatkový večer
3. Dominika Moravčíková: Noro
Čestné uznania:
Matej Fridecký: Strach z nádejí
Daniela Lysá: Hľadať vzduch na dne slamky
Adela Vojtušová: Spoveď
Alžbet (pseudonym): V tieni kvetov a popola
Nikoleta Kraščeničová: Mama
Roman Poliak: Ujec
Dominika Gavláková: Znova
Natália Gajdošíková: Rival
Simona Sádecká: Poludnica
Daniela Romanová: Stretnutie so strašidlom
Daniel Kupka: Skočiť je jednoduché
Martina Mareková: Čo hýbe (mojím) svetom
Ema Kračanská: Neobvyklá skúsenosť
Za porotu:
Alexander Halvoník (predseda)
V Bratislave 10. novembra 2018
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CENA RUDOLFA JAŠÍKA
J. P. Bukov
Makový pán Elegán a premena kupca Chalupca
Malá miestnosť na konci chodby. Pri pootvorenom okne stojí Patrik a šlukuje ako tur. Jedna
ruka vo vrecku, v druhej ciga. Za chodbou vyzváňajú telefóny, chlapci a dievčatá v slušivých
kostýmčekoch, upnutých sakách a drdoloch vášnivo diskutujú o nehnuteľnostiach. Spoločnosť
dravcov, ktorí ak vycítia dostatočný finančný obnos, omámia vás svojim fyzickým vzhľadom
a vytvoria pre vás ilúziu domova bez toho, že by v ruke niekedy držali čo i len tehlu alebo v
živote videli skutočnú miešačku. Realitná kancelária PROREAL, ktorej fundamentálnym
pilierom je kalos. Ja, jej stvoriteľ som na tento koncept neskutočne pyšný. Teda býval som.
Skončila sa krízová porada, je mi zle. Pôvodne mala byť porada len informačná.
„Vysvetlíš mi, ako ste to mohli na tej Sosnovej tak neuveriteľne posrať?“ Predstavujem
si ako Patrikovi vydychujem cigaretový dym do pravého oka, toho krátkozrakého.
„Kámo, máš v tom projekte utopené celé imanie a zmôžeš sa len na slovo posrať?“ Patrik sa
škeril na ohorok cigarety a krútil hlavou.
„Je to na hovno úplne celé, podarilo sa nám posunúť termín podpisu, ale tá fúzia bez
toho starého padne. Beka mi povedala o tej tvojej investícii. Fakt sme sa snažili.“ Smutne sa
usmial.
Stál som pri ňom a najradšej by som mu jednu vrazil. Nie. Takto. Včera večer, keď som
na ceste z letiska dočítal reporty, by som ho určite stiahol z kože. Projekt v riti, peniaze v riti,
voľno v riti, Beka v riti, riť, riť, hovno, riť.
„Podpísal som jej tú výpoveď. Možno to bude najlepšie.“ Vydýchol som, ale nijako sa
mi neuľavilo. Patrik sa prekvapene mykol a vyjavene na mňa pozeral.
„No, tá bude skákať od radosti, lebo neviem, či si to celé pochopil, odkedy spolu
neprášite, trucuje a toto je asi posledná reakcia, ktorú od teba po tom všetkom čaká. Načisto
ťa zožere, zaživa a na jeden šup.“ Kamarátsky ma buchol do ramena a ja som tušil, že má
pravdu. Chytil som sa za hlavu a zatvoril som oči.
„Kriste, ešte stále ju to drží? Veď to bolo len párkrát a väčšinou som bol úplne mimo.“
„Ale, musím uznať, že aj keď si ju obabral s tou dovolenkou, vrhla sa do boja a nášho
deduška Večerníčka navštívila hneď niekoľkokrát. Človek by si myslel, že si robí kurz
profesionálnej vnučky,“ Patrik sa ďalej škodoradostne škeril.
Ozvalo sa klopanie na dvere a tlmené: „Neruším?“
„Človeče, ona stojí priamo za dverami.“ Odovzdane odkráčal ku dverám, a keď
obchádzal Beku, svätuškársky zamával a spojil prsty do srdiečka. Debil. Bekine podpätky
hrozivo klopkali a ja som tušil, že toto bude nepríjemné. Predstavoval som si sám seba na
pláži s hlavou v piesku. Ponáram sa čoraz hlbšie a hlbšie cez štrkové podložie, zemské jadro
až k slobodným národom na druhej strane zemegule. Asi niekde uprostred tohto geologického
dobrodružstva ma Rebeka vtiahla späť do fajčiarky.
„Vyzeráš unavene, spal si vôbec?“ Cmukla a mamičkovsky ma pohladila po pleciach.
Keď otvárala okno dokorán, chrbtom sa obtrela o moju hruď. Nie. Definitívne nemohla tušiť,
že som podpísal tú jej výpoveď. Pripálila si cigaretu a špúlila na mňa pery vždy, keď z nej
zhlboka potiahla.
Niečo sa vo mne zlomilo a pri pohľade na jej bezchybnú kamennú tvár som sa
neovládol.
„Ty jediná si vedela ako mi na tom záleží, napriek tomu ste tie zmluvy vôbec neprešli
dôsledne. Inak by ste predsa nemohli prehliadnuť ten dodatok zmluvy.“
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Ak sa za ten byt nenájde adekvátna náhrada, majiteľ nám ho nepostúpi a celá prestavba
a zlučovanie firiem na tom vyhorí. Táto veta mi zvonila v ušiach už od včera. Žiadna reakcia.
Ďalej poťahovala s cigarety, ruky preložené cez hruď a nespúšťala zo mňa zrak. Praskli mi
nervy a začal som ziapať: „Čo sa to s tebou kurva deje, snáď si si nemyslela, že keď počas
mojej neprítomnosti položíš na kolená celú firmu, tak prídem a od radosti si tu pred tebou
kľaknem.“ Stále žiadna reakcia.
„Vieš až priveľmi dobre, že ak nedôjde k tej fúzii, bude kompenzácie znášať výhradne
naša strana. Kompletne všetko pôjde do hajzla, stratíme renomé a klientelu.“
Oprela sa vedľa otvoreného okna a na jeden nádych to na mňa vysypala.
„Ubezpečujem ťa, že firemné istiny zostanú nedotknuté, s tým sme do toho projektu
vstupovali, právne sa tie úpravy zanášali ešte do zmluvy, tvoje osobné investície zrejme utrpia
menšiu stratu, ale nebude to nič hrozné, pretože sme na súkromnom stretnutí skresali aj výšku
kompenzácií tretích strán, teda teba a toho developera Sklinského.“ Za jeho menom zhnusene
prižmúrila oči a potiahla si z cigarety.
„Nemusíš mi hneď ďakovať, možno by si mohol byť pre začiatok trochu miernejší?“
Ohorok strčila do popolníka a obrátila sa k oknu.
Rebeka víťazná. Rebeka všemocná. Žena-stroj. Bez emocíí, vždy pripravená bojovať a
neprehrať, bezchybná, až som dostal chuť ju objať. Že som vôbec pochyboval. V duchu som
sa preklínal za ten výstup. Zhrozene som sa vydal na cestu do jej kancelárie, aby som
skartoval jej výpoveď, skôr než ju nájde ona a vydriape mi oči. Som hovado. Na polceste ma
svedomie uhryzlo priamo do hlavy. Zvrtol som sa a chcel som jej povedať aspoň oneskorené,
ale dobre mienené prepáč. Keď som otvoril dvere, našiel som pod oknom sedieť už len
usmoklené dievčatko s červenými perami a obrovskými šteklami na nohách. Stiahlo mi
žalúdok, na pár okamihov som dostal strach, že to už nikdy nepovolí. Som definitívne kráľ
hovädzieho dobytka.
Do podpisu zmluvy chýbajú asi dva týždne. Do noci som prechádzal všetky podklady k
tomu obytnému bloku. Parcela nášho budúceho obchodného veľkodomu zasahuje obytnú časť
celkom desiatich bytov na Sosnovej ulici číslo dvestopädesiatosem lomeno tri. Dva byty sme
priamo vykúpili ako kancelárske priestory. Väčšina bytov je vo vlastníctve pani doktorky
Dragnárovej, ktorá ich prenajíma. Za podpis so súhlasom k výstavbe a predkupné právo sme
jej a zvyšným dvom spoluvlastníkom navrhli vyplácanie renty a revitalizačný plán celého
objektu. Zostal nám jeden jediný prekliaty byt. Ten senilný dedulo, ktorý vlastne ani sám
nevie, čo chce. Nesmieme ten byt stratiť, ak ho prihrá konkurencii, skončili sme. Zaumienil
som si, že ho odtiaľ dostanem raz a navždy. Nikto nebude stáť v ceste mojim finančným
investíciám a expanzii mojich plánov. Ohlásená návšteva, pol hodinka maximálne hodinka
môjho času a uzavrieme to. Čas sú peniaze a tých som vložil do tejto hry už priveľa.
Dôležito som vstúpil do prvorepublikového činžového domu. Kamenné schody sa
stáčali okolo dláždeného nádvoria. Zodvihol som hlavu až k oblohe. Vládlo tu zvláštne ticho a
hoci za ťažkými dverami slnko nemilosrdne prepaľovalo rušnú ulicu, celé moje telo zahalil
čudný chlad. Nie som nadšencom historických budov, ale musím uznať, má to svoju
atmosféru. S výdychom som začal vystupovať po schodoch. Ozvena mojich krokov mi hladko
stúpala do uší a ja som sa blažene menil na ruch z rozhlasovej hry.
O pár minút stojím uvoľnene pri dverách, v ruke držím mosadzné klopadlo a smejem sa
na kovovú menovku. O chvíľku ma Július Elegán, vitálny sedemdesiatnik v pletenej veste,
vzorovaných podkolienkach a zelených nohaviciach, ktoré mu spínajú pod kolenami gombíky
v tvare šišiek, pozýva do priestrannej chodby naplnenej pre mňa neznámou teplou vôňou.
Striebristé vlasy má úhľadne sčesané na temeno. Popod nohy sa mu motá jazvečík. Zrejme
bývalý poľovník alebo také niečo. Poľovník v tejto urbanizovanej oblasti. Priam komické. Po
zdvorilostných frázach odchádza pán Elegán pripraviť čaj. Sedím v kresle z lomeného
nábytku, na nohách látkové papuče pre hostí, v duchu rýchlo analyzujem situáciu a hľadám čo
najefektívnejšiu cestu ako tohto starca zlomiť pre moju vec.
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Zelené tapety, niekoľko olejomalieb, zopár jeleňov v zlatých rámoch, nejaké trofeje,
lesnícke príručky. Očami bezočivo chmatám po nábytku, koberci, závesoch, len aby som
vedel kam môžem tohto pána lesov zaradiť, a čo všetko si k nemu môžem dovoliť. Pán
Elegán sa posadí oproti, mlčky hodnotíme jeden druhého. Je čas na hru. Na pevnom
argumentačnom rebríku sa po chrbte tohto starca škriabem až do jeho hlavy. Zúčastnene
prikyvuje hlavou a prepletenými prstami oboch rúk si súhlasne poklepkáva po okrúhlom
brušku. Konečne. Po slabej polhodinke súhlasí s obhliadkou bytu. Ani to nebolelo a opäť
máme v ruke tromf. Pripravujem sa na odchod.
Pán Elegán ma zaskočí otázkou: „Ehm, kedy ste naposledy jedli makové šúľance?“
Prekvapene sa pozerám do jeho chlapčenských očí.
„No, nikdy.“ Blahoželám, dnešná prvá úprimná veta.
„Potom nesmiete odmietnuť pozvanie na skorý obed,“ stále sa usmieva. Fajn, za to
kývnutie na obhliadku pre mňa za mňa. Cez pootvorené dvere pozorujem, ako v spálni vyberá
spod perín veľký smaltový hrniec. O niečo neskôr s hlavou nad pariacim tanierom prehĺtam.
Jedlo je sýte a hutné, takže sa pár sekúnd nezmôžem na slovo.
Pán Elegán je skúsenejší. Popri jedle roztopašne poznamenáva: „Milujem mak.
Najlepšie na svete sú parené buchty, sypané makom a práškovým cukrom a pekne preliate
maslom, až máte na tanieri celé žltučké plesá. Hlavne tá posýpka s maslom, to je vec. Moja
nebožka musela mak predo mnou schovávať do suda od kapusty. Aj tak som ho tam vysnoril.“
Celé si to predstavím a jedáleň zaplnia naše makové úsmevy.
Balím si veci. Skončilo sa popoludňajšie prezentačné stretnutie s investormi. Odrazu ku
mne vyštartuje Patrik s čudnou grimasou na tvári.
„Povedz niečo!“ vysype nervózne a priblíži sa priamo ku mne.
„Šibe ti?“ vyšteknem na neho.
„Ty si jedol mak?“ vyjavene krúti hlavou.
,,No a.“ Smejem sa už sám pre seba.
Frekvencia mojich návštev u pána Elegána už dávno prekročila hranice obchodných
stretnutí. Nahováral som si, že je to pre dobro obchodu. Faktom, však bolo, že pán Elegán ma
popri makových orgiách svojim hlbokým barytónom vytrhával zo šialeného kolotoča mojej
každodennosti. Za zvukov gramofónových platní s nahrávkami lesného vtáctva ma vábil na
lesnícke chodníčky, kde za nami odovzdane cupital Lorenc, jeho jazvečík. Bolo to návykové,
upokojujúce a celého ma to pohltilo.
Pri odchode z jednej takejto návštevy ma na schodisku prepadli dve dámy asi v
Júliusovom veku.
„Mladý pánko, idete od Julka, však?“ Neochotne som kývol hlavou, i keď dámy
nečakali na moju reakciu a ešte bližšie sa okolo mňa zomkli.
„My vás pozorujeme už dlhšie.“ To ma malo upokojiť?
„Viete, ja by som ani nezačínala o tom, ale povedali sme si tuto so Želkou, že vy budete
istotne vedieť najlepšie.“
Fialová trvalá alias Želmírka sa diabolsky uchechtla a pritakala: „Tuto Betka a ja, no
máme o Julka jednoducho starosť.“ Sprisahanecky potľapkali po ruke jedna druhú. Po chrbte
mi stiekla kvapka potu.
„Pred časom tu bola vaša kolegyňka, taká fajnová slečna, pýtala sa nás na Julka, tak
reku, aby sa oťukala, vybrali sme sa s ňou na návštevu,“ zlovestne začala Betka. No, istotne
asi Rebekin najväčší problém. Ešte, že stretla túto armádu spásy, pomyslel som si ticho. Betka
sa nenechala rušiť.
„Želka vzala maslové keksy, celé maslo a štvrťka do toho ide, veru.“ Toto bude na
dlhšie.
„Julko nás usadil do jedálne a pripravil čaj. Servíroval ho v utešenom servise s modrými
kvietkami. Príjemne priateľsky sme klebetili, keď si Želka chcela dosladiť čajík. Viete, ja
nemôžem, ja som diabetička.“ Chytila sa pri srdci.
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Po dramatickej odmlke zaujala postavenie ako laureátka štátnej ceny a pokračovala:
„Vzala klieštiky a nadvihla cukorničku a predstavte si to,“ oprela sa o Želmíru, ktorá mala
teraz neprirodzene vytreštené oči, až som o krok ustúpil k stene.
„Priamo z tej cukorničky vám pochodovali na stôl a rovno k tým maslovým keksom mravce.
Veľké, ako toť môj necht,“ otrčila mi ho pod nos.
„No, hrôza. Julko tú háveď zmietol rukou do tej cukorničky a ukončil naše posedenie.
Odvtedy sme ho nevideli, nikdy ho nemôžeme zastihnúť,“ vyčerpane došepkala poslednú vetu
a oprela sa rukou a moje rameno.
Mravce. Mňa porazí. Ak sa toto roznesie, budú z toho poriadne problémy. Hlavou mi
prebehlo niekoľko možných scenárov. Úzkostlivo som si pretieral spánky, popri tom som
zachytil prešibané úsmevy očarujúceho dua a nepriame narážky na moju adresu, aby som ich
vzal so sebou na najbližšiu návštevu pána Elegána. Pokojne som sa vystrel. Rebeka navštívila
Júliusa niekoľkokrát, nič podobné mi nespomenula, vlastne ani on, ak sa im vyhýba iste má
na to svoje dôvody. Ktovie ako to bolo, pre istotu sa jej na to ešte spýtam. Pokývol som
dámam na rozlúčku a bral som schody po dvoch. Tie prekvapené z môjho náhleho úniku
zostali stať na medziposchodí.
„Čo to bolo s tými mravcami?“ Rebeka nasledujúce ráno podskočila na stoličke vo
svojej kancelárii, strhla sa a nechápavo si napravila okuliare. Vrátila sa k prechádzajúcej
činnosti a o pár sekúnd sa ticho chichotala.
„Myslíš tú návštevu u pána Elegána, všakže?“ Popri tom ďalej ťukala do klávesnice.
„Prečo si mi to zatajila?“ Nervózne som prestupoval z nohy na nohu, tie mravce sa tam
evidentne vyskytli.
„Podľa toho ako neznesiteľne tam tie dve okolo neho rojčili, by som povedala, že to na
ne musel mať pripravené. Ale poviem ti, že som v živote nevidela také veľké mravce,“
pobavene sa natiahla.
Pri mojom zdesenom výraze dodala: „Buď pokojný, tá obytná zóna prešla kontrolou,
žiadne ohnisko so škodcami alebo niečím podobným nenašli.
Na mravce som úplne zabudol. Moje návštevy bývali odvtedy, ale často sprevádzané
hlučným klopaním a výkrikmi Betky a Želky. Pán Július sa vždy previnilo usmial a vtedy sme
spoločne s Lorencom predstierali trio mŕtvych chrobákov.
Po týždni si ma Patrik začal doberať v kuchynke.
„Človeče, tebe tuším z toho starého mäkne mozog. Kvôli jeho drístom si nás nechal
včera večer zasa v štichu. Môžeš ľutovať, plný podnik odvážnych vysokoškoláčok, všetky
čerstvo umyté, navoňané a prichystané, len luskneš prstom. “
Mal pravdu, odkedy som posedával na kresle pána Júliusa a pošmykoval sa na v jeho
plátenných papučiach po lakovaných parketách, stratil som pochopenie pre fitká, nasávanie po
baroch a iné pánske kratochvíle. Po maku sa zaspávalo akosi lepšie, sladšie a elegantnejšie.
„Mňa si ten starý teda neomotal okolo prsta, to ti poviem. Ani náhodou. Vymedzil som
mu hranice a tam pekne aj ostal. Nechápem, prečo sa tam vláčiš každý deň,“ krútil hlavou.
„Milý Paťko, dokážeš si ešte vybaviť ten pocit, keď ako malý chlapec unavený a
uzimený nakráčaš z vonku na večeru domov, do tepla a všetko v tvojom svete je v totálnom
poriadku?“ Jemne som ho pohládzal po vlasoch.
„Tak v takomto rozpoložení si ja šúcham nohami pri každej návšteve toho starca.“
Šťastne som naňho žmurkol a zachytil som Rebeku, ako po mojej poslednej vete súhlasne
naklonila hlavu a s úsmevom zakrúžila so šálkou, z ktorej sa neskôr napila.
„Tuším ti konečne fakt kvalitne zašibalo.“ Patrik sa ceril a popri tom si zaujato a
dôkladne prezeral fotografie uchádzačiek na post našej novej asistentky.
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V deň obhliadky som pána Júliusa vyzdvihol priamo na Sosnovej ulici. Z nehnuteľností,
ktoré preňho prihádzali do úvahy som musel vylúčiť objekty, ktoré mu už ponúkli Rebeka s
Patrikom. Tým sa môj okruh značne zúžil. Pri posledných návštevách som dostal priam
mesiášsku myšlienku. Pán Július nevyhnutne potrebuje obrovskú záhradu. Na poslednú
chvíľu som vybavil obhliadku v štvrti novostavieb na kľúč, ktorých súčasťou sú i značné
nezastavané plochy. Tichá rovinatá oblasť s dobrou dostupnosťou. Nehnuteľnosť ďaleko
prevyšovala možnosti pána Elegána, ale veľkodušne som sa zaprisahal, že mu chýbajúcu
sumu doplatím. Nakoniec, budúce zisky mi bohato vynahradia aj túto stratu. Bol som so
sebou nadmieru spokojný.
Pán Elegán mal celú cestu nepreniknuteľný výraz, z ktorého som nevedel nič usúdiť.
Dokonca ani pri obhliadke nedával nič najavo. Raeliťák, ktorý nás novostavbou previedol bol
zaskočený z môjho klienta v lesníckej rovnošate. Keď pán Elegán vyšiel do rozľahlej záhrady
spýtal sa: „Tvoj príbuzný alebo nejaký dôležitý známy?“
„Niečo také.“ Neprítomne som pokývol zatiaľ, čo som sledoval cez presklenú stenu
domu pána Júliusa. Postavil sa k malej striebornej jedličke a prstami prechádzal po jej
vrchole. Po chvíli si unavene sadol na záhradnú lavičku.
„Vieš, že na tieto parcely je tlačenka aj medzi vplyvnejšou klientelou, ale môžem urobiť
výnimku, že si to ty. Len ako sa to bude financovať, hypotéku asi pánko už nedostane.“
Arogantný zelenáč si neodpustil posmešný tón. Pán Elegán na mladého ambiciózneho
obchodníka nezapôsobil dostatočne solventným dojmom. Akoby som videl sám seba pred
desiatimi rokmi, bolo mi na vracanie.
„Platby prebehnú jednorázovo, o to sa nemusíš obávať.“ Ty amatérsky kretén. Spokojne
hvizdol. A vo mne rástol hnev, že som chcel pána Júliusa vmanipulovať do tejto kúpy. Už som
nebol na seba taký pyšný. Bez slova som vyšiel von s pohárom vody v ruke.
Pán Elegán bol bledý, vyzeral vyčerpane a prosebne sa na mňa obrátil: „Nemám už
toľko času. Chcem ísť domov.“
Zaklial som a bez slov som ho vyviedol do auta. Vyčítal som si celý ten hlúpy nápad
počas cesty späť. Pred dverami bytu som sa ponúkol, že prinesiem niečo pod zub z neďalekej
večierky. Mlčky prikývol, vtisol mi do dlane zväzok kľúčov a stratil sa za dverami bytu.
Keď som s makovníkom pod pazuchou vošiel do chodby všimol som si na pravej strane
odhrnutý ťažký záves a pootvorené dvere, o ktorých som predtým vôbec netušil. Do priestoru
cez ne vstupovalo jasné svetlo. Vošiel som do nich a ocitol som sa v inom svete. Zostal som
užasnutý sedieť uprostred schodíkov, po ktorých som schádzal z tajných dverí. Predo mnou sa
rozprestieral kus nefalšovaného lesa. Zelená oáza dokonale ukrytá uprostred
architektonického hlavolamu, ktorý som nedokázal pochopiť. Uvedomil som si, že zvláštna
neidentifikovateľná vôňa z chodby je vôňou slnkom prehriateho ihličia a neďaleko
mohutného smreka sa rozkladá majestátne mravenisko. Pán Július sedel uprostred malej
čistinky a Lorenc sa lenivo preťahoval vedľa svojho pána. Vykročil som k nim aj s večerou,
vlasy mi strapatil lesný vánok a ja som mal pocit, že som vliezol do nejakej detskej knižky, z
ktorej viac nechcem vyliezť. Moje pľúca sa roztvárali a volali po živote, všetko som to
vstrebával, vdychoval, cítil, dotýkal sa a nemohol som sa nabažiť tohto blízkeho lesného
stretnutia.
Keď sme sedeli pospolu vypadlo zo mňa: „Prečo to vlastne chcete predať?“
„Chcem do väčšieho.“ A bolo to vonku. Konečne mi tá veta dávala význam a
neprivádzala ma na pokraj šialenosti, tak ako mojich kolegov z realitky. Vedel som, že život
pánovi Elegánovi uštedril ranu, na ktorú sa s manželkou pokúsil zabudnúť v meste. Napriek
tomu dokázal úplne nekompromisne, a zároveň elegantným a jemu vlastným spôsobom,
nasúkať kúsok svojho sveta za steny niekdajšieho činžového domu na Sosnovej ulici.
„Vždy sme sa chceli vrátiť domov spoločne, ale neborka manželka ma predbehla. Je čas
konečne ísť.“
S chlapčenským výrazom v tvári sa vyhupol na nohy a pri pohľade na závin ešte
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poznamenal: „Zájdem pre mlieko, bude to mať plnšiu chuť.“ Tak som strávil svoju prvú noc v
lese.
***
Je dvadsiateho ôsmeho septembra. Tak sa mi to konečne podarilo. Fúzia spoločností
padla. Výhradne mojou zásluhou. Stal som sa majiteľom svojej prvej pôvodnej
nerekonštruovanej nehnuteľnosti a tajného lesa na Sosnovej ulici číslo dvestopädesiatosem
lomeno tri. Tým sa dalo do pohybu viacero udalostí.
Po mnohých sedeniach a nekonečných telefonátoch, obhliadkach a niekoľkých dobre
mierených vyhrážkach sa nám podarilo nájsť drevenicu so sadom, obklopenú neporušeným
lesom. Takmer som zošedivel pri vykupovaní parciel s lesným porastom. Úprimne ďakujem
za všetky moje neeticky nadobudnuté kontakty, ktoré sa nezdráhali a nezdráhajú za tieto
pozemky doposiaľ bojovať lákadlami konzumného sveta, možno i násilím, veď napokon, čo
oko nevidí...
Keď sme pána Júliusa sťahovali, Želka s Betkou plakali a na rozlúčku mu vtisli do rúk
škatuľu kokosových salóniek plnú maslových keksov. Pán Elegán dámy na rozlúčku
vybozkával. Každú osobitne. Celú cestu domov, na Kysuce, potom strkal keksy do klietky
svojej vrany. Zato dámy zostali po tomto zblížení viac než len mierne rozjarené a utekali,
doslovne utekali na štvrté poschodie za pánom Konečným, novou obeťou starodievockých
túžob.
Kým sme dorazili do nášho lesného panstva mnohokrát som videl pána Elegána pri
pohľade na početné a rozsiahle rúbaniská, zatínať v hneve päste a nechápavo krútiť hlavou.
Súkromné i štátne vlastníctvo už dávno pod područím kapitálu diktovalo pravidlá zásahov do
krajiny i tu. Všetko sa už robí inak lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie, chamtivejšie a okatejšie.
Obchod naplno zaťal svoje pazúriky aj do bývalých rajónov môjho lesníka. Vedeli sme, že
stromy tu časom dorastú, lenže koľko času zostáva, kto sa bude po tých lesoch prechádzať a
aké lesy to budú, to sme nevedeli.
Je dvadsiateho ôsmeho septembra. Podľa dlhodobej predpovede nás čaká dlhé babie
leto. Už vyše týždňa vidíme všetko navôkol v medových farbách. Sedím vo vlaku domov, v
batohu mám pribalené nové čižmy. Chystáme sa totiž založiť naše prvé makové pole.
Niektoré stretnutia sú pre život priam nevyhnutné. Volám sa Martin Chalupec, mám
tridsaťšesť rokov, opúšťam trh s nehnuteľnosťami a konečne začínam skutočne žiť.
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PRÉMIA JOZEFA HNITKU
Tiens
Vesmírny zázrak
Všetci sedeli okolo stolov a pozorne počúvali. Ja som tam sedel s nimi, ale vôbec som
nevnímal, o čom hovoria. Kopa driny, ktorú som tu odpracoval, ma vystrelila do popredia,
viem, že jeden z tých dvoch čo vyberú, budem ja. Prišiel riaditeľ, trošku sa upravil,
prepánajána, žeby hrozne vyzeral, to sa pri takejto významne slávnostnej chvíli nesmie stať.
Odkašľal si ako správny rečník a rieknul do mikrofónu: „Vážení spolupracovníci a milí
hostia! Chcel by som vás srdečne privítať pri tejto významnej chvíli vyhlásenia výsledkov.
Všetci ste už nedočkaví, takže to už nejdem naťahovať.“ Nadýchol sa a vyhlásil: „V rámci
nášho vesmírneho programu ANGUS pošleme do vesmíru dvoch astronautov, ktorí budú ako
prví preskúmavať nové planéty v galaxii Wonder I. Bude to obrovský krok pre našu existenciu
a ľudstvo všeobecne.“ A že vraj to nejde naťahovať.
„Týmito „vyvolenými“ sú Danny Houges...“
Ľudia začali tlieskať. Jeden z organizátorov ma posunkom zavolal na pódium vedľa riaditeľa.
Tváril som sa prekvapene. Teda snáď som sa tváril prekvapene.
„A Lily Abbyová.“
Akési dievča, ktoré som ešte jakživ na výcvikoch nevidel, vstalo a vystúpilo na pódium vedľa
mňa. Dievča? Niežeby som mal niečo proti dievčatám, ale...dievča? Na výcvikoch som bol
zvyknutý pracovať v mužskom tíme s tým, že sa na nich aj v nebezpečných a ťažkých
situáciách môžem spoľahnúť. Ale zvládne to vôbec dievča vo vesmíre?
Po vyhlásení sa začala zábava. Aj ja som sa kedysi chcel zabaviť, ale teraz som bol krajne
nervózny. Dúfal som, že ako druhého pošlú Eda, ale ten teraz hľadel smutne do neznáma. Išiel
som k nemu, nech na to kašle, ešte budú miliardy takýchto misií, lenže vtom som niečo
započul. Z rozhovoru Lily a riaditeľa.
„No ja neviem, možno...“ hovoril jej tenký hlások riaditeľovi. „Povedal som, vyhlásil som.
A nemôžem to vrátiť späť. Choď už spať, zajtra ťa čaká ťažký deň.“
Nechápal som, čo sa to udialo. Ale hlavne som tým nechcel zaťažovať svoju hlavu, najmä
pred zajtrajškom. Druhý deň bol mojim osudným. A isto doživotne. Nehovorím o väzení, ale
o tom, ako nás vo vesmírnom plavidle vystrelili do univerza. Raketa letela ako bláznivá,
motory duneli a isto sa na celé divadlo dívalo skoro celé ľudstvo. Oni boli nadšení, no ja som
so strachom zvieral sedadlo, isto by som ho bol aj celé vytrhol, keby sa neozval hlas vedľa:
„Bojíš sa?“ Tak som sa pustil, nie som žiaden strachopud. Aj keď do istej miery som sa urazil.
Lily bola pokojná a mňa tu div nekleplo.
No keď sme sa konečne dostali mimo atmosféru a oddelil sa náš ručne riadiaci modul od
zvyšku rakety, konečne som pochopil tú neuveriteľnosť situácie, v akej som sa nachádzal.
Vesmír. Planéty. Zem, ktorá sa tak veľmi vzďaľovala, že z nej napokon ostala len maličká
bodka. A potom úplne nič.
„Už si v pohode?“ ozvala sa Lily. Nemal som chuť sa s ňou rozprávať, ale čo som mal robiť.
Musel som spolupracovať: „Hej. A ty?“ „Samozrejme,“ odvetila sebaisto. Nebola taká, ako
včera na vyhlasovaní. Akoby mi tu podhodili jej dvojníčku. „Môžem prebrať riadenie?“
opýtala sa. „Nie,“ sucho som odvetil a schmatol ovládač k prístrojovým doskám. Musel som
to spraviť, čo ak by to nezvládla?
Dostali sme sa do galaxie Wonder I. Nezmapovaná oblasť. Našou úlohou bolo zaznačiť do
mapy čo najviac planét a hviezd, jednoducho všetko, čo tu naše oko zazrie. Už zďaleka ma
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upútala jedna planéta, ktorá bola taká žiarivo žltá, až mi vypaľovala zrak. Nasadil som si ešte
jedny malong okuliare navyše. Urobila tak aj Lily. Prstom som prešiel po drsnom povrchu
látky, ktorá dostala názov po spoločnosti, v ktorej každý deň nasadzovali svoje životy nevinní
pracovníci. Zmes platiny a uhlíkového štiepku sa ťažila v hlbokých baniach, kde teplota
presahovala únosné miery. Výsledok sa mi zračil na očiach ako čierna vrstva, ktorá ma mala
chrániť pred smrtiacim hviezdnym žiarením. Lenže niektoré okuliare mali poškodenia, ktoré
bolo temer nemožné zistiť pri výrobe. Moje oči začali neskutočne páliť, až som mal pocit, že
sa mi roztopia očné bielka. Nemal som na výber, môj podomácky vyrobený projekt na jednu
z fiktívnych misií ma zachránil. Na zlomok sekundy som zažil ten pocit hrdosti. Nasmeroval
som modul k planéte, ale keď som prišiel bližšie, bál som sa pristáť, pretože bola celkom
neprebádaná. Prikázal som Lily, nech nachystá jedného z robotov, nápadne sa podobajúcemu
tomu z príbehu Wall–e a zhodil som ho na planétu. Veď bol vyrobený z najodolnejších
materiálov a keby mi nebol odoslal signál, v živote by som ani nohou nevkročil na takú
planétu. Robot nám pozbieral všetky informácie behom pár minút a nakoniec sa rozhodlo, že
môžeme vyraziť.
Pristál som a otvoril dvere. Planéta mala žltú piesočnú zem ako na Mesiaci a ja som v nej
zanechal hádam prvé ľudské stopy. „Počkaj, idem za tebou,“ volala na mňa Lily. „Nie, ostaň
v module,“ povedal som jej. Predsa len, spravil som len pár krokov a mohlo sa stať čokoľvek.
„Prečo mi neveríš?“ nechápavo vyriekla Lily. „Lebo ťa vôbec nepoznám a ešte som s tebou
nepracoval. Ani nechápem, prečo ma sem vybrali.“ Pravda bola, že som tomu nechápal až
teraz. „Každý astronaut by mal vedieť spolupracovať s kýmkoľvek,“ začala, „A ja taktiež
nerozumiem tomu, ako je možné, že si tu, keď už od začiatku máš takú skvelú náladu.“ Super,
nepreskúmali sme zatiaľ ani zrnko piesku a už sa pomaly celá misia rúti.
Našiel som robota a vypol som ho. Roboty majú len obmedzený režim, nevydržia celé veky.
Zabudol som vrecúška v kabíne, ale rozhodol som sa ich využiť pre zmenu situácie. Prišiel
som k modulu, aby ma bolo lepšie počuť cez mikrofón a povedal som: „Hej, Lily, počuj,
zabudol som v kajute vrecúška, mohla by si mi ich priniesť?“ Nič sa neozvalo. „No tak,
netrucuj a poď mi pomôcť.“ Ale stále žiadna odpoveď. „No dobre, prepáč mi a prosím, vážne,
dúfam, že dobre počuješ, že prosím, prosím ťa, mohla by si mi pomôcť?“ Pekne som jej to
vyhláskoval. A čuduj sa svete, zabralo to. Otvorili sa dvere a z nich vyskočil druhý astronaut.
„Áno, dobre počujem. Nech sa páči, tu máš tie vrecúška,“ povedala stále nahnevaným tónom,
aj keď už trochu miernejšie. Prosím pekne, tak toto sú moje problémy na opustenom mieste
vo vesmíre. Nazbierali sme niekoľko tuctov vzoriek pôdy z rôznych miest. Zaujímavé bolo to,
že táto planéta sa tak veľmi podobala Mesiacu, okrem tej žltej farby, až ma to desilo.
Možnože sme naozaj narazili nie na planétu, ale na maličký mesiac niektorej väčšej planéty.
Ešte to vypočítam pomocou špeciálneho prístroja, aby som to celkom upevnil ako fakt. „Ako
by si ju pomenoval?“ znenazdajky sa opýtala Lily. „Ja neviem...Žltačka?“ Zasmiala sa:
„Konečne ťa tá mrzutá nálada prešla.“
Vošli sme do kabíny a odleteli preč. Nechcelo sa mi skúmať ďalšie zázraky, a tak som
nastavil samo–riadiaci systém a šiel spať.
Na druhý deň prišla Lily a hneď ráno ma otravovala, ani som si nestihol namočiť pery do
kávy. „Ako si sa vyspal?“ pýtala sa. Zamrmlal som. „Zasa máš tú svoju náladu? No, riaditeľ
ma upozorňoval, že nebudeš príliš príjemný, ale...“ Káva mi skoro zaskočila: „Čo hovoril
riaditeľ?“ „Ale...ale nič,“ snažila sa to zamiesť pod koberec. „Povedz, čo povedal,“ vstal som
a položil pohár na stôl. „No ak to chceš vedieť...,“ mykla plecami a sadla si. „Riaditeľ hovoril,
že ťa vybral iba preto, že si dobrý vo svojej práci, ináč nevieš vôbec komunikovať s ľuďmi
a strániš sa akejkoľvek spolupráce s ostatnými. Doslova. Ani ťa sem nechcel poslať.“
Celý ohromený som si sadol a nechápavo som krútil hlavou. Jasné, že hovorila pravdu, to
boli presne riaditeľove rečnícke kecy. Azda mal pravdu, nebol som príliš komunikatívny, ale
snažil som sa zbúrať svoje zábrany. Ale takto ma podraziť...ak by som nedosahoval takých
skvelých výsledkov, vykašľal by sa na mňa. „Prepáč...“ šepla Lily. „To...to nie je tvoja
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vina...idem si na chvíľu ľahnúť...“ stále som tomu nemohol uveriť. „Ale mne taký
nepripadáš...väčšinou...“ zakričala na mňa Lily.
Ležal som vo svojej kabíne celý zhnusený podrazom riaditeľa. Asi by som odtiaľ nevyšiel ani
do večera, keby neprišla Lily celá natešená a nezakričala: „Poď sa pozrieť! To musíš vidieť!“
Naozaj sa mi nechcelo, ale nechal som sa prehovoriť. Ťahala ma za ruku, z čoho som nebol
dvakrát nadšený, ale keď som uvidel tú krásu, akosi som aj pozabudol na hnev.
Planéta, ktorú sme objavili bola vážne obrovská. Tá malá „Žltačka“ zo včerajška jej nesiahala
ani po päty. A keďže bola tak blízko, potvrdila sa moja hypotéza, že „Žltačka“ je naozaj iba
malý mesiac tejto planéty. Bola červená ako Mars, lenže okolo pevniny sa rozprestieralo niečo
ako more, tmavomodré ako obloha podvečer. Zdalo sa, že naráža na ostré červené skaly, vlny
sa rozbíjali a skropili zem. „Pošleme robota?“ spýtala sa Lily. „Radšej,“ ozval som sa. Robot
potvrdil, že planéta je celkom bezpečná. Celkom. Pristál som na pevnine, ďaleko od skalísk
a mora, ktoré by svojou silou mohlo strhnúť modul so sebou. Chcel som vystúpiť prvý, ale
Lily ma predbehla: „Môžem?“ „Mne je to jedno. Vlastne, čo sa ma pýtaš, nebolo dané, kto
bude kapitán.“ Lily však otvorila dvere, prebehla sa po pevnej zemi a dodala: „A ty nemyslíš,
že si sa ním už ustanovil?“ Jej slová mi začali vŕtať v hlave.
Zobrali sme tucet vzoriek pôdy a vody. Stále som nemohol uveriť, že sme našli planétu
s vodou. Možno ju v budúcnosti skolonizujeme a bude to naša druhá „Zem“. Ale nikto nám už
neodoprie naše prvenstvo. Lily sa vrátila do modulu a vyšla z neho so špeciálne upraveným
fotoaparátom. Nuž, ani by som nepovedal, že to bol foťák, bol taký čudesný, vykrútený, mali
mu radšej vymyslieť inšie meno. Ona s ním pobehovala ako bláznivá baletka, iba fotila
a fotila...a ja som si spomenul ako takto chodila moja sestra fotografovať les, prírodu.
A potom mi hodiny ukazovala výsledky svojej práce. Mňa to vtedy nezaujímalo, staral som sa
o svoje problémy... nuž kiežby som mohol byť lepším bratom.
„Tebe stále nezmizla tá hrozná nálada?“ uškerila sa Lily a sadla ku mne. Nič som jej na to
nepovedal.
„Pozri, ukážem ti fotky,“ strčila mi foťák pred oči. Bolo mi zle, chcel som sa vrátiť do svojej
kabíny.
„Och, joj s tebou je reč. Počuj, teba nefascinuje toto všetko navôkol? Objavili sme niečo, čo
môže posunúť ľudstvo míľovými krokmi! A ty tu len tak sedíš.“
„Aj tak je možné, že toto všetko bude úplne nepoužiteľné...“ zamrmlal som.
„Ty si asi večný pesimista! Povedz mi, čo ti stále je?“
„Jednoducho len nerád púšťam niekoho, komu plne nedôverujem, do svojej komfortnej zóny.
Len si ťažko hľadám priateľov, dobre?“ zasyčal som nahnevane.
„Do komfortnej zóny?“ vyprskla od smiechu Lily.
„No dobre, tak som čudák, čo už.“
„Ale prestaň,“ povedala ešte stále sa smejúca Lily, „Veď každý sme nejaký.“
Potom zrazu zvážnela a odišla do modulu. A ja som tam ostal nechápajúc takmer ničomu.
Ostali sme na Druhej Zemi, ako sme pomenovali túto planétu, ešte zopár dní. Lily fotila
každý deň a vždy mi povedala niečo o sebe, samozrejme s tým, že dodám pár informácií aj
o svojej maličkosti. Čím ďalej, tým viac mi pripomínala moju sestru. Bola veselá, občas
vážna, ale sebaistá a neustále niečo vymýšľala, vraj aby som sa netváril ako mlieko, čo jej
skyslo a zasmradilo celý byt. No ďakujem pekne. Nakoniec sme Druhú Zem opustili a vydali
sa za ďalšími dobrodružstvami ďalej do kozmu. Mĺkvo sme sedeli vo svojich pohodlných
sedačkách a monotónny hlásič nás navigoval vpred. Už som mal chuť siahnuť po tlačidle
automatického riadenia, keď vtom sme vbehli priamo do hrdla dimenzionálneho červa.
„A zapamätajte si... dimenzionálne červy sú ojedinelým javom v okolí našej Slnečnej sústavy.
Existuje iba minimálna pravdepodobnosť, že sa s ním stretnete, ale predsa musíte byť
pripravení na všetko. Ako takí skauti, len vo vesmíre. Ak do piatich minút nešťuknete spínač
na rovnovážnu polohu dimenzií, je tu možnosť, že zostanete scvrknutí do dvoch či bodkovej
dimenzie. Červy menia dimenzie, tak, tak...“ Profesor fyziky si odgrgne a hodí bielu kriedu do
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umývadla.
Spomienky zrejme dvojdimenzionálne nebudú, pretože môj sploštený mozog zjavne stále
funguje. Zostali zo mňa len čiary, miestami akoby tekuté, rozlievajúce sa po čiernom
podklade, keďže som mohol vnímať len dopredu a dozadu. V tomto momente nebola
prítomná žiadna hĺbka, a keď som sa snažil zavolať na Lily, z úst mi vychádzali len matné
prúžky, čo trocha rozvírili čierno okolo mňa. Ak som pohol končatinami, nadvihlo ma
a zatočila sa mi hlava, akýmsi záhadným spôsobom som lietal ako vták v časopriestore.
Mykal som sa a moja chladná hlava sa pomaly začala „otepľovať“ a teda som strácal
rozvážnosť. Začal som sa krútiť, trochu som sa cítil ako papier vo vetre. No vtom dačo
zapískalo a moje vnímanie sa vrátilo do normálneho stavu. Lily našla spínač, lenže ak som sa
jej na to opýtal, rýchlo preskočila na inú tému.
„Pozri, hmlovina,“ ukázala Lily cez jedno z okien. A vážne, mala pravdu, cez okno na nás
zízala majestátna hmlovina. Žiarila, takže som tušil, že niekde pri nej bude hviezda. Lily
prišla k oknu a chcela ten úkaz odfotiť.
„To ideš fotiť aj trochu bezvýznamného plynu a prachu?“ čudoval som sa.
„A prečo nie? Tebe sa to zdá bezvýznamné? Veď podľa mňa všetko, čo pred nami ukrýva
vesmír, je veľmi dôležité. Môže nás to posunúť,“ divila sa.
„Pre mňa za mňa,“ riekol som a sadol si s čerstvo uvarenou kávou za stôl.
„Jasné,“ poznamenala, „už máš zasa tú mrzutú náladu. Si čistý pesimista. Potvrdené.“
„Iba stojím nohami pevne na zemi. V rámci možností,“ odvrkol som. „Ale mal by si z každej
maličkosti urobiť niečo, čo ťa poteší. A nie si otravovať život.“ Už som mal toho dosť: „Daj
mi pokoj. A radšej choď von, aby si mala dokonale zaostrené fotky, pani fotografka.“ A tak
som sa zavrel do kabíny a premýšľal. Medzi iným som začul aj buchnutie bočných dverí
smerujúcich von.
V noci sa mi sníval zvláštny sen. Keď som sa zobudil, musel som sa ísť napiť, už aj tak mi
bolo jasné, že nezaspím. Nalial som si čistej vody a vtom som sa tak zľakol, až mi pohár
skoro vyletel z ruky.
„Čo sa tak plašíš? Si normálny?“ smiala sa Lily.
„A ty?“ striasol som sa, „Čo ľakáš poctivých ľudí, ty strašidlo!“ Smiala sa. Mne do smiechu
dvakrát nebolo.
„Čo tu vlastne robíš?“ Vzdychol som: „Ale nič, mal som zlé sny, to sa stáva.“
„Hej? A čo sa ti také snívalo?“
„Nič,“ nechcel som o tom rozprávať.
„Ale povedz. Aby som vedela, či si schopný zajtra riadiť let okolo tej hviezdy. Môže to byť aj
supernova.“
„Ale daj pokoj, keby to bola supernova, tak sme už dávno ta – tam.“ „Vidíš? Keď tak táram,
ja to riadiť nebudem. Tak rozprávaj.“ „Máš hrozné argumenty,“ odfrkol som, ale potom som
si spomenul, čo sa mi to vlastne snívalo, „Vieš...moja sestra...“
„Čo?“ šepla Lily, zrejme už vycítila z môjho hlasu katastrofu.
„Moja sestra nešťastne zahynula, keď ju zrazilo auto. Raz jej mama kúpila foťák a odvtedy,
čo som ju to naučil používať, neprestala držať prst na spúšti,“ trochu som sa pousmial,
zavalený spomienkami, „Mala desať. Bola šikovná, tomu ver, len bola tak trochu ešte...no
jednoducho malá, a keď fotila čosi, ani neviem čo, tak...“ Zmocnila sa ma strašná zúrivosť:
„Vbehla na cestu a nejaký...nejaký hlupák ju zrazil. Veď bola blízko pri kraji, hádam bol slepý
alebo čo? Prečo som na ňu nedával pozor, povedz prečo?“ Od zlosti som rozbil pohár
o podlahu. Ozvalo sa rinčanie, črepy všade naokolo.
„Je mi to ľúto,“ smutne povedala Lily a začala zbierať črepy. Chcel som jej pomôcť, ale
odmietla. Tak som si sadol a premýšľal. Lily odpratala črepiny a poznamenala: „Tak to bol ten
sen? To preto si večne mrzutý.“ Vtom vstala a chytila ma za plece, akoby mi rozumela.
A odišla. Mne sa už zaspať, samozrejme, nepodarilo.
Na druhý deň, hoci som sa niekoľkokrát ráno pomýlil pri výpočtoch a za svet som nemohol
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prísť na to, koľko je hodín, sme sa dostali cez hmlovinu a z diaľky prechádzali okolo krásnej
hviezdy. Nevyzerala ako červený obor, čiže bola ešte dosť mladá. „Ako krásne žiari,“
ohromene pískla Lily.
„Poznám aj žiarivejšie veci.“
„No nehovor,“ zaujímala sa.
„Najžiarivejšie sú oči. Keď sa tak rozožiaria a zaiskria, je to najsilnejšia žiara na svete aj vo
vesmíre.“
„No teda! Ty si taký poetický, Danny?“ Iba som mykol plecami
„A vieš čo? Danny ti nepasuje, dajme si nejaké prezývky.“
„Čo blázniš, sme malí, aby sme si vymýšľali prezývky?“
„Ale nie, vesmírny hundroš,“ smiala sa ako pobláznená.
„No dovoľ, vesmírny zázrak,“ skrížil som si ruky.
„Prečo vesmírny zázrak?“ prestala sa smiať.
„Pretože mi pripomínaš moju sestru.“
Dochádzalo nám palivo, a tak sme zaznačili ešte zopár hviezd a planét aj našu Žltačku
a Druhú Zem. Mapa bola riadne poškrtaná, čiže bol najvyšší čas vrátiť sa späť na Zem.
Domov. Obrátili sme modul na spiatočnú cestu a oddýchli si.
V noci som zasa nemohol zaspať. Od toho času, ako som sa zdôveril Lily, ma mátali nočné
mory častejšie, takže som väčšinou išiel do kabíny so stolom a nalial si čistej vody. Aj dnes
som tam prišiel, lenže tentoraz tam už niekto predo mnou stačil spraviť kruh od kávy na stole.
Keď prídeme naspäť, tak nás za trest za ten stôl pošlú na ďalšiu misiu. Lily tam sedela a mala
celú tvár opuchnutú.
„Čo sa ti stalo?“ zhrozil som sa.
„Nič,“ odsekla. Ako by som sa videl v zrkadle.
„No tak, povedz, čo ti je. Aj ja som sa zdôveril.“
„No a čo?“ nahnevala sa. Zdala sa mi iná. Ako vtedy pri vyhlasovaní. Zlomená a smutná.
„To nie je spravodlivé. Takže...aj ty sa musíš zdôveriť.“
„Ty mi tu niečo hovoríš o spravodlivosti. Spravodlivosť nie je.“
„Nechápem ťa,“ povedal som.
„Ani ja seba,“ húkla. „Tak ja idem,“ zvolil som inú metódu.
„Nie počkaj,“ zvolala. Zabralo to.
„Takže aký máš problém?“
„Jednoducho, mám svoje nálady, takže...chápeš?“
„Nie.“ Hovoril som pravdu. Nechápal som.
„Dobre. Občas ma prepadnú návaly paniky. Preto v noci často chodím sem premýšľať. A piť
kávu.“ „Aha,“ porozumel som. Ja zadubenec.
„No ani neviem, prečo ma riaditeľ vybral. Ľudia mi veľmi nerozumejú. Možno preto, lebo
som príliš citlivá. Alebo som čudáčka, priznávam.“
„Ty nie si čudná.“ Na moje slová obrátila hlavu.“ Vzdychla si.
„Vážne si to myslíš, vesmírny hundroš?“
„Čestné vesmírne, vesmírny zázrak.“
„Už mám tej „vesmírnosti“ dosť,“ smiala sa. Stále a stále. Kiežby celú noc.
Bol čas, aby som prebral riadenie modulu, pretože systém sám nevie pristávať. Na tom by
mali dosť popracovať. Prebiehalo to normálne. Odpojenie riadenia od systému, nájdenie
ovládača, vypadnutie ovládača z ruky, chytenie ovládača a riadenie, riadenie, riadenie.
„Na čo sa najviac tešíš doma?“ opýtala sa Lily. Práve som chcel odpovedať, keď skríkla:
„Pozor, kométa!“
A diali sa veci. Nechápem, čo to tam robilo, veď naša misia bola prepočítaná do detailu.
Nemala nastať žiadna nebezpečná situácia. Tak čo tu potom robí KOMÉTA? Snažil som sa jej
vyhnúť. Vesmírny zázrak je mi svedkom, ako len veľmi som sa snažil. Ale nič sa nedalo robiť.
Posledné, čo som videl, boli bláznivo blikajúce červené kontrolky.
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Bol zázrak, že som vôbec prežil. Kométa sa niekam podela a náš modul stále fungoval, hoci
len tak-tak. Bol som celý zakrvácaný, nemohol som ani vstať. A predsa som sa o to pokúsil.
Ledva som sa zdvihol. Zabolelo ma v hrudi, na konci hrudného koša som mal riadnu ranu.
Hľadal som kus látky, ale nakoniec som dal dole špeciálne tričko a obviazal si ranu. Dlho to
asi nevydrží, ale musím sa nejako dostať na Zem.
Lily. Kde je Lily? Prečo som na ňu zabudol? Nesmie to dopadnúť ako s mojou sestrou. Stále
mi chýba a ja už zlyhať nesmiem. Našiel som ju na zemi v riadiacej miestnosti. Bola
v bezvedomí. Nevedel som, čo mám robiť. Nahrabal som v skrinke príručku prvej pomoci
a snažil som sa jej pomôcť. Ale pomôže niečo také vo vesmíre? Pomohlo. Dýchala a na
chvíľu otvorila oči.
„Nehýb sa!“ rozkázal som ako pravý kapitán. V čom všetkom mala ešte pravdu?
V posledných chvíľach som sa skontaktoval s vežou na Zemi. Zabudol som, čo hovorili, aj
to, čo som hovoril ja. Pamätám si veľkú rýchlosť. Potom len obrovskú tmu. Iba tmu.
„Prebúdza sa?“ ktosi sa pýtal. Otvoril som oči a hlava ma tak rozbolela, že takú bolesť si ani
nepamätám. „Prebudil sa!“ zajasala staršia pani sediaca vedľa mňa.
„Mama?“ ozval som sa chrapľavým hlasom.
„Áno, moje srdiečko?“ s plačom sa opýtala moja mama. Mama. Mama! Konečne niekto
blízky, kto ma pochopí. Takže to dopadlo dobre. Celá moja cesta planétami, hviezdami,
vesmírom...počkať. Vesmírom. Vesmírny hundroš. Pomaly mi to všetko začalo do seba
zapadať ako skladačka. Vesmírny zázrak.
„Kde je Lily?“ riekol som a sadol si.
„Myslíš to dievča, čo bolo s tebou vo vesmíre? Leží vedľa a pýtala sa na teba,“ odpovedala
mama.
Zdvihol som sa a zabolelo ma nižšie hrudi. Ale kašľal som na to hadičky – nehadičky, trhám.
Mama mi prikazovala, nech si zasa ľahnem, že čo to vyvádzam. Ale ja idem po svoju druhú
sestru.
Ležala tam a dívala sa na správy. Počul som, ako hovoria o nás, o našej misii, dokonca sa tam
objavil aj riaditeľ. „Pozeráš správy? Hovoria o Žltačke?“
„Danny!“ šťastne skríkla Lily.
„Aký Danny? Nijakého tu nevidím,“ obzeral som sa za seba a tváril sa, že nerozumiem.
„Tak ti je už lepšie?“ pýtala sa.
„S kým to hovorí?“ prihovoril som sa nejakej panej, čo prechádzala okolo a pozrela na mňa
ako na hľadaného zo psychiatrického ústavu.
„Ty si ale číslo, vesmírny hundroš. Alebo radšej vesmírny blázon? To sa na teba teraz
podobá,“ smiala sa.
„Presne tak, ty môj vesmírny zázrak,“ uklonil som sa jej a spravil piruetu.
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PRÉMIE RUDOLFA JAŠÍKA UDEĽOVANÉ
LITERÁRNYM FONDOM SR
Ľubomír Šottník
Návšteva úradu
Peter bol presvedčený, že je dobrý občan. A tak, keď mu bolo doručené predvolanie na
občiansko-spoločenskú evaluáciu, nemal strach ako veľa jeho rovesníkov, a ani len
nepomyslel na to, že by neuspel.
Deň pred návštevou úradu si zobral z práce voľno, aby sa na občiansko-spoločenskú
evaluáciu, alebo sa jej zvyklo hovoriť – pohovor, čo najlepšie pripravil. Svoj čierny oblek
dôkladne zbavil všetkých nečistôt a pár starších topánok leštil, pokiaľ nevyzerali ako nové.
Keď skončil s topánkami, prepočítal svoje prídelové žetóny na vodu. Pred dvoma
mesiacmi začal z každého prídelu niekoľko z nich odkladať, a teraz ich mal toľko, že si mohol
dopriať skromný kúpeľ. Spokojne ich položil na stôl a začal prechádzať dokumentmi
potrebnými na pohovor. Bola to hŕba vysvedčení, výkazov pracovnej efektivity, mesačných
ratingov spoločenskej poslušnosti a mnohých iných dokladov, ktoré zbieral takmer mesiac.
Toľkokrát nimi prechádzal, kým si bol istý, že mu nechýba ani len jeden dokument.
Značnú časť dňa strávil pred zrkadlom, predstavujúc si, že je člen komisie. Sledoval
svoje držanie tela, mimiku tváre, gestikuláciu a dokola si opakoval naučené vety o svojom
živote a prínose pre spoločnosť, presne ako sa písalo v Manuáli zodpovedného občana.
Jeho príprava mala ďaleko k dokonalosti, no bol na tom lepšie ako pred jeho prvým
pohovorom. Mal vtedy osemnásť rokov, bol na smrť nervózny a nevedel čo ho čaká, no
nejakým zázrakom pohovorom prešiel. Teraz ho čaká druhý pohovor a ako fungujúci člen
spoločnosti už predsa vie ako napraviť chyby minulosti.
Keď usúdil, že je na zajtrajšok pripravený, zamieril do komunitnej vývarovne,
kde utratil všetky svoje prídelové lístky. Neskôr, keď sa vrátil domov trpezlivo strkal všetky
svoje žetóny na vodu do automatu zabudovaného v stene v kúpeľni. Vaňa sa po hodine
ospalého prúdu naplnila asi do polovice. Bolo to menej ako očakával, no stačilo to na
osvieženie sa pred náročným dňom.
Ako každý večer, aj vtedy pristúpil k oknu a sledoval nočnú Bratislavu, ktorá sa mu
pred očami premenila na more svetiel tiahnuce sa až k horizontu lemovanému dymiacimi
komíny. Zo sledovania toho svetelného predstavenia ho ani len na okamžik nevytrhla
myšlienka, že sa na tieto svetlá pozerá možno posledný krát v živote. Nerušene ich sledoval,
dokým ulicami nezadunel signál ohlasujúci zákaz vychádzania.
Ráno ho zo spánku vytrhla štátna hymna nasledovaná monotónnym hlasom
oznamujúcim výstrahy pre začínajúci sa deň. Po nočnej havárii v rafinérii nariadilo
Ministerstvo zdravotníctva všetkým občanom nosiť počas celého dňa plynovú masku a
Ministerstvo obrany zasa varovalo, že kvôli posunom na digitálnom fronte môžu byť
ohrozené dáta státisícov občanov.
Obliekol sa, všetky dokumenty vložil do tašky. Jeho spolubývajúci už odišli do práce,
a tak v celom byte ostal sám. Posledný krát si skontroloval, či má všetko, čo potrebuje,
nasadil si plynovú masku a vyšiel z bytu.
***
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Úrad bola najvyššia budova v Bratislave. Sebavedome sa týčila ponad Hodžovo
námestie a svojím masívnym tieňom ho zakrývala i spolu s chátrajúcim Grasalkovičovým
palácom. Svojou ohromujúcou výškou neustále občanom pripomínala svoju prítomnosť
a oknami, ktoré objímali celú budovu, akoby dávala najavo, že pozorne všetkých sleduje.
Prešiel cez Hodžovo námestie, zahalené v tieni úradu, a začal stúpať po schodoch
zakončenými masívnymi dvojkrídlovými dverami. Z diaľky sa nezdali tak veľké, no keď stál
priamo pred nimi, cítil sa pred ich niekoľko metrovou výškou malý a bezvýznamný. Stiahol si
z tváre masku, vložil ju do tašky a otvoril gigantické dvere vedúce do hlbín úradu.

***
Vstupná hala úradu pulzovala ľudským pohybom. Ľudia stáli v jej strede, žmúrili na
vysoko zavesené monitory s rýchlo sa meniacimi údajmi, iní sedeli na lavičkách po stranách
haly, a ďalší len bezcieľne chodili hore-dolu po celej hale. Väčšina ľudí však stála v desiatke
radov vedúcich k veľkým automatom na poradové čísla. Automat ponúkal asi stovku
možností, a tak Petrovi chvíľu trvalo, kým našiel občiansko-spoločenskú evaluáciu. Napokon
ju našiel pri Povolením na dieťa, vedľa ktorého svietil červený nápis DOČASNE
POZASTAVENÉ a Povolením k sobášu, kde zasa stálo varovanie Ministerstva zdravotníctva
o vysokom riziku ohrozenia psychického zdravia. Sebavedome označil svoju možnosť, ktorej
sa iní tak boja, a automat mu vytlačil papier s inštrukciou dostaviť sa na štvrté poschodie ku
dverám 451.
***
Chodby na štvrtom poschodí boli zaplavené masou ľudí, a to až tak, že Peter mal
miestami problém prejsť. Neustále sa musel zdvorilo ospravedlňovať a žiadať o uvoľnenie
cesty. Tým, ktorí prišli skôr sa ušlo miesto na sedenie na skromne rozmiestnených
koženkových sedačkách, väčšina však stála a pozerala sa do zeme.
A vždy keď sa otvorili nejaké dvere, všetky hlavy sa k nim obrátili a sledovali, kto
z nich vyjde. Z jedných dverí práve vychádzala žena s ľahostajným, odovzdaným výrazom
a rozmazaným make-upom, obklopená trojicou mužov v červených kombinézach.
Všetci ju sledovali a snažili sa odhadnúť, čo urobila. Peter vedel, že ľudia, čo neprejdú
pohovorom sú zločinci, ktorí sa nejako previnili proti spoločnosti. Určite vykonala niečo
ohavné, keď ju sprevádzala trojica ochrankárov, nevedel si však predstaviť čo.
Nemohol nad tým ani premýšľať, lebo už stál pred dverami, ku ktorým ho poslal automat. Na
obrazovke nad nimi sa zobrazilo jeho číslo.

***
Miestnosť za dverami bola ako z inej budovy. Celá bola zaliata svetlom, prenikajúcim
cez okná tiahnuce sa od podlahy až po strop a nestál v nej pach dezinfekčných prostriedkov.
Chcel si miestnosť viac obzrieť, keď v tom ucítil silné stisnutie ruky. Objavil sa pred ním
štyridsiatnik s plnofúzom a širokým úsmevom, odhaľujúcim niekoľko zažltnutých zubov.
Predstavil sa ako predseda komisie a prešiel k masívnemu stolu uprostred miestnosti, za
ktorým sedeli ďalší dvaja ľudia. Sedeli proti svetlu, takže im nevidel do tvárí, no videl, že
jeden z nich mal vyholenú hlavu a druhý veľké okuliare, ktoré sa pri každom pohybe jemne
zaleskli. Obaja vstali a podali si s ním ruky.
Všetci si posadali na svoje miesta a Peter na útlu stoličku pred stolom. Ani sa nestihol
16

usadiť, a už sa ozval Predseda: „Dúfame, že ste nám priniesli všetky dokumenty, lebo inak by
sme boli bez práce.“
Jeho kolegovia sa zasmiali a Peter vytiahol z tašky hŕbu papierov. Predseda sa po ňu
natiahol ponad stôl a keď ju držal v dlani, poťažkal ju a uznanlivo pokýval hlavou.
Predseda ju rozdelil na tri časti a rozdal medzi svojich kolegov. Ihneď začali listovať v jeho
papieroch a neustále si niečo zapisovali, šepkali si medzi sebou, pohľadom behali od papierov
k nemu a každú chvíľu si nejaký papier odkladali stranou. Vyzerali absolútne sústredení
a zosúladení, akoby tvorili jedno byrokratické telo.
Keď to vyzeralo, že definitívne skončili, Predseda sa narovnal, pozrel na Petra a usmial sa:
„Sme radi, že ste zohnali všetky dokumenty.
„A že ste prišli,“ skočil mu do reči Okuliarnik.
„Áno,“ nenechal sa rušiť Predseda, „máte uspokojivé pracovné výsledky a váš rating
občianskej poslušnosti by vám mohol závidieť kdekto na tomto úrade.“
Holohlavý sa tlmene zasmial.
„Všimli sme si však niekoľko nedostatkov, o ktorých sa potrebujeme porozprávať.“
V Petrových útrobách sa niečo pohlo. Nevedel o aké nedostatky môže ísť a Predseda
mu ani nedal čas na premýšľanie.
„Ide o obdobie spred dvoch rokov,“ pokračoval a vzal jeden z papierov na stole, „boli ste
vtedy pracovne veľmi aktívny, čo je chvályhodné. Vôbec ste však nevyužívali školiace
a športové strediská, nehovoriac o tom, že ste navštívili len zopár spoločenských podujatí.
Vedeli by ste nám túto anomáliu vysvetliť?“
Neočakával, že sa ho spýtajú na tak osobnú vec. Sedel však pred komisiou a musel
odpovedať.
„V tom období som pred spoločensky prospešnými aktivitami uprednostnil svoju matku.“
„To nebolo veľmi spoločensky prospešné,“ ozval sa Holohlavý.
„Pán kolega,“ napomenul ho Predseda bez toho, aby sa na neho pozrel, „pokračujte, pán
Frank.“
„Matka mala vážne zdravotné problémy a bez mojej pomoci by neprežila.“
Okuliarnik si niečo usilovne zapisoval.
„Rozumiem,“ Predseda pokyvkával hlavou, „takže chápem tomu správne, že vaša matka je už
v poriadku?“
„Jej choroba sa žiaľ nedala liečiť.“
„Ale o tom ste museli vedieť skôr,“ rozhodil rukami Holohlavý, „ak ste vedeli, že neprežije,
a aj tak sa o ňu starali, tak ste sa dopustili zločinu.“ Zločinu?
Pocit v jeho útrobách narastal, napĺňal mu hrudník a začínal mu byť povedomý.
„Ospravedlňte, prosím, môjho kolegu,“ začal Predseda, „chcel povedať, že vaša matka trpela,
a ak ste vedeli, v akom je stave, mali ste vyplniť formulár o ukončení životnej zmluvy.“
„Ten modrý formulár,“ vstúpil mu do reči Okuliarnik.
„Nechápte nás zle, pán Frank. Je sympatické, že pomáhate ostatným, no musíte sa zamyslieť,
či je vaša pomoc naozaj prospešná. V prípade vašej matky to nebola dobrá pomoc.“
pokračoval Predseda.
„Nebolo to spoločensky zodpovedné. Viete koľkým ľudom boli odobrané zdroje v prospech
vašej matky. Veď to boli zbytočne vyhodené zdroje, ak ich vaša matka nevrátila pracovnou
silou do nášho hospodárstva.“
Holohlavý rozprával stále hlasnejšie a po celý čas mal zdvihnutý prst, akoby to bol
nejaký inštrument, ktorým dodával svojim slovám váhu. Nikdy nad tým takto nepremýšľal,
a najhoršie na tom bolo, že možno mali pravdu. Čo ak kvôli jeho bezočivej pomoci skutočne
trpeli iní?
„Mňa by zaujímalo vaše štúdium, pán Frank,“ ozval sa Okuliarnik, „môžem, pán Predseda?“
„Nech sa páči.“
„Vy ste, pán Frank, študovali,“ zamyslel sa a začal listovať v papieroch.
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„Politológiu,“ pomohol mu Peter.
„Áno, krásna veda. Obávam sa však, že ide o ďalší problém.“
„Nerozumiem. Dostal som povolenie na štúdium,“ Peter začínal byť nervózny a prestávalo sa
mu páčiť, akým smerom sa pohovor uberá. Holohlavý vyprskol a mávol rukou.
„Vysokoškolský systém robí všetko preto, aby sa udržal nad hladinou. Vydáva povolenia na
štúdium všetkým, a podobné zúfalé riešenia“ oponoval mu Okuliarnik a pri každom pohybe
hlavy sa mu zaleskli kovové rámy okuliarov, „váš odbor, žiaľ, nereflektuje potreby trhu.“
„My sme im posielali predikcie trhu práce. Nerozumieme, prečo ich ignorovali,“ poznamenal
Predseda.
„Áno, a jasne tam stálo, že svet bude potrebovať hlavne technikov, poľnohospodárov
a chemikov.“
„Skončil som s vyznamenaním,“ zašepkal zúfalo Peter a spomenul si, ako počas promócií stál
v aule s troma stovkami spolužiakov.
„Tak keď ste v štúdiu boli tak dobrý, tak koľko odborných článkov, alebo kníh ste napísali?“
Peter mlčal. Tváril sa, že premýšľa, no odpoveď vedel skôr ako Predseda položil
otázku. „Koľkých prác, s ktorými pracuje vládny aparát, ste autorom, alebo spoluautorom?“
pokračoval Okuliarnik.
Pocit v jeho vnútri mu zaplnil celý hrudník a komplikoval mu dýchanie. Jeho štúdium
a celé jeho snaženie bolo zbytočné? A čo všetky tie písomné pochvaly, uznanlivé pohľady
vyučujúcich na chodbách školy a hrdé výrazy rodičov a známych? Bolo to všetko zbytočné,
pýtal sa samého seba. Z myšlienok ho vytrhol Holohlavého zvýšený hlas: „...hovorím, aby ste
si dali dole košeľu, pán Frank.“
„To nemyslíte vážne, pán kolega,“ namietal Predseda.
Okuliarnik na svojho kolegu pozrel ponad rám okuliarov.
„Uvidíte, kam tým mierim. Pán Frank, košeľu, ak budete tak milý.“
Peter tomu nerozumel, nemal však silu protestovať. Vstal, začal si zahanbene
vyzliekať košeľu a snažil sa rozpamätať, ktorá kapitola Manuálu zodpovedného občana
hovorila o takejto časti pohovoru. Miestnosť už naňho nepôsobila príjemne a čisto. Svetlo
zvonku akoby potemnelo a spolu s ním celá miestnosť. Snažil sa dýchať pravidelne,
vyziabnutými rukami si zakrývať vypuklé brucho a stáť pevne, no chlad miestnosti ho hrýzol
hlboko do tela. Odkrvoval mu končatiny a o chvíľu sa začal nekontrolovateľne triasť. Trojica
ho celý čas v tichosti sledovala ako nejaký exemplár v múzeu.
„Vynikajúci postreh, pán kolega,“ odrazu prerušil ticho Okuliarnik.
Predseda súhlasne pokýval hlavou a začal si zapisovať do papierov, pričom každé
slovo nahlas hláskoval: „A-ko sa mô-že po-sta-rať o spo-loč-nosť, keď sa ne-do-ká-že po-starať o svoj-je te-lo?“ Predseda má pravdu, pomyslel si Peter. Nestaral sa o svoje telo a väčšinu
času sedel doma alebo v práci, mysliac si, že je dobrý občan.
„Sadnite si, pán Frank. A odpustite nám túto netradičnú formu pohovoru. Chcel som však
kolegom ukázať, ako spoločensky nezodpovedné by bolo predĺženie vašej životnej zmluvy.“
Peter sa obliekal a pristihol sa, ako súhlasne kýva hlavou na tieto slová. Už ho neprekvapovali
„Musíte nás pochopiť, pán Frank,“ začal Predseda „máme na pleciach nesmiernu
zodpovednosť. Podieľame sa na formovaní spoločnosti.“
„Rozhodujeme o tom, kto sa bude aj naďalej súčasťou spoločnosti, a kto...,“ ozval sa
Okuliarnik a pokrčil plecami.
Nadviazal na neho Holohlavý: „Ste slabý, nekvalifikovaný a pravdepodobne by ste ani
nezískali povolenie na dieťa. Pred piatimi rokmi ste dostali povolenie ďalej žiť, no svoj čas
ste premrhali.“
Pocit v jeho útrobách sa mu rozlial do celého tela. Už vedel, že je to pocit zbytočnosti,
ktorý päť rokov maskoval. Jeho úspechy, ktoré mu dodávali sebavedomie, že je vzorným
členom spoločnosti boli len sebaklamom, ktorý odpútaval pozornosť od skutočnosti, že do
tohto sveta nepatrí. Zapínal si posledné gombíky na košeli a uvažoval, či ich skrýval pred
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spoločnosťou, komisiou, alebo pred sebou samým.
Z myšlienok ho vytrhla Predsedova ruka, ako spočinula na jeho pleci: „Neberte to,
prosím, osobne, pán Frank, ale vašu zmluvu na život nemôžeme predĺžiť.“
Nepáčilo sa mu to, ale už tomu rozumel. Nebol dobrý občan. Nepatril do tohto sveta.
Čo bude ďalej? Predstavil si, ako mu jedným podpisom odoberú zmluvu na život a príde si po
neho trojica ochrankárov v červených kombinézach. A dole pri automatoch sa na okamih
rozsvieti možnosť povolenia na dieťa. A iste ju využije nejaký pár, ktorý vychová lepšieho
občana ako on, ktorý bude bezohľadne sledovať ciele spoločnosti a oveľa lepšie zapadne do
tohto sveta.
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Dada
(Ne)obyčajný piatkový večer
Je pol siedmej večer. Mal by som si švihnúť, ak si nedám pozor, zase prídem neskoro.
Čím to je, že sa mi to v poslednej dobe stáva tak často? Vždy som na tých, čo meškajú
nadával. Dnes som jedným z nich. Ale nie dnes večer! Dnes prídem určite na čas. Aké to tam
asi bude? To je trápne zbytočná otázka. Bude to také, ako vždy. A i prekvapenia, ktoré si teraz
nedokážem vymyslieť, vlastne ani nebudú prekvapeniami. Bude to proste presne také, ako
vždy. Začínam si na to zvykať. A pri tom by stačilo... To je jedno! Teraz na takéto
filozofovanie nie je čas. Mimochodom si to určite hovoria aj oni.
Pozriem sa do zrkadla. Všetko je v poriadku. Určite sa ma tam vonku nikto nezľakne.
Chvíľu sa pozastavím pred obrazom samého seba. Šibalsky sa na mňa usmeje. „Ešte stále to
máš. Stále by si sa vedel draho predať, keď nič iné nevyjde, stále tu je alternatíva. Bež von
a uži si to!“ Smutné, že si to už neviem povedať sám. Musí ma o tom presviedčať prázdny
odraz v zrkadle. To je jedno, teraz nie, nie je na to čas. Vybehnem z kúpeľne a z prahu dverí
chodby sa lúčim so sestrou a jej priateľom. Ivana kdesi v kuchyni zohrieva večeru.
- „Daj si so mnou jeden na cestu. Od strýka z Moravy!“, povedal Roman a rukou ukázal
na dva „kalíšteky“ - ako ich s obľubou zvykne volať – po okraj plné číro zlatou
slivovicou.
Rovno mi nalial. Možno si je až príliš istý. Má na to i pádny dôvod. Keby som mu teraz
povedal, že nebudem, asi sa ma opýta, či som chorý. Sám sa nad tým pousmejem. Áno, niet sa
čomu čudovať. Štrngli sme si a oba vypili do dna. Bola dobrá.
Nastupujem do autobusu. Prišiel ako na zavolanie, ani som sa nestihol pozrieť, kedy mi to
má prísť. K Starým časom to mám na sedem zastávok. Je dosť času na rozjímanie. Vždy ma
fascinovalo cestovať autobusom. Skúmať tváre cudzincov. Všetci niekam idú. Kam asi? Pre
niektorých je to určite nejaké bežné rutinné miesto, iní cestujú iste za spestrením
a odreagovaním po pracovnom týždni, tak ako práve ja. Je to na mne vidieť? Možno áno,
možno vo mne je poznať tú radosť, akú máme dnes večer my všetci – my, ktorí si ideme do
mesta niečo vypiť a zabaviť sa. Na niektorých to je vidieť, iní sú ako z kameňa, vôbec ich
neviem prečítať. Časom tiež postupne pribúdajú ľudia, ktorí dnes v autobusoch tvoria vlastnú
skupinu. Hrajú sa so svojimi chytrými telefónmi, úplne odpojení od sveta. Zo všetkých
kategórií je toto tá najnudnejšia. Aká strata času! Dnes sú v autobuse štyria. Dve slečny na
sedadlách hneď veľa mňa, akýsi štyridsiatnik vpredu za vodičom a krížom cez autobus, za
harmonikou sedí tiež nejaká žena. Podľa pohybov rúk hrá na svojom telefóne nejaké moderné
tetris. Čo robia ostatní? Slečny si zjavne s niekým píšu, chlap vpredu niečo číta. Určite to
bude jeden z tých chytrákov, ktorí sú vždy v obraze o tom čo sa deje, večne si čítajúc skrátené
správy o najaktuálnejších udalostiach zo sveta. Oni vždy všetko vedia medzi prvými.
Používajú to ako akési univerzálne riešenie na úspešný život. Je to ich sila a radi sa tým pýšia.
Možno som zašiel trochu ďaleko. Možno mu trochu krivdím. Ale čumí do toho uprene už
dobrých desať minút – odkedy som nastúpil. „Pošta“ – ešte tri zastávky. Ešteže vonku neprší.
Dáždnik by som si určite z princípu nevzal a prišiel by som tam ako zmoknuté kura. Je 19:23.
Začína nám to o pol deviatej. To som trochu prešvihol. Budem tam určite prvý. Ale to je tisíc
krát lepšie ako prísť neskoro a so všetkými sa zrazu zdraviť, priťahovať na seba nechcenú
pozornosť. Takto je to určite lepšie. Som hladný. Kedy som naposledy jedol? Hmm, muselo to
byť o jednej. V jedálni som si dal ten hnusný šalát. Mal by som predtým niečo zjesť. Už po
tom pol deci s Romanom cítim, že je svet zrazu krajší. Takto ďaleko nezájdem. A urobím si
hanbu! „Kuzmányho“ – vystupujem.
Na rohu ulice sa zastavím v bufete aby som si kúpil bagetu. Cestou do baru ju akurát
stihnem zjesť a nebudem si tak musieť objednávať v bare jedlo. Neznášam to. Trvá mi asi päť
minút, než pochopím ako ten ich systém funguje. Malé, stredné alebo veľké menu, výber
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prílohy v závislosti od menu, nápoj k tomu ale len pre veľké menu, pre malé a stredné sa
pripláca... človek by sa z toho zbláznil. Predavačka za pultom vyzerá, že ju práca nebaví ešte
viac ako môjho kolegu Števa z kancelárie. Neveril som, že sa to dá.
- „Pre Vás?!?“, opýtala sa tak prívetivo, že zrazu nie som až tak hladný.
Mám chuť len tak buchnúť po pulte a povedať „Neviem, nahádžte mi tam niečo dobré“.
Keby som jej to takto povedal asi by mi do toho napľula. Pousmial som sa nad tým.
- „Haló!“
- „Pardón. Sedliacka bageta, uhorky, kukurica a olivy. Hmm... stredné menu.“, dostal
som nakoniec zo seba, tesne pred tým, ako stihla okomentovať moje váhanie.
Hádže mi to do tej bagety, ako keby sa za svoj nepodarený život chcela pomstiť tým
prílohám. Tie aj tak vyzerajú, že sa im už niekto za niečo pomstil. Stálo ma to 4,30.
Kráčam po širokej pešej časti Masarykovej ulice a jem svoju bagetu. Nie je taká zlá ako
vyzerá. Je mi celkom dobre. Určite za to môže strýko z Moravy. Nie je to zlé. Teraz mi je
pekne. Teraz by sa dalo len tak si niekam sadnúť a – s niekým - pokecať konečne o niečom
zaujímavom, nie o práci, nie o rodine. O čom by to tak malo byť? Čo ja viem. Hocičo, všetko
bude lepšie než nútená debata o tom, čo nezaujíma ani jednu stranu. S kým? Pre mňa za mňa,
aj s cudzincom. S niekým, s kým si nemusím dávať pozor na to, čo poviem a kto si nebude
dávať pozor na to, čo predo mnou povie. A možno, možno by sme ani nepotrebovali alkohol.
Znie mi to ako utópia. Možno by som sa k tomu ale fakt mal z času na čas dokopať a celý
piatkový večer preabstinovať. Človek by zrazu mohol uzrieť nové veci. Dojedol som bagetu.
Padla mi tak akurát. Neprejedol som sa ale v žalúdku niečo cítim, bude to aspoň nejaká
izolačná vrstva pred tým množstvom alkoholu, ktoré do seba o chvíľu nalejem. Uvedomujem
si, že sa na to teším. Nie na kolegov, nie na to, že sa vyrozprávam. Teším sa na ten „druhý
stav“ – stav, v ktorom mi bude jedno, čo kto rozpráva, čo si kto myslí. Bude mi o niečo
ukradnutejšie, čo si budem myslieť a rozprávať ja. A nejaká vyššia sila mi dodá ten blažený
pocit, že vlastne o nič nejde, že to všetko bude dobré. Teším sa na to! Je to vari hanba? Všetci
to tak robia...
Vstupujem do Starých časov. Je niečo po ôsmej. Hneď prvý pohľad namierim na opačný
koniec miestnosti, do rohu na vyvýšenej plošine s veľkým stolom. A triafam presne! Pri stole
už sedia Števo a Viktor. Viktor ma hneď zbadal a mávne na mňa rukou. To jeho mávnutie
rukou ma vždy vie pobaviť – má v sebe niečo živelne človečenské. Je tak prirodzené, urobí ho
vždy tak nonšalantne, že mám pocit, akoby na mňa zakričal : „Čo tam stojíš ako vyjavený? Tu
sme, tu sme všetci! Tak už poď, nehraj sa na strateného a rovno si po ceste niečo objednaj.
Musíme prebrať dôležité veci.“
Sedím za stolom. Števo zase rieši Nemcov. Peniaze, životná úroveň, vyspelá spoločnosť,
koľko by za svoju prácu dostal zaplatené u nich – klasické kolečko. Je mi z tých jeho bludov
zle. Zároveň som sa naučil celkom slušne ho ignorovať. Za tú dobu som si vybudoval akýsi
štít a... Alebo... Alebo si to len nahováram? Možno som si naňho len zvykol, možno už stihol
nakaziť aj mňa a ja sa tu hlúpo presviedčam, že ho chytro ignorujem. Števo je typický príklad
pesimistu, ktorý si myslí, že je realista. A to je hotové nešťastie. Vôbec ma netrápi, že márni
svoj život. Nemám ani najmenšiu chuť ho z toho ťahať von a „zachraňovať“ ho – možno sa
toho raz ujme nejaká naivná a až po uši zamilovaná žena. Irituje ma ten jeho skreslený názor,
jeho presvedčenie, že on vidí pravdu, že je zlá, a že tým, že ju vidí prijal bremeno, ktoré si my
smrteľníci nedokážeme uvedomiť. Už len kvôli tomu mu ani neprajem nič lepšie. Má to, čo si
zaslúži. Najviac si aj tak ubližuje on sám. Rád sa niekedy zasmejem na jeho historkách, na
jeho malých nešťastiach, ktoré tak bezchybne zapadajú do jeho teórie o svete. Čašníčka mi
konečne doniesla moju whisky. Vybral som si whisky... je to tvrdé ale ešte to má štýl. Chlastať
vodku na teambuildingu by sa niektorým mojím distingvovaným kolegom mohlo zdať
neokrôchané. A Viktor má tiež whisky.
- „Na zdravie!“, pozdvihne svoj pohár Viktor.
- „Na zdravie!“
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Sú tu už skoro všetci. Šéf pred chvíľou predniesol „slávnostnú reč“. Nebolo to nič
revolučné. V podstate makáme všetci dobre, celé oddelenie sme potiahli o kus vpred, napriek
neplánovaným škrtom v rozpočte a našim neschopným kolegom z ostatných oddelení. Je viac
menej jedno, čo povedal. Hlavné je trafiť sa do myšlienky a očakávania našej svorky,
neurobiť hrubú chybu. Ostatné do seba samo nejako zapadne. Prišli sme sa dnes predsa baviť,
musel by povedať fakt veľkú volovinu, aby nám tú chuť všetkým pokazil. Je to politika...
Nikdy ma to nebavilo. Fascinuje ma však, aká sa v tom skrýva moc. Jeden projekťák by
mohol pod „dobrým“ šéfom roky budovať kariéru, prakticky prežiť dobrú časť svojho života
v domnienke, že robí dobrú vec a je šťastný. Umenie motivovať... A ten istý projekťák, na
tom istom mieste a s tými istými peniazmi by sa pod „zlým“ šéfom mohol roky trápiť,
presvedčený, že urobil zlý výber, aby dal nakoniec sám výpoveď. Prečo sa nevieme
motivovať sami? Beriem to ako ich veľké zlyhanie. Ako svoje veľké zlyhanie! Čašníčka
prináša môj tretí pohár whisky.
Pomaly mi to stúpa do hlavy. Rozprúdila sa hlučná vrava. Vedľa mňa riešia Viktor, Maťo
a Ivo ženy. Na logistike máme teraz dve nové kolegyne. Ani jedna sa mi veľmi nepáči. Teda,
určite by som sa dal ukecať, ale nie je to nič výnimočné. Koniec koncov, dospeli k rovnakému
názoru aj oni. Už dlho som s nikým neprehodil slovo, začínam sa cítiť trochu trápne. Pýtam sa
teda Števa oproti, či ešte stále chodí do posilky. To mu je vodou na mlyn. Mimochodom sa už
tiež tváril celkom nepohodlne, ako niekto, kto sa nemá s kým rozprávať.
- „No to by som chcel... ale ten skurvený bicák je stále rozhasený. Už to trvá dva
mesiace. Proste všetko, do čoho sa pustím a zapáči sa mi to, sa skončí nejakým
takýmto nepochopiteľným fiaskom. Doktor na to samozrejme čumí, ako na zjavenie
a očividne vôbec nevie, čo s tým. To som zase natrafil na odborníka. Takže... nie
nechodím. Chcel by som ale sa to proste teraz nedá.“
- „Hmm. Asi to chce čas. Možno zmeniť ortopéda, fyzioterapeuta... Treba skúšať, raz sa
z toho musíš nejako dostať.“
- „No... Musím ísť na záchod.“, povedal vstávajúc od stola.
Tak, to by bolo. Môžem si dať znova dúšok whisky. Začínam sa cítiť naozaj dobre. Je to tá
vzácna chvíľa, to správne množstvo alkoholu v krvi, keď sa človek cíti tak ľahký. Je to
chvíľa, keď sa vždy snažím skryť pred pohľadmi ostatných, vyhnúť sa akémukoľvek
nadväzovaniu rozhovorov a byť len sám so sebou. Všetko je vtedy ľahšie. Áno, ľahšie, to je to
správne slovo! Vždy si vtedy poviem, že sa predsa len v tom svojom živote bavím, že to stojí
za to. To isté si hovorím aj teraz. Netrápi ma, čo bude zajtra. Ako sa vyrovnám s nespočetným
množstvom problémov a výziev, ktoré na mňa ešte čakajú. Mám len zrazu pocit, že je všetko
tak ako má byť, že bude všetko v poriadku. Akoby som sa zrazu na chvíľu dostal do nejakej
inej dimenzie a s nadhľadom sa pousmial nad problémami môjho každodenného života. Ten
alkohol dokáže zázraky! Ale tieto stavy mám niekedy i v úplne triezvom stave. Deje sa to
ovšem zriedka. Ani neviem, čo to spúšťa. Mám pocit, ako keby som nad tým vôbec nemal
kontrolu, proste mi je odrazu lepšie na svete. Nikdy to netrvá dlho. Vždy to pomaly stúpa, až
to dosiahne vrchol, ktorý môže trvať maximálne pár sekúnd. Potom to hneď automaticky
klesá. Ale spomienka na takéto chvíle ma niekedy „drží pri živote“ aj niekoľko týždňov či
mesiacov. Moje malé chvíľky šťastia... Čo keby som o tom porozprával Števovi? Myšlienka
na to ma celkom pobaví. Áno, to je nápad! V okamihu by sa to zvrhlo na nejakú prasačinu
a na druhý týždeň by o mojich chvíľkach šťastia vedeli i nové kolegyne z logistiky.
- „Ale, ale, preruší moju doznievajúcu nirvánu Kubo. Tu nám niekto dopil pohár
a zasnene túži po ďalšom. Čo si dáš? Ďalšiu whisky?“
- „Áno. Ešte jednu.“
Kubo je už tiež celkom veselý. Dnes to bude paráda. Máme na to všetci slušne
našliapnuté. Okrem šéfa, ten si triezvo dáva ešte len svoje druhé pivo. To je tá zodpovednosť
vedúceho. Je celkom normálne, že sa chce vyhnúť tomu, aby sa tu pred polnocou váľal opitý
pod stolom. Na druhej strane, bolo by zaujímavé raz mať šéfa, ktorý by to robil a zároveň by
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si dokázal udržať rešpekt a autoritu. Možno i obdiv! Bol by to (staro)nový model úspešného
šéfa. Muselo by to byť riadne číslo. V každom prípade sa môj šéf poctivo riadi nepísaným
pravidlom menežmentu: „Na večierkoch s podriadenými nepi ale dávaj piť ostatným.“ Je to
zaručený kľúč k úspechu. Človek sa kadečo podozvedá a keď nie, tak si aspoň upevní autoritu
tým, že z času na čas pripomenie zamestnancom nejaké perly z ich vyčíňania pod vplyvom
alkoholu. Šikovný šéf to ani nemusí pripomínať priamo, pod zámienkou profesionálneho
prístupu v práci si to bude obozretne strážiť ako svoje tajomstvo a len z času na čas
pohľadom, nevinnou poznámkou či dvojzmyslom vyvolá v zamestnancovi nepríjemne
šteklivú pochybnosť. Takú, pri ktorej mu hneď naskočí otázka: „Myslel tým ten piatkový
večer?“
Je mi dobre. Ešte stále mi je dobre... Ale práve som minul vrchol. Viem, že odteraz to už
pôjde len dole kopcom. Viem, že by som mal prestať. Viem, že presne teraz by som to mal
všetko zastaviť. Ale nedá sa to. Nedá sa proste len tak zastať a predĺžiť tento ideálny
kompromis, roztiahnuť ho na celý večer. Zastaviť znamená vypadnúť z kola von. Vypadnúť
z celého večera, začať sa nudiť, hrať formu a skôr či neskôr odísť s pocitom vyslobodenia.
Viem, že zlatá stredná cesta neexistuje. Dnes večer si teda vyberám ostať. A piť ďalej. Musím.
„Musíš len zomrieť“, povedala by moja učiteľka telocviku zo základnej. To je tá dnešná
sloboda, s ktorou sa vraj šťastne rodíme. Svet neobmedzených možností. Ha! Slobodu ti nikto
nemôže dať, nemôžeš ju zadarmo len tak vyhrať novým zamestnaním, ženou, novou krajinou.
Na slobodu musíš dozrieť, musíš si ju vydobiť. Sloboda patrí silným. Pomalým dúškom
dopíjam svoj štvrtý pohár.
Zdá sa mi akoby niekto zvýšil hlas na neviditeľnom prístroji, ktorý mi v priamom prenose
vysiela túto našu piatkovú komédiu. Áno, veci sa posunuli o stupeň vyššie. Telo mám
príjemne rozvoľnené. Okolo mňa sa bavia na Jarovi, ktorý tu dnes nie je. Jaro je téma na celý
večer. Vlastne aj na viac večerov. Je to jeden z tých géniov, ktorí nikdy nemali zmysel pre
praktický život. Jaro je veľmi vďačná téma, jeho spoločenské prešľapy v každodennej bežnej
komunikácii nám každý týždeň prinášajú už očakávané pobavenie a rozptýlenie. Práve teraz
sa druhý krát rozvádza. Vyzerá to tak, že ho žena oberie úplne o všetko. Najvtipnejšie je, keď
o tom rozpráva on sám – hovorí to tak prekvapivo, nenútene a s ľahkosťou, že má človek
dojem, že rozpráva príhodu ako cestou do práce zabudol niekde v autobuse dáždnik. Žarty na
jeho adresu by boli o niečo krutejšie a povýšeneckejšie, keby práve Jaro nebol architektom
operačných systémov automatov a poloautomatov pre takmer 80% našich zákazníkov. To
všetkých drží na uzde. Väčšina si síce myslí, že je Jaro nejaký ťuťko, ktorému príroda akoby
omylom darovala zvláštny talent – kompenzáciu za všetky ostatné oblasti, kde zjavne dosť
ubrala – ale jeho know-how v programovaní, od ktorého priamo závisia hodnotiace parametre
celej našej skupiny, vzbudzuje obdiv a nedovolí ho otvorene urážať, alebo sa príliš rozčuľovať
nad jeho (ne)schopnosťou konštruktívne komunikovať so svojím okolím. Viac krát ho už
lanárili pracovať do Nemecka. „Ale prosím ťa, čo by som tam medzi Nemcami robil?“,
odpovedal vždy, keď sa ho pýtali prečo preboha neprijal jednu z tých ponúk. Takáto odpoveď
proste každého úplne odzbrojí. A vedenie si s úľavou vydýchne a povie: „Ešteže je tak chytrý
v programovaní a tak blbý vo všetkom ostatnom.“ Pomaly sa v pozadí dvíha dobre známy
šum. Akési bzučanie, syčanie. Je to alkohol, ktorý postupne preberá kontrolu nad vedením. Sú
to moje zmysly, ktoré postupne strácajú zdravý úsudok. Pomaly takto kráčam ďalej. Viem, že
ten šum bude teraz silnieť a silnieť. Z barového pultu na mňa hľadí opica. Ticho čaká, čo sa
bude diať, pozoruje bujarú zábavu. V jej pohľade ešte s prekvapením pozorujem záblesk
triezvej múdrosti, možno výčitku. Čaká... Na čo čaká? Čo ma je po tom! Zhlboka sa
nadýchnem a pohľadom prejdem z jedného konca nášho stola na druhý. Je to pekné. Musím
sa nad tým pousmiať. Akí sme všetci krásni! Tiež sme opice. Ale ja... ja som uvedomelejšia
opica, ako všetci ostatní. Ja sa tu teraz, presne v tejto chvíli, môžem povzniesť nad všetkými
a neviditeľnou taktovkou kmitať v rytme veselej vravy. Áno, teraz som ešte dostatočne pri
zmysloch, teraz to ešte za tie zvieratá chvíľu potiahnem. Chvíľami v tom hluku dokonca
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zachytím i nejakú povedomú melódiu. Áno, nebude to náhoda! Teraz som silný, teraz to
všetko počujem novým uchom. Kútikom oka zachytím opicu, sediacu stále v strede barového
pultu. Začína hlavou pokyvkávať do rytmu. A akoby sa usmievala. Akoby sa mi začala
posmievať. Dopíjam svoj šiesty pohár.
Ivo práve capol čašníčku po zadku. Som už celkom opitý, ale toto by som si nedovolil. To
je blbec! Samozrejme tým celkom pobavil celú skupinu. Zobrala to celkom športovo. Mohol
to byť predčasný koniec nášho večera. Možno to bude ešte mať nejaké dozvuky. Prekvapuje
ma, že ešte dnes existujú ženy, ktoré za takýto prešľap chlapovi nevylepia rovno facku. „Daj
si pohov, dobre!!!“, vyštekla naňho a šla s objednávkou preč. Možno sa šla sťažovať
vedúcemu... Náš šéf celkom duchaprítomne pokarhal Iva. Je pravda, že je to... ako tomu dnes
hovoria... neprofesionálne. Ako by sa dnes večer na svojich synov pozerali naše mamy?
Hmm... Možno by to tiež brali športovo. S vekom slabnú i mamy. A hriechy synov si pod ich
vyčítavým pohľadom či hundraním nachádzajú čím ďalej tým častejšie rafinované výhovorky
a odôvodnenia. Dnes je nová doba, v práci máme stresy, tlaky... to naši rodičia nepoznali.
Človek to musí nejako ventilovať. No a sem tam sa stanú takéto chybičky. Smejem sa na tom
s ostatnými. Smejem sa trochu menej a o trochu pohoršenejším výrazom na tvári. Bude to
zajtra ráno stačiť? Prichádza nový čašník. Ah... je to vedúci.
- „Tak páni, asi máme dosť. Tu mi nikto cirkus robiť nebude! Pekne si zbaľte veci
a von!“, povedal hlasno a príkro.
Celý náš stôl stíchol. Urobil to dobre, to sa mu musí nechať. Spozorneli i oba stoly pod
našou vyvýšenou plošinkou. Nie je veľmi dobre stavaný. Ale odhodlaný. Tvrdší oriešok...
tipoval by som ho presne na ten typ menších, šľachovitých, ale o to vrtkejších
a agresívnejších v situáciách, keď ide do tuhého. To ma ale teraz vôbec netrápi, len nech niečo
skúsi, roztrhám ho tu pred všetkými na kusy. Alebo roztrhá on mňa? To by bola hanba... Len
tak sám pre seba sa tomu zasmejem. Všimne si to a zabodne do mňa svoj kamenný pohľad,
všetko sa to schyľuje k tomu najhoršiemu. Ale šéf pohotovo vystrelí a osloví ho. Zavedie ho
bokom od stola. Vrava okolo nás sa postupne obnovuje a nám začína byť všetkým jasné, že
nás z toho dostal. Ukecal to. Po chvíli podíde k Ivovi a niečo mu povie do ucha. Ten vstane
a so šéfom sa pripojí k prísne sa tváriacemu vedúcemu. Chvíľu sa ešte dohadujú, Ivo sa potom
odpojí, podíde k baru a prihovorí sa čašníčke, ktorej pred chvíľou tak neohrabane prejavil svoj
záujem. Práve čapuje pivo. Po chvíli však asi v polovici zastane a s prekríženými rukami
chladne hľadí na Iva, ktorý jej tam zjavne naživo komponuje nejakú báseň. Asi po minúte
mávne rukou na znak toho, že má už odísť a pustí sa do čapovania nedokončeného piva. Ivo
musí tárať riadne žvásty. Chvíľu po tom mi naša obľúbená čašníčka prináša môj deviaty
pohár. Ivo je ešte stále pri bare. Všimol si vôbec, že už odišla? Šéf odchádza. Vlastne nás
odišlo už viac. Obaja Milanovia tu už nie sú, Viktor to tiež už zabalil. Šéf ťahá preč aj Iva.
Ten poslušne priznáva, že je už unavený.
- „Som unavený, chlapi. Unavený... už to nie je, čo to bývalo. Kedysi by smm... som
vám ešte o takomto čase niečo zaspieval. Tuto Maťa by som... asi by som ho zbil.“,
dodal a rozrehotal sa.
Maťovi to tiež prišlo náramne vtipné a tak sa na tom asi 20 sekúnd spolu neskutočne
bavili. Potom ho šéf chytil za rameno a niekam zmizli. Asi zaplatiť. Koľko je hodín? Je to
jedno. Dnes večer idem na totálku. Šum v pozadí zmohutnel. Všetko tu akosi chaoticky hučí.
Som už dosť opitý na to, aby som si uvedomil, že prehrávam, že končím opitý ako všetci
ostatní, držiac sa v zdravom priemere – nie najviac opitý ale ani najmenej. Opica z baru už
dávno doskákala na náš stôl a divo na ňom tancuje a škrieka. Škrieka mi do tváre, na hlave má
zlatú nakrivo nasadenú korunu. Celé to presne odzrkadľuje danú chvíľu. Vraví mi: „Kde je
tvoja taktovka? Kde je pán cirkusu, cirkusu? Kusu kusu... Ha ha ha... Si výstavný exponát, tak
ako všetci ostatní. Ha ha ha... o niečo viac neistý, o niečo viac váhavý... predvádzaš samého
seba. Opicu!“ Bujaro predo mnou tancuje a otravne škrieka. „Úspešný, mladý, perspektívny...
Si chytrá opica. Si jedna z najchytrejších! Chytrá! Ha ha ha.“ Nedá sa to počúvať. Divo
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trieska činelmi, ako v cirkuse... robí mi to schválne! Nedá mi pokoj... Dvíham sa zo stoličky
a namierim si to na záchod. Močím. Tu, nad pisoárom, je to krajšie, pokojnejšie. Potreboval
by som tu pár hodím ostať. Záchody majú akési zvláštne čaro. Teda, keď vám ho nepríde
pokaziť nejaký komunikatívny kolega alebo cudzinec. Točí sa mi svet. I ja sa asi točím. Alebo
sa točím len ja? Zase som to prešvihol. Prečo? Ale, ale, neopúšťajme sa tak rýchlo! Šli sme do
toho s dobrým svedomím, s... s presvedčením, že sa to tak predsa má robiť. A tak sa to robí.
Robí! Zajtra sa na tom spolu... zasmejem(e). E? Počkaj. Ja... a kto ešte? Ha ha... Preskakuje
mi. Je to jasné. Aj keď ešte nie oficiálne. Kedy to zverejním(e)? E? Asi nikdy. Prečo by sme
mali byť my tí prví? Tam vonku je ich určite plno. Nemôžem v tom byť iba ja sám. To je
matematicky... neprípustné. Smejem sa sám sebe. A stále močím(e). E? Prerušovane. Ku
koncu mi to ide vždy nejako ťažšie. Tak, viac zo seba asi nedostanem(e). To je výhoda
whisky, človek sa takto vyprázdni len raz, dva krát za večer. Pri pive by tom bol nekonečný
maratón. Umývame si ruky. To je dobre. I v tomto druhom stave sme zodpovední. Som!
Pozerám sa na seba do zrkadla. Vidím tam akýsi skrútený obraz cudzieho človeka. Aha, to je
ten druhý. Musí to byť on! To my... sme... Sme to my? Ako vyzeráme? To je jedno, ostatní to
aj tak nepoznajú. Sadám si za stôl. Mám pred sebou ďalší pohár whisky.
- „To je veľa !“, hovorím skleslo.
- „Dobréé nebuď labúúť, tuto to dopi a ideme.“, hovorí Maťo.
Bolí ma hlava a začína mi byť zle od žalúdka. Ale ešte mám(e) všetko pod kontrolou.
Šikovne som to uhral do outu. A tak to aj ostane. Ostane? Čert to ber. Kopnem(e) do seba...
dvanásty? trinásty? pohár. Posledný! Musí byť! Musí! „Musíš len zomrieť.“, škrieka mi do
ucha opica. Ledva ju vnímam. Úspešne som prehral na plnej čiare. Pekne sme sa strieskali!
Zajtra... zajtra sa na tom zasmejem. Možno... Možno sa na tom zasmejeme. Dvíham sa
a oznamujem, že idem zaplatiť. Musím sa fakt sústrediť, aby som sa netackal. Cestou k baru
ma sprevádza opica. Strká do mňa. To sa tej potvore teraz dobre posmieva. To je ale...
potvora! Zajtra jej ukážem. Zajtra, zajtra tu tá kurva už nebude. Platím. Nechali sme
sprepitné? Koľko som tam nechal? Platil som v hotovosti alebo kartou?
Sme v taxíku. S niekým. Jasné, že sme s niekým. Sme? Kto? Ja a kto? To je teraz
komplikované... Ja a... ja? A možno ešte Števo. A možno šofér. Áno, asi je s nami aj šofér.
Nikdy nezabúdať na šoféra! Hlavne pri šoférovaní...
- „Čau. Ozvi sa potom...“
Som doma, na chodbe. Vyzúvam sa, vyzúvam... som na zemi. Čo sa stalo. Spadli sme!
Vstávaj, spadli sme! To snáď ani nie je možné, to je ako naschvál. Nerob blbosti, vstávaj!
Spadli sme! No... dobre. Druhú topánku, ešte druhú topánku! Čo? Sme napol obutí!!! Kto? Ja
či ty? To je jedno... obaja! Vyzuj nás!
Umývame si zuby? Možno to bude malé nepatrné plus keď si ľahnem do postele
k Ivane. Ukladám sa do postele. Ruku si pokladám cez Ivanine rameno. Hľadám jej ruku...
ako je zvláštne pokrčená... Kde ju má? Ah! Tu je! Chytila ma! A svojou rukou odstrčila tú
moju preč. Vie o nás? Buď ticho! Toto je úplne iná vec, iný svet... Čo budeme teraz robiť?
Nič, snaž sa rýchlo zaspať! Netočí sa ti hlava? Prečo? To nerieš! Netočí? Nie je ti na
zvracanie? Asi nie. Určite? Si si istý? Asi, asi hej... Teda, asi som si istý, že nie... Dobre sme
sa strieskali! Teraz to vidím. Kiež by som to videl tak jasne i zajtra! Nesmiem, nesmieme na
to zabudnúť! Teraz to vidím! Od zajtra to všetko začnem robiť ináč, od zajtra bude všetko
ináč. Ale... nechajme to! Myslíš si, že som ešte opitý... Jasné, že si to myslím! Tak... nechajme
to. Zajtra uvidíme. Zajtra... Na radiátore, pri posteli z Ivaninej strany čupí opica. Kolíše sa zo
strany na stranu, divoko dychčí, cerí na mňa zuby. Zajtra im ukážem všetkým. Zajtra
dokážem... Zajtra...
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Dominika Moravčíková
Noro
Narodila som sa farboslepá. Lekári povedali, že nerozoznávam žiadne farby zo spektra, čo je
veľmi vzácne. Barbora mi v deviatom ročníku na základnej ozrejmila, že farby sú dôležité,
pokiaľ chceme vyčnievať. Ukázala mi časopis plný rád ohľadne farieb mejkapu, šatníka a
aury. Naslepo som si kúpila nové oblečenie v žiaducich farbách a podľa čísla odtieňa vybrala
správny melír na vlasy. Boli sme najvychytenejšie dievčatá na škole, pestrofarebné ako
jedovaté jašteričky.
Prvý raz sme boli von s chlapcami až deň po prevzatí vysvedčení. Vtedy som na futbalovom
trávniku prvýkrát uvidela Nora.
„Ten je náš?“
„On je z Borovinej.”
Chlapec doplnil, že Noro mal za sebou už niekoľko vyradení z hry kvôli podrážaniu
protihráčov.
„Má krásny ohryzok,“ pošepkala mi Barbora, keď sa jej chlapec na chvíľu vytratil. „Moja
krstná býva v Borovinej a tam ho všetci poznajú. Má vraj posunutý prah bolesti, takže sa
ničoho nebojí. Ako decko si vybil všetky mliečne zuby na šmýkačke.“
Po tomto zápase sme už Nora na ihrisku nevideli. Z nejakého dôvodu prestal hrať futbal a
neobjavoval sa ani na tréningoch. Barbora však odkiaľsi zohnala jeho číslo. Deň po hodoch
zapla na mobile reproduktor a zavolala Norovi z mojej izby.
„Prosím.“
„Si strašne sexy,“ zachrúmala a pridala niekoľko zvláštnych návrhov, ktorým som vtedy ešte
nerozumela. Zdalo sa, že Noro áno.
„Keď si taká odvážna,“ odpovedal, „príď mi to povedať do očí, a potom sa môžeme ďalej
baviť.“
Barbora sa rozchichotala a ukončila hovor. Po telefonáte sme na Nora zabudli. Barbora si
našla frajera a prestali sme spolu chodiť von. Do maturity som o ňom nepočula. Počas
akademického týždňa som Nora uvidela stáť pod mojim oknom. Žmúril pred seba a
opakovane udieral do elektrického zvončeka na našej bránke. Môj otec na našom dvore
prevádzkoval výkup železného šrotu a farebných kovov. Noro k nám v ten deň prišiel prvý
krát. Na prívese prichytenom k staršiemu BMW zaprskanému blatom viezol fľakatú práčku a
niekoľko pokrčených odkvapov.
Zbehla som po schodoch a po ceste na dvor zakričala do kuchyne na otca. Na masívnom
zväzku kľúčov som pohľadala ten správny a otvorila bránku. Noro nacúval do dvora, vystúpil
z auta a natiahol si plátané rukavice. Otec pomohol Norovi s prenosom pračky na váhu. Ja
som vyniesla z dielne zošit a kalkulačku.
Kým otec triedil odkvapy, Noro sa opieral o auto a prezeral si našu záhradu zapratanú starou
elektronikou, bicyklami a hŕbami súčiastok až po skleník. Keď som skončila s vážením,
spočítala som odmenu a vysypala Norovi mince z otcovej plechovej škatule do dlane. Noro si
prehodil peniaze do druhej ruky a vyzliekol jednu rukavicu, aby mi mohol podať ruku.
„Inak, ja som nejaký Noro. Budem vám takto voziť veci z Borovinej, starí ľudia sa potrebujú
zbaviť šrotu a nemá im to kto vyviesť.“
„Kedykoľvek,” usmieval sa otec.
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„Z toho chalana ide strach,“ skonštatoval, až Noro odišiel, a pre istotu pozrel ponad plot aby
sa ubezpečil, že zaprskané BMW zmizlo. „Počul som už, čo tam u nich stvára. Ten by si
nechal za päť korún prevŕtať koleno.“
Noro sa vrátil o dva týždne. Nestretla som ho, ale otec mi povedal, že to u nás v ten deň otočil
dvakrát. „Pýtal sa na teba,“ pokračoval a ostražito sledoval moju reakciu. „Povedal, že má pre
teba brigádu, a nechal ti tu číslo.“
„Čo ma po tom,“ odpovedala som.
Až rodičia zaspali, vzala som z kuchyne papierik s číslom a zavolala mu.
Ráno som sa vytratila do Borovinej, podpísala dohodu o práci a Noro ma na leto zamestnal vo
svojej zmrzlinárni. Pri krčme zmontoval provizórny stánok a narýchlo mi vysvetlil, čo mám
robiť. V polovici septembra, keď skončilo babie leto a nastali dažde, sme rozložený stánok
spolu s mraziacim boxom a bannerom zmrzlinárne odviezli k nemu domov, prepchali cez
bránku do dvora a potom do kôlne v zarastenej záhrade. Noro ma pozval do domu, aby ma
posledný krát vyplatil. Oznámil mi, že mi chce predstaviť svoju matku.
Ležala na železnej posteli v samostatnej izbe s obrazom Panny Márie a starodávnou
komodou. Koža na jej rukách bola pretkaná vystúpenými žilami.
„Mama, ako je vám? Toto je Lalika.“
Uchopil moju ruku a vložil ju do jej zmäknutej dlane.
Nereagovala. Vzal zo stolíka vedľa postele plastový hrebeň a prečesal jej krátke vlasy, ktoré
tvorili len jemné chmýrie na jej lebke.
„Ukazujem jej každého, čo sem dovediem,“ vysvetlil mi, keď sme sa premiestnili do kuchyne.
„Robí jej to radosť.“
Vyložil na stôl bankovky a začal po poličkách hľadať alkohol. Zhodil na stôl hrubé poldecáky
a otvorenú fľašu vodky.
„Na dobrú robotu.“
Prevrátil do seba poldeci a zdvihol oči na hodiny.
„Asi už odišiel posledný autobus.“
Uchopil zamastený nôž, jeho špičkou udrel na stôl, pohol rukou a prerezal igelitový obrus.
Zjavne to robil často, pretože obrus bol pretkaný škrabancami a zárezmi.
„Zaveziem ťa až ráno, dobre? Môžeš sa osprchovať, nájdem ti uterák.”
Odhodil nôž do drezu a vyskočil na schody. Zaklepal prstami na zábradlie a cukol hlavou, aby
som vybehla za ním.
V podkrovnej izbe bolo okrem základného nábytku prázdno. Akurát na parketách pod
strešným oknom boli rozložené kvetináče s kaktusmi. Noro sa zvalil na posteľ a vyzul si
zašpinené adidasky. Ponožky hneď zroloval a napchal do topánok. Z nočného stolíka vysypal
kondómy, ktoré musel najprv vytriediť medzi prázdnymi škatuľkami od liekov, pokrčenými
bločkami a stieracími žrebmi bez výhry.
„Tento štát sa o teba nepostará,“ vyškolil ma, keď prehrabával zásuvku, „zabudni na sociálnu
poisťovňu. Musíš si vypracovať vlastný dôchodok, pasívny príjem. Nezhasínaj veľkú lampu,“
pokynul, „ak sa nevieš predať, tak je jedno, čo máš.“
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Poškrabal nechtom po zhužvanom žrebe, ktorý predtým zrejme zabudol skontrolovať.
Ukázalo sa, že výhra bola bezcenná. Účasť v televíznej hre, ktorá azda už prestala existovať.
Dlaňou udrel po perine, aby som sa posadila. Rozopol si hodinky, zhodil ich zo zápästia a
zdvihol lakeť pred moju tvár.
„Zahryzni sa, najviac, ako môžeš.“
Naliehal, až kým som si k ústam pritlačila jeho ruku a zapustila zuby do kože.
„Nebolí to,“ povedal. „Ja som iný ako ostatní ľudia, vieš? Mamka si myslela, že sa nedožijem
birmovky.“
Vypľul žuvačku na žreb, pokrčil ho a zahodil na stolík. Potom vyhrabal spod brucha opasok a
uvoľnil ho. „Pomôž mi troška.“
Pomáhala som mu asi dvadsať minút. Skúšala som všetko, ruky, jazyk, slová, zhluky slov, o
ktorých som netušila, že ich vo chvíli zúfalstva dokážem vysloviť.
„To stačí,“ chytil ma za vlasy a odsunul mi hlavu. „Skoro vždy je to takto. Keď na to nemám
celý deň, tak ani bohovi. Teraz je už neskoro.“
Obliekol si tepláky a zhasol svetlo.
O pár dní som sa ohlásila na úrade práce. Krátko potom som nastúpila na absolventskú prax.
Bolo mi jasné, že Noro si vodil do domu iné dievčatá, aj keď mi z času na čas napísal, či za
ním neprídem do Borovinej. Na začiatku novembra mi z ničoho nič zavolal a naliehal, že
mám za ním prísť na vodné dielo.
Keď som dorazila k bufetu pri vode, sedel na pníku, prevaľoval v ústach vyhasnutú cigaretu a
chveli sa mu prsty.
„Začal som brať lieky na hlavu,“ objasnil.
Chvíľu sa vypytoval, čo je nové, až nakoniec vyložil karty.
„Prenajímam teraz osem garáží, vieš, a na to už podľa zákona potrebujem eseročku. No a
chcel by som to dať na teba. Proste, teraz mi čosi nevyšlo, a aby mi na tie prachy nesiahol
exekútor.“
„Tak preto si ma zavolal?“
Noro pochopil a zmenil tón. Pokúšal sa ma presvedčiť, že som mu chýbala.
„Umiera mi mamka,“ povedal, „dnes v noci nechcem byť sám.“
Hodil do vody veľký obliak a zatriasol sa, keď počul náraz o hladinu.
Do Vianoc som u Nora spala ešte niekoľko krát. Norova matka umrela deň pred poslednou
adventnou nedeľou. „Bola preč už dlho,“ oznámil mi do telefónu neznámym hlasom, „ale
teraz je to už napevno. Príď sem.“
Do Borovinej som dorazila o pol hodinu na bicykli. Noro otvoril dvere so suchými očami.
Bez slov ma pustil dnu a v kuchyni odsunul stoličku.
„Úprimnú sústrasť,“ povedala som.
Sadol si oproti mne a uchopil svoj obľúbený nôž.
„Ty nikdy nebudeš mať peniaze,“ vyslovil. „Myslíš si, že sa o teba bude niekto starať. Možno
preto si sa mi zavesila na krk.“
Vytiahol cigaretu a pripálil si ju na sporáku. Chvíľu sa prechádzal, potom pristúpil k oknu a
koncom cigarety prepálil sieťku proti hmyzu.
„Choď domov, dnes už nič nebude.“
Nejaký čas som o Norovi nič nevedela. Hovorilo sa, že sa pobil v krčme a museli mu zašívať
hlavu.
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Po novom roku som si našla prácu v predajni FARBY-LAKY v našej dedine. Väčšinu času
som presedela medzi policami zapratanými vedrami s farbami, štetcami a kozmetikou.
Pár mesiacov po tom, ako som naposledy videla Nora, zastavilo pred predajňou známe BMW.
Noro chvíľu stál pred dverami a pozeral na tabuľu, na ktorú som kriedou načarbala zľavy,
potom vošiel. Kruhy pod očami mu zmizli a z nejakého dôvodu bol upravený.
„Som počul, že tu robíš,“ uviedol sa, „tak som ti prišiel spraviť tržbu. Prerábam garáže.“
Počkal, kým som našla hnedú farbu podľa čísla odtieňa, vystúpila na rebrík a uchopila vedro.
„Pristane ti to,“ zašomral. „Myslíš na mňa ešte niekedy, Lalika?“
Ospravedlnil sa za to, čo sa stalo naposledy. Prezradil, že jeho problém s erekciou bol
vyriešený. Po smrti matky začal chodil na terapie, ktoré boli úspešné, a jediné, čo ho stále
trápilo, boli dlhy. Oprášil svoju dávnu prosbu. „Firmu už mám, len by som ju prepísal na teba.
Volá sa síce mojim menom, ale vieš, to by bolo v pohode, keby sme sa napríklad vzali.“
„To vieš že hej.“ Podala som mu vedro s farbou a oznámila mu, že ho už nechcem vidieť.
V slnečnú sobotu na konci leta Noro zazvonil pri našom dome. Vedel, že vtedy budem
pomáhať otcovi s triedením šrotu. Doviezol niekoľko bateriek z auta a kotúč medených
drôtov. Otec ako obvykle pomohol Norovi vykladať šroty na váhu a ja som vytiahla
kalkulačku. Keď odpratal z váhy posledné kusy a požiadal ma o vyúčtovanie, Noro sa začal
ošívať.
„Mám pre vás ešte jeden kúsok,“ strčil ruku do vrecka teplákov. „Nemáte to síce v cenníku,
ale ja viem, čo za to chcem.“
Z vrecka vylovil prstienok, pokrčil kolená a položil ho na váhu.
„Kameň je zelený, ako máš oči,“ informoval ma.
„Prestaň.“ Vystrela som nohu a skopla prsteň z váhy.
Noro nebol prekvapený a očividne sa zabával. „Možno by si nás s otcom mohla nechať, aby
sme sa porozprávali. Zatiaľ mi môžeš spočítať drobné za šrot.“
„Strápňuješ sa,“ povedala som. „Zmizni aj s tým prsteňom.“
Otec sa medzi tým rozhodol, že s tým nechce mať nič spoločné a schoval sa do domu.
„Tak dobre,“ priznal si Noro a zdvihol na mňa ukazovák, „ale toto nie je koniec, Lalika.“
Zodvihol prsteň zo zeme a vyleštil ho rukávom.
O tri mesiace bola svadba. Podpísala som uzavretie manželstva a následne aj odkúpenie
Norovej eseročky spravujúcej prenájmy garáží. Neviem presne vysvetliť, čo sa stalo
medzitým. Noro ma v tom období často volal k sebe do domu a choval sa ku mne lepšie než
zvyčajne.
„Postavím ti dom hore na kopci, s bazénom aj solárnymi panelmi,“ sľuboval mi, a dokonca
priniesol papiere dokazujúce, že zohnal pozemok. Na také veci mal talent, vedel vyhľadať
dielových vlastníkov, ktorí nehnuteľnosť podedili, poštvať ich proti sebe a zložitými
spôsobmi odkúpiť celok po častiach.
Na svadbe sa Noro oddelil s viacerými mužmi do fajčiarskeho salónika a tam sa predvádzal.
Nechal si na kožu prikladať rozpálené uhlíky z vodnej fajky a ihlami pichať na dlane. Keď
som ho tam pristihla, bol vyzlečený po pás. Prikázala som mu, aby sa vrátil na oslavu.
Poslúchol ma, ale naďalej sa choval ako zmyslov zbavený. Ráno po popravkách som zbalila
oblečenie do troch cestovných tašiek a rozpačito sa rozlúčila s rodičmi. Mama plakala, otec
bol zvedavý, ako dlho to vydržím v Borovinej, kým sa so slzami vrátim.
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Bolo dohodnuté, že budeme bývať v Norovej starej chalupe, kým sa nepostaví dom. Noro
narýchlo kúpil posteľ pre dvoch a pod oknom usporiadal svoje kaktusy. V krátkom čase sa mu
podarilo odkúpiť väčšinu prázdnych garáží pod bytovkou na kraji dediny. Do týždňa vo
všetkých svojich garážach zapojil elektrinu a ja som ich vyčistila od pavučín.
Keď sa Norovi začali zbierať platby od nájomníkov, posadil sa v záhrade na drevenú stoličku
zafŕkanú od bielenia, strčil si do úst steblo trávy a vyložil nohy na prevrátené plastové vedro.
„Vidíš,“ založil si ruky za hlavu a zavŕšil predo mnou svoje školenie sebestačnosti, „sedemsto
eur mesačne. A sedím na riti. Žiadna spoliehanie sa, žiaden právny štát.“
Na konci jesene zaplnil kalendár na niekoľko mesiacov dopredu spoločenskými udalosťami.
Počas cateringov si podával ruku s každým, komu sa zapáčil jeho vtip alebo kompliment,
„inak, ja som nejaký Noro,“ povedal vždy a pritiahol ma k sebe, „a toto je nejaká Lalika.“
Rozhodenie sietí čoskoro prinieslo ovocie. Noro ma zoznámil s mužom, s ktorým sa chystal
vo veľkom vykupovať použité motory áut z Nemecka a predávať ich ďalej v rozvojových
krajinách.
„Musíš v jednom kuse len špekulovať,“ vynadala som mu, keď chlap odišiel. „Mohol by si
pre zmenu niečo sám vytvoriť.“.
„Neser ma,“ prikázal Noro, „a začni makať. Musíme to celé vybudovať od podlahy.“
Na jar sme sa nasťahovali do nového neokožovaného domu, v ktorej už mal zariadenú
pracovňu. Ako prvé sme presťahovali kaktusy. Potom sme rozprestreli koberce, namontovali
zrkadlá a strhli nálepky z okien. Keďže dom bol zariadený a Noro mal pocit, že sa mu darí,
predložil mi návrh, že je čas otehotnieť. Vyhradil mi deň voľna na prehliadku u gynekológa a
spektrum sprievodných vyšetrení.
„Dieťa ťa skľudní,“ zaprorokoval.
Moje telo už nepatrilo mne, ale Norovmu životnému projektu. Než som si to uvedomila,
predala som sa za prsteň so zeleným kameňom a bývanie v neokožovanom dome, ale to bola
napokon Norova špecialita - vedel dostať z ľudí pod tržnú cenu to, čo potreboval, a pracoval s
tým ďalej vo veľkom štýle. Prvé mesiace tehotenstva prebehli bez incidentov, hoci návštevy
nebezpečne vyzerajúcich mužov z Norových kruhov sa vyskytovali čoraz častejšie. Keď som
bola v ôsmom mesiaci, Noro prišiel domov opitý a vyvracal sa na koberec.
„Ďakujem ti pekne,“ doniesla som z kúpeľne namočený kartáč a kľakla som si, aby som
mohla začať drhnúť.
Ráno po opici Noro upadol do depresie. Zavrel sa do izby s kaktusmi a vychádzal von len na
záchod, či na to, aby potiahol z chladničky konzervu jahôd. Jeho stav sa ďalej zhoršoval, až
raz ráno rozhádzal všetky papiere a zmluvy, vytrhal z kvetináčov kaktusy a rozmazal hlinu po
podlahe.
Keď pre neho prišla sanitka, bol už relatívne v pokoji.
„Inak, ja som nejaký Noro,” podal záchranárovi ruku dopichanú z kaktusov.
Do pôrodnice ma odviezol jeho brat.
x
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Preberám výstrižky krepového papiera medzi prstami a zaplietam ich medzi konáriky na
murovanom plote. Krstná mama mi pomáha triediť krepový papier podľa farieb. Je dôležité,
aby bol na každom strome vyvážený počet pásikov každej farby.
Podarilo sa nám ostať v dome, okožovať ho, splácať hypotéku a dokončiť záhradu. Otvorili
sme si reštauráciu, organizujeme pútnické zájazdy pre dôchodcov, prenajímame niekoľko
autobusov. Myslím, že Nora to ani trochu neteší. K podnikaniu ho vždy hnalo akési
prapôvodné nutkanie, nikdy nemal sen niečo vlastniť alebo riadiť ľudí.
Noro nikdy o ničom nesníval.
Na oslave po prvom svätom prijímaní sedíme za stolom pod altánkom. Až sa všetci usadia,
Noro prednesie prípitok. Nasadí svoj presvedčivý hlas, ktorým ponúka brigádu, žiada o ruku
na šrotovisku, predáva motory do áut, predstavuje sa záchranárom.
Nestačíme dojesť polievku a do Borovinej dorazí jedna z najhorších búrok desaťročia.
Ponáhľame sme sa spratať riad a stoličky do domu. Noro si vyzuje topánky, prejde do záhrady
a ľahne si na trávnik. Od jeho kože sa odrážajú kúsky ľadu a zem pod ním nasakuje vodou.
Všetka bolesť, hypotéky a poistenia hypoték, dotácie, zájazdy do Ríma a Lúrd, motory,
žiarovky, garáže, všetko z neho opadáva a stáča sa do útrob zeme.
Noro sa rozpúšťa v úderoch búrky a je nažive.
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ČESTNÉ UZNANIA
Matej Fridecký
Strach z nádejí
Pravá.
Ľavá.
Pravá.
Ľavá.
Pätnásť metrov, zdvihol hlavu hore, obrancu už minul. Posledné dva kroky. Tie
najmenšie, keď pravačku nechal visieť trochu vzadu, aby mala dosť priestoru na získanie sily
na kop. Dôverne to poznal. Rovnako, ako pach trávy odtrhnutej sklzom obrancu. Obrancu,
ktorý to nestíha. Lebo on bol rýchlejší. Ak aj nie, tak spomalenie tempa mu dávalo výhodu,
sklzu sa dokázal vyhnúť. Ľavačkou podržal loptu, presunul ťažisko o pol metra do strany a
streleckú pozíciu mal ešte lepšiu. Brankárov poznať nemusel – vedel, že zvyčajne ich
protipohyb dostatočne zmätie.
Väčšinou mal svoje pohyby vopred premyslené. Pred bojom predsa treba plánovať.
Keď videl nechápavé tváre obrancov a rukavice brankárov hodené v amoku na zem, bolo mu
do smiechu. Nerozumel, prečo si aj oni nepripravujú akcie vopred. Došlo mu, že musia
reagovať na vzniknutú situáciu a nie hrať podľa scenára, tak ako on. Uvedomoval si, že byť
útočníkom je fajn úloha. Dávať góly, o nič viac sa nestarať. Brániť? Iba niekedy. Ak aj nedá
gól raz, dvakrát, nevadí. Horšie je, ak nedá žiadny gól veľmi dlho. Čítal mnoho príbehov
streleckého sucha – písali o nich noviny, lamentovali útočníci. Najskôr netrafíš raz. Potom
opäť. No a čo? Stáva sa. A červ pochybností ťa nahlodáva pri každom dotyku s loptou. A keď
sa z jedného zápasu stane desať, tréner ťa nepostaví. Na tréningu to ide. V zápase nie.
Strelecké sucho. Znie to ako nočná mora. Ako impotencia. Nočné mory. Ďalšie rozhovory pre
tlač, televíziu. Kanonierovi zvlhol strelný prach. Analýzy expertov, komentáre bývalých
hráčov, spoluhráčov. Nenávistné komentáre fanúšikov. Obvinenia z podvodov, tipovacích afér.
Skončí sa to šťastným „poťa“ gólom, ktorý ťa vytrhne z biedy, alebo navždy ostaneš v pamäti
ako ten, ktorý zažiaril dve sezóny a zhasol ako svieca? Strelecké sucho. Nočná mora. To si on
nevedel predstaviť. Preň lopta patrila jednoznačne do brány. Dokonca sa zle cítil aj keď ju
mal na kopačkách pridlho v strede poľa. Stred poľa je ďaleko od brány. Priďaleko od
úspechu, fanfár, osláv, pochvál od trénera. Stred poľa je nudný. Nuda a šeď sama osebe.
Nezaujímali ho technické parádičky stredopoliarov, kým neviedli loptu smerom k nemu. A oni
vedeli, čo majú robiť. Poslať loptu dopredu, a on sa už postará. On to zariadi. Vždy to tak
bolo.
Na mnohých veciach nezáležalo. Naučil sa, že keď to guľaté čudo dobehne k nemu,
znamená to príjemné chvíle. Pach potu, chvíľkové ohlušenie od vreskotu spoluhráčov,
buchnáty po chrbte v tej chvíli vôbec neboliace. Hrialo ho aj to, že nerobil radosť iba sebe.
Keď skóroval, akoby sa tešil celý svet. Len ten pocit mimoriadnosti postupne vyprchal.
Časom si všetci akosi zvykli. Tešili sa stále, ale akosi inak. Viac sprisahanecky. Takým
dôverným spôsobom, lebo oni vedeli, že ten gól príde. Samozrejme, stalo sa aj, že nedal. Keď
sa nevyspal. Keď sledoval jaštericu bežiacu po tribúne. Keď rozmýšľal nad obedom,
písomkou, rodičmi. Na mnohých veciach nezáležalo. Vedel to on, vedeli to spoluhráči. Keď
vybehli na ihrisko, priority sa menili. Z ľudí sa stávali stroje lačné po úspechu používajúce
všetky nekalé praktiky, o ktorých by sa im v bežnom živote ani nezazdalo. Územie ihriska ich
chránilo pred svetom aj pred nimi samými. Pred výčitkami. To bola asi posledná vec, čo ich
delila od reality. Bezvýčitkovosť. Ako niečo umelé, kýmsi navrhnuté na to, aby človek
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vyvrhol najhlbšie pudy.
A pre neho? Tieto reči neznamenali nič. Život bol ako počítačová hra. Po čase naň
začali ukazovať. Ako protihráči, tak aj vlastní. Každý inak, ale v konečnom dôsledku bola
vždy koreňom závisť. Protihráči vytušili nebezpečenstvo, začali hrať osobnú obranu. Ak
nestačila, nasadili najsilnejšieho obrancu, nech ho aspoň odrovná. Dalo by sa to, keby o tom
vopred nevedel. Neskôr nasadili dvoch obrancov. A jeho to tešilo. Zvýšenie zložitosti je iba
dôkazom, že je dobrý. Zvláštnym spôsobom ho ten pocit bezmocnosti u súpera vzrušoval.
Nebolo to o prevahe. Bolo to o prekvapení a údive z vlastných schopností. A súperov ničila
jeho nekončiaca radosť po každom góle. Prehry druhých boli jeho výhrami. Výhrami jeho
tímu. Výhrami človeka? Poznal tie príbehy. Príbehy prehier, sklamaní, víťazstiev, vzostupov,
pádov. Príbehy človeka. Príbehy osobnostných pádov, problémov, nezvládania vlastnej
ťažoby. Veľa čítal, ešte viac videl. Neuvedomoval si však, že už sa súčasťou jedného takého
príbehu stal.
●●●
Pred zápasom šatňa žila zvykmi. Priateľské potľapkávanie, vzájomné hecovanie, alebo
žartíky. To všetko k tomu patrilo. K futbalu patria aj menšie rituály – zdanlivo neviditeľné.
Každý jeden zvyk má svoje opodstatnenie. Samozrejme, iba pre konkrétneho jednotlivca. Či
už to bolo uväzovanie šnúrok na kopačkách zvláštnym spôsobom, prežehnanie sa pred
vstupom na trávnik, alebo bizarné talizmany – reálny zmysel mal iba vplyv na sebavedomie.
Predzápasové rozhovory mali svoje čaro. Mix túžob a šialených snov zmiešaný s malou
prímesou grobianstva a štipkou strachu. Posledné sekundy pred vybehnutím na trávnik zvykli
byť najtichšie. Dnes však bola šatňa iná počas celej prípravy. Dnes mal byť ten deň.
Tušil, že mu čosi v tejto atmosfére nehrá. Ľahkosť bezvýznamných dialógov sa kamsi
vytratila. Počuť bolo skôr vzdychy. A jemu to naháňalo husiu kožu. Jasné, hrali o postup do
ligy. On však cítil vo vzduchu čosi viac. Rozkódoval to až neskôr, keď si uvedomil, že
podobnú situáciu už raz zažil. Bol mladší, v pozícii pozorovateľského ucha, ktoré netušilo
koľko bije. Aj vtedy hral, čo mu sily stačili a nechápal, prečo sa nálada tak zmenila. Starší
spoluhráč, mu vidiac jeho zmätenosť, zašepkal do ucha: „Prišli skauti zo Slovana. Asi za
Aďom. Nevieme. Každý sa môže ukázať.“ Z druhého rohu sa ozvalo: „Keby to tak bola
pravda, Jožo, ale vieš, že to tak nie je. My vždy ostaneme len tuto. V okreske.“ Názor
potvrdilo pár súhlasných „hmmm“ a ticho pokračovalo. Príprava pokračovala v tichu, ako
keby sa nič nedialo. Takmer ako vždy. Len chrániče si obliekol opačne. A všimol si aj
nesústredený výkon u ostatných. A Aďo po tom zápase prestal chodiť na tréningy. A po
nejakom čase ho už nebolo vídať ani v meste. Potom vraj prestúpil do Rakúska. Len on vtedy
nič nechápal.
Rovnaký dojem zo správania spoluhráčov mal teraz. Iba sa mu nikto nesnažil pomôcť
ako vtedy. Pripísal to nervozite z dôležitého zápasu. Veci by boli ako v každom zápase, keby
na tribúnach nebolo viac ľudí. Vtedy si všimol pri striedačke skautov. Poznal ich podľa
zápisníkov, sokolieho pohľadu a výzoru, ktorým ukazujú, že všetko vedia. Po zápase skočia
na pár drinkov a na druhý deň už budú v inom meste, pravdepodobne aj inom štáte. Pošlú pár
reportov, a ak má človek šťastie na dobrý zápas a dobre sa vyspal, tak ho pozvú do kempu.
Spolu s ďalšími päťdesiatimi šťastlivcami. A ak má človek veľmi veľké šťastie, tak rovno
podpíše zmluvu na veľa rokov. Je však už len na jedincovi, či je to ozaj šťastie.
Hlava mu kombinovala ostošesť. Žeby prišli sledovať jeho? Je to možné, táto sezóna
sa mu celkom vydarila. A aj klub hral o postup. Vlastne – klub by bez neho o ten postup ani
nehral. Kam sa až môže dostať? Skauti. Nech sledujú kohokoľvek, zažiariť mohol aj on. Bolo
to také jednoduché. Stačilo urobiť to, čo vždy. Jeden – dva kroky, reakcia na situáciu, pozrieť
sa kam brankár nedočiahne a napáliť to tam. Možno by si urobili poznámku s jeho číslom.
Možno čosi pošepli do ucha. Snáď by sa dal vybadať aj náznak úsmevu? A zjavili by sa aj
potom? Zjavili. Takto vyzerá tlak. Nevedel si to predstaviť, on predsa dáva góly. Kolená sa
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netrasú. Vlastný stres ho začal ohlušovať. Pišťalo mu v ušiach? Ale nie, to len rozhodca začal
zápas píšťalkou príliš blízko jeho ucha. Hráči sa rozbehli, rovnako ako jeho myšlienky, do
všetkých svetových strán.
●●●
Čím sa líši dobrý útočník od priemerného? Dáva góly. Veľa gólov. Tak, ako on.
Netreba im veľa priestoru. Majú to, čo odborníci volajú čuch na góly. Chcel sa ukázať. Ani
nie pred druhými, ale pred sebou. Že dokáže čokoľvek.
Dlho sa nič nedialo, musel sa sťahovať do obrany, lopta odskakovala od kopačiek
spoluhráčov, ale on nestrácal hlavu. Jeho šanca príde. Ak dlho tlačí súper, vydarí sa protiútok.
Ako teraz, keď súperov obranca nerozvážne prenikol ďaleko za obrannú líniu. V strede poľa
tak ostala diera, ktorú by bola škoda nevyužiť. Narážačka so záložníkom otvorila priestor. V
hlave sa mu opäť vyrovnala hladina. Videl iba bránu, loptu, brankára a miesto, kde má loptu
umiestniť. A bolo by po probléme. Iba ak … by začal pochybovať.
Sú tu skauti. Dá gól? Zapíšu si ho. Ani nevie, odkiaľ sú. Možno z Anglicka. To by bolo
fajn. Tam sa ale hrá fyzicky náročný futbal. Ak sú z Talianska, tam by bolo nebezpečenstvo
horšie – ovplyvňovanie zápasov, mafia. Nie, taliani to nesmú byť. Nemci zasa nemajú veľmi
kvalitnú ligu. Zapíšu si ho? Pôjde na kemp. Možno neskôr do prípravky. Podpíše nejakú
juniorskú zmluvu. Ako mladý hráč pôjde na hosťovanie – predsa len, je neoverený v cudzích
podmienkach. Na hosťovaní bude vynikať, koniec-koncov tak, ako by vynikal všade. Všimli
by si ho médiá. Určite by si ho všimli. Označili by ho za zázračné dieťa. Ten hlúpy prívlastok.
Ak niečo na futbale nenávidel, tak to bolo škatuľkovanie. Začali by o ňom písať články a
žiadať od neho rozhovory. Dal by pár odpovedí plných entuziazmu a išiel by ďalej. Sezóna sa
mohla vydariť. V ďalšej už nastúpi za áčko? Dá góly? Ale dá. V médiách bude hlavnou
témou. Prídu ďalší skauti. Osobná obrana sa zdvojnásobí. Nebude na tom záležať. On tie góly
jednoducho dáva. Prídu ponuky z veľkých klubov. Z reprezentácie. Začne byť známy.
Autogramy na ulici, v potravinách, v bare. Jedno tetovanie postačí. Po sezóne zamieri do
veľkoklubu. Na letisku budú čakať davy fanúšikov. Dá pár podpisov, pôjde na hotel, kde bude
sám. Iba chvíľu – program mu zabezpečí osoba, ktorá je na to špeciálne vyškolená. Zmluvy s
novým klubom podpíše pred kamerou a fotoaparátmi. Prehovorí k novinárom pár naučených
fráz, oblečie si nový dres s jeho menom a všetci sa budú tváriť šťastne. Možno sa stane tvárou
módnych značiek. Určite sa stane idolom mnohých detí. Celosvetovo známym menom. „To je
ten.“ Bude predmetom vtipov starých chlapov, hádok mladistvých a každý bude chcieť byť
ako on. Aj v Číne budú o ňom vedieť, štósy hračiek s jeho tvárou by hovorili za všetko. V
reprezentácii bude hrdinom. Okolo neho budú stavať tím, a jeho klub bude hrať tak, aby mu
vedel čo najlepšie prihrať. Tlač bude dychtiť po každom jednom slove, ktoré vypustí. Podá
ruku dieťaťu? Urobia z neho hrdinu. Kopne do kamienka? Bude nervák. Celý svet mu bude
ležať pri nohách, lebo tie jeho dokážu usmerňovať svet iným. Ale dokedy?
Raz príde čas, keď ho to prestane baviť. Vypovie službu telo, neskôr aj súdnosť. Jeho
hviezdna dekáda sa zapíše zlatým písmom. Dekáda, kedy bol známy v každej domácnosti.
Chcel vlastne, aby zdomácnel? Aby bol samozrejmosťou? Po konci kariéry sa stane trénerom,
možno manažérom. Nikto po ňom neštekne. Raz za čas pôjde komentovať nejaký zápas.
Sporadicky bude hrať zápasy starých pánov. Pomenujú po ňom ulicu. A v televíznej relácii ho
spomenú ako fenomén svojich čias.
Skauti – zapíšu si ho? Ak by dal gól, mali by. V zápase neurobil chybu. Rozhodol by
o osude klubu, ale zjavne aj o osude svojom. Bežal na bránu. V hlave vírili predstavy. Toto
bola jeho situácia. Ostával posledný obranca. Vedel, ako to urobiť. Stačili mu dva kroky a mal
by voľný priestor na strelu, ktorá by mu otvorila svet. Skauti by si ju istotne všimli. Dva
kroky a s jeho pričinením by sa mu začal plniť sen. Moment – bol to vlastne jeho sen? Bola to
predstava. Pre neho to bol viac predpoklad, než predstava. Ak by si ho zapísali, šiel by vyššie.
Ak nie teraz, tak o mesiac, niekedy neskôr. Dali by avízo niekomu inému. Stačilo iba dobre
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trafiť. Jeden moment, ktorý by rozhodol. On sa už rozhodol.
Dva kroky do strany. Ak by ich neurobil, musel by sa pohnúť do opačnej strany, čo by
ho príliš vychýlilo. Ako sa to hovorí? Malý krok pre človeka, ale veľký pre ľudstvo? Teraz to
bolo naopak. Vychýlilo by to jeho, vychýlilo by to jeho život – do neurčita.
Neurobil ich.
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Daniela Lysá
Hľadať vzduch na dne slamky
Vpravo. Vľavo. Rovno. Rovno. Vľavo a potom to bude oproti modrej budove. Povedala len
toľko. Nebola som stratená. Len som chcela počuť ľudský hlas. A možno len cítiť ľudský
vzduch.
Mala som tri dni na premyslenie. Pôjdem tam, alebo? V mysli som si opakovala jediné – vždy
existuje východisko. Nech sa stane čokoľvek. Dobré i zlé.
V prvý deň som na spodku pohára po vynikajúcej rannej tureckej káve sledovala usadeniny.
Pripomínali mi vykrivené ústa smajlíka s jedným okom. Siahla som do našej knižnice a čítala
si Fitzgeralda. Jednoducho som naňho dostala chuť. Byť tak slávna. Alebo prekliata? Alebo
všetko v jednom?
V druhý deň som ležala na posteli s hlavou pod posteľou a paranoidne sledovala pohyby pod
ňou. Videla som len prach, starú handru, zakotúľanú ceruzku, zasoplenú vreckovku
a švihadlo. Spomienky na detstvo spôsobili v mojej hlave hurhaj. Zapla som notebook
a otvorila skicár. Len tak mimovoľne som začala kresliť haky-baky. Keď za mnou prišiel do
izby môj šesťročný brat, povedal, či sa s ním nejdem zahrať Bulancov ako kedysi. Súhlasila
som. V mysli som však mala len kosoštvorce.
V tretí deň som sa rozhodla nežiť. Bolo to ťažké. Tak som si deň rozdelila na tri doby. Pred.
Počas. A po. Chcela som, aby bolo po, ale zároveň som dúfala, že to pred bude trvať stále.
Aby nemuselo prísť počas.
Mama vraví, že som nadaná, ja si myslím, že mi preskakuje.
Usadeniny. Švihadlo.
Kedy som v ten deň vstala, ťažko povedať. Cítila som sa atempolárne. Nechcela som vyliezť
spod periny. Bála som sa pozrieť pod ňu. Bála som sa piť kávu. Bála som sa zapnúť počítač.
Bála som sa čítať.
Že vraj nemám pred ňou nič tajiť. A so všetkým sa jej zdôveriť. Mama. Áno, tá musí vedieť
všetko. Aj konzistenciu môjho hovna v záchode.
Že vraj je na mňa pyšný a že som najkrajšia a najšikovnejšia dcéra. Oco. A ja som jeho jediná
dcéra. A minule mi zhorel čaj.
Že vraj som najhoršia v celom kozme. Brat. Len preto, že som si z jeho obrázka supermana
spravila záložku do Steinbecka.
O babkách a dedkoch len v dobrom. Práškový cukor z buchiet mám ešte teraz na tričku.
V ten deň som sa nepokreslila. Špirálu, rúž i mejkap som nechala lačne na poličke v kúpeľni.
Iba vlasy som si zmaľovala dočierna. Aby som pôsobila tmavšie a tajomnejšie. Tak by to
popísala Diana. Kamoška. Mám ju rada, aj keď mi minule zmazala celý denník vo worde.
Potrebuje trochu dospieť. A hlavne jesť viac halušiek.
Zúfalo som nazerala do skrine. Komíny len tak padali. Zlosť sa stupňovala. Napätie sa dalo
roztaviť. Popísať to rezaním by bolo v tej chvíli veľmi klišéovité. Dala som si spodné prádlo.
Teda, bielizeň. Čiernu, a to naschvál! A top bez ramienok. A dlhú letnú sukňu po zem. A vzala
som si značkovú kabelku. Taká odeto-nahá som vošla do výťahu. Mama mi dala, poslala
vzduchom krížik na čelo. Oco mi zamával klobásou a chlebom v ruke. Brat držal v ruke tablet
ako obetný dar. Ahojte.
Cesta na mestskú mi trvala polhodinu. V parku som sa zdržala na pokec s vtákmi a monológ
s fontánou. Štyridsaťdvojkou som prišla na vlakovú stanicu, kde som od hladu zhltla staničný
hamburger. Zle mi bolo ešte nasledujúce tri hodiny. Cestou som pozorovala ľudí vo vlaku. Ale
nepamätám si ani jedného. Pamätám si len zdochnutú muchu na okienku. Hnus.
V Bratislave som sa zložila. Zostala som sedieť na lavičke oproti pošte a kukala som do blba.
Z kabelky som vylovila starý bloček z nákupu, zelené pero, dve hygienické vreckovky,
balzam na pery, fascikel s papiermi, žuvačky a lak na nechty. A tak som si ich namachlila.
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Akurát som si natierala prstenník pravej ruky, keď sa rozpršalo. Svoju nenávisť k dáždnikom
som pretavila do kúpy XXL pršiplášťa. Chodila som po meste ako mátoha, ale bolo mi to
jedno. A zas som vyhladla. Dobre mi padol nachos a pomarančový džús. Všetko bolo ok,
pokiaľ mi nezazvonil mobil. Už ma majú. Čakajú na mňa.
Na upokojenie som si kúpila lentilky. Výhradne nemám rada ružové, tie som hádzala
nenápadne na zem. Volala mi mama, či som trafila. Odvetila som jej, že stále hľadám sever.
A že či nevie, ako je to s tým machom na stromoch. Zložila mi s tým, že si z nej nemám
strieľať, dokonca ani so slepými nábojmi.
Posledná lentilka bola žltá. Obal skončil v kríkoch. Cítila som sa dosť slabo na to, aby som
hľadala kôš alebo si obalom z lentiliek zapratala už dosť plnú kabelku. Pršiplášť som si
zložila. Hľadiac na dúhu som predsa len nastúpila na mestskú.
A potom som sa panej s malým psíkom spýtala na cestu. Už som bola sakra blízko.
Potrebovala som spomaliť.
Ahoj, Didi. Máš chvíľku čas? Nadiktovala by si mi, prosím ťa, recept na guláš? Mami, myslíš,
že je hriech nemilovať seba samého? Oci, čo si myslíš o čiernej diere? Babi, dedko, čo tak ísť
cez víkend do divadla?
Vpravo. Vľavo. Rovno. Rovno. Vľavo a potom to bude oproti modrej budove.
Modrá budova. Vidím ju. Aj kosoštvorce. I usadeninu. I švihadlo. Skáč, dokiaľ ti nepreskočí.
Smial si mi kedysi brat. A tak som skočila.
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Adela Vojtušová
Spoveď
(poviedka)
Na osemnáste narodeniny som ti napísala siahodlhé blahoželanie. Bolo také dlhé, že
keď som ho preposielala kamarátke screenshootmi, potrebovala som kliknúť trikrát. Pamätáš
si naň? Vieš, pýtam sa preto, lebo si mi vtedy odpísal absolútne neuspokojujúcu správu. Že
vraj: „Wau, tak toto...Na toto nikdy nezabudnem, dude.“ Tak nezabudol si? Vieš mi povedať
aspoň jednu hlbokú myšlienku z toho nekonečného pátosu? Lebo ja nie. Viem, že tam boli.
Na takej správe, a obzvlášť pre teba, som si určite dala záležať. Ale neviem sa rozpamätať na
jediný z tých desiatok vinšov. Je to preto, že utieklo priveľa času? Alebo mi na tebe prestalo
záležať? Možno dokonca tie myšlienky neboli až tak hlboké. Mohla by som si nájsť tie
zapatrošené tri screenshooty, ale o to vôbec nejde. Chcela som len vedieť, či si to pamätáš ty.
Chcela som sa utvrdiť v tom, že každý jeden z tvojich sľubov bol presiaknutý falošou
a zbytočným naťahovaním. Teraz určite nevieš, o čom to, preboha, trepem. Veď ty si nikdy
nevedel. Alebo si to aspoň dobre hral. Do očí, v ktorých sa dávno schovávala láska k tebe si
mi otvorene povedal, ako si sa zahľadel do tej blondínky z vedľajšej triedy. Bože, a to som ťa
z tých svojich zamilovaných očí spustila len na týždeň. Čo všetko by mohlo byť inak keby
som ja na lyžiarsky nešla, alebo naopak, ty šiel?
Smutné je, že sme sa vlastne podobali. Ani to nebola blondínka, to len ty si klamal.
Mala vlasy myšacej farby, no dlhé, rovné a žiarivé. Ako ja, skôr než som sa mesiac predtým
ostrihala. Keby som vedela, že tie jej dlhočizné vlasiská ti bude omotávať okolo nahého tela
ešte o roky rokúce neskôr, zrejme by som sa neostrihala. Až keď sme sedeli schúlení vedľa
seba v rohu tmavej chodby, a ja som mala vlasy opäť o niečo kratšie, povedal si mi, že takto
sa ti nepáčia. Že krajšia som bola s dlhými. A ja som bola len nadšená z toho, že si si to
všimol. Že ma vnímaš. A fakt, že sme skrčení sedeli tak blízko pri sebe, len my dvaja, kým
ona bola v akejsi inej triede, na inej chodbe, mi dodával ďalšiu falošnú nádej.
Nebola ani veľmi pekná. Krajšia ako ja? Podľa teba zrejme áno, ja to posúdiť neviem.
Samozrejme, bola chudá ako prútik a ohybná, lebo bola tanečnicou dlhšie ako ja. Vidíš? Ešte
sme aj obe tancovali v tom istom súbore. Trochu sa teraz smejem, a to som len na začiatku.
Mala jemnejšie črty ako ja. To uznávam. Jej krása bola dievčenská a nevinná a okrem iného,
nikdy som ju nepočula nadávať. Nikdy. Na rozdiel odo mňa, veď vieš, môj hrubý slovník si
neznášal. Toľkokrát si mi povedal, aké je to otrasné, keď dievča hreší ako pohan. No vyčítal
si mi viacero vecí. Boli to maličkosti, ktoré ona nerobila. To jej neberiem. V tvojich
zamilovaných očiach aj v očiach konvenčnej spoločnosti bola určite viac dievčaťom, ako som
bola ja.
A rozumu veľa nepobrala. To som zistila od tvojho kamaráta, ktorého balila pár
mesiacov po vašom rozchode. Pamätáš? Točila sa okolo neho ako okolo tyče za zvukov
rýchlej hudby na námestí v meste. My sme sa zatiaľ asi objímali, pretože boli prázdniny
a dlho sme sa nevideli. V ten večer si pil viac ako zvyčajne. Ja som pila len tak ako som
zvykla piť. Veľa. Lebo veď vieš, bola som menej dievča ako ona. Ten kamarát mi povedal, že
je dutá ako tágo. Smejem sa vždy keď vidím ako ste vy traja svorne na nejakej súťaži v boxe.
Ona vždy rada pridá fotku. Keby som nepoznala ten príbeh za ňou, možno by som ju
považovala za peknú. Som si istá aspoň v tom, že som inteligentnejšia ako ona a menej
falošná ako tvoje priateľstvo s tým kamarátom. Raz sme sa nešťastnou náhodou ocitli spolu
na súťaži. Dovtedy som s ňou nemusela prehodiť ani slovo, a tak som aj urobila. Už náš
úbohý rozhovor pred začiatkom mi o nej napovedal viac, než bola potreba. No a na tej súťaži,
kde sme mali pracovať vo dvojici, som bola ja tá, ktorá akože vyriešila problém detskej práce
v Číne a Indií. Ona mlčala. Tvoj kamarát neklamal. A ešte niečo. Ja by som ho nikdy nebalila.
Bola som vždy zahľadená len do tých tvojich hnedých očí, ktoré boli pre mňa privysoko.
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Musel si sa vždy dívať priamo na mňa, alebo vedľa mňa sedieť, aby som ich videla. Ale vždy
to stálo za to.
Ten váš rozchod. Opäť ti skúsim osviežiť pamäť. Vieš, komu si písal ako prvému
a vylieval si si srdce? Asi nie. Ale pravdepodobne ti to už napadlo, inak by som ti o tom
nepísala. Bola som to ja. Za každým utešujúcim slovom bola výborne skrývaná radosť.
Zrejme si konečne zistil, že ona za veľa nestojí, napadlo mi. Nádej zo mňa asi len tak sršala.
To už by možno lepšie vedeli kamarátky, predsa len, o nás vedeli takmer všetko. Nepovedala
som im o tých ukradnutých chvíľach, ktoré sme pre seba mali. O malých radostiach, ktoré si
ty určite nepamätáš. A ak aj áno, sú to úsmevné spomienky na tvoju spolužiačku. Tú, o ktorej
si nikdy neuvažoval tak, ako ona o tebe. Stavím sa, že si nepamätáš všetky tie situácie, ktoré
sa udiali na labákoch z fyziky a biológie. Ja áno. Aspoň tie podstatné. Ale ešte ti chcem
napísať niečo viac o tom, ako som sa cítila, keď sme sa bavili o tom rozchode. Vravel si, že ty
si sa rozišiel s ňou. O to lepšie, tešila som sa. A v škole si ani nevyzeral smutný. Proste ako ty.
Vysoký a hnedooký, čo tvrdil, že cvičí, a pritom je stále chudý. Hádavý. Ako ja. Tvrdohlavý.
Ešte viac ako ja. Bože, vieš ako nehorázne som ťa mala rada?! Tak taký bol váš rozchod.
Prišiel a odišiel ako voda. O tom chudom prútiku ani nebolo počuť. Ledva som ju zazrela na
chodbe. A bolo mi fajn.
A tie labáky. Iste vieš, ako mi nikdy nešla fyzika. Tak si praktické úlohy robil za mňa aj
s ďalšími našimi spolužiakmi. Neustále sme si tam z niečoho robili srandu a ja som pri
pohľade na teba a občasnom nevyžiadanom dotyku bola skutočne šťastná. Hoci dodnes
tvrdím, že tie hodiny som nenávidela. Pravda, možno ani neklamem. Lebo tie šťastné
nenútené chvíle boli len ďalšou falošou. V skutočnosti som stále bola len niekto, kto ťa
poobede otravoval správami a s kým si mohol viesť inteligentné dišputy. Nič viac. Jemný flirt
sa uskutočnil na labákoch z biológie. Aké príznačné, keď sa nad tým teraz tak zamýšľam. Fu,
spomínanie občas priam bolí. Aj keď mi chladné vnútro zohrieva biele suché. Na tých
labákoch sme robili akýsi pokus s bielymi karafiátmi. Sedela som ti na kolenách, ani neviem,
ako sa mi niečo také podarilo, ale viem, aká som bola nadšená. Strávila som tak takmer jeden
a pol hodiny a keby si sa uchom priblížil k môjmu krku, určite by si mohol počuť šialene
rýchly pulz. Okrem iného som ti jeden karafiát zastrčila do gombíkovej dierky na plášti
a ďalší za ucho. Ako si mohol nevidieť, že ťa ľúbim, to naozaj netuším. V ten deň som
poznanie videla na tvárach všetkých prítomných spolužiakov.
Vieš, že raz sme sa skoro pobozkali? Aspoň ja si to myslím. Tiež to bolo na tej osudovej
biológii. Stáli sme blízko oproti sebe a dosť dlho sme si zízali bez pohnutia do očí. Asi sme sa
o niečom hádali a to mal byť intenzívny pohľad. Ja som priam cítila, že ma chceš pobozkať.
Alebo som cítiť chcela? Aj tak, dobre vieš, že nič také sa nestalo. Otočil si sa s úsmevom na
tvári a teraz, keď tak nad tým premýšľam, ten tvoj milý úsmev mohol pokojne byť
výsmešným úškľabkom. Lebo si vedel. A nič si s tým neurobil.
Že si sa s ňou dal opäť dokopy? Ja ani neviem, či ma to vôbec ranilo alebo prekvapilo.
Brala som to ako fakt. Bez nej si ku mne aj tak nemal o nič bližšie. Ale viem, že moja
kamarátka povedala, že ťa nemôže vystáť, lebo si namyslený a arogantný. To som dávno
vedela. Ale ja som bola arogantná rovnako, preto som to vôbec nebrala ako príťaž. No vtedy,
keď to povedala nahlas a odmietla sa s tebou v triede ďalej baviť, som to využila ako skvelú
zámienku na to, aby som sa s tebou nemusela rozprávať ani ja. A tak som sa nerozprávala.
Vyše roka. A tebe to bolo opäť výsostne jedno. Možno si sa aj ozval, ale boli to také
malicherné hlúposti, že si ich nepamätám. Vídala som ťa každý deň. Hlavne s ňou. Zrazu ste
boli nacapení na chodbe jeden na druhom a vieš čo? Mne to ani veľmi nevadilo. Aspoň teraz
to tak cítim. Ťažko sa mi spomína na tie bezprostredné pocity po takej dlhej dobe, prepáč.
Vytmavila by som ti to celé aj lepšie.
Ak si pri čítaní tohto blahoželania nespomenieš na moment, keď sme sa znovu
spriatelili, hm, tak to už bude naozaj smutné. Teraz sa skutočne zamysli. Tak pamätáš?
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Prakticky sme si začali opäť rozumieť už pred stužkovou. Tak nejako sme museli,
pretože sme obaja mali organizačné povinnosti. Viedol si ma k učiteľskému stolu, pretože
sme šli tancovať. Vždy, keď to vidím na videu rozmýšľam, že by sme boli skutočne komický
pár. Ty taký vysoký, ja taká nízka. Ale čo už, veď pár nikdy nebudeme, či nie? (Teraz sa
jemne podnapito usmievam.)
Ale na dozvukoch, áno, tam sme sa reálne spolu začali baviť. Sedeli sme natesno vedľa
seba na gauči a ja som ti tričko poliala vínom. Dôrazne si ma predtým upozornil, že si na to
mám dávať pozor. Ale ja som bola opitá tým vínom a tvojou blízkou prítomnosťou. Nedávala
som si pozor na nič. Zasmial si sa so mnou a donútil si ma, aby som si s tebou to tričko
vymenila. Tak som celý zvyšok noci chodila v mokrom tričku Iron Maiden a ty v tričku
s margarétkami s hlbokým výstrihom. Smiali sme sa. A dlho sedeli na schodoch, kde si mi
povedal, ako ti bolo ľúto, že sme sa prestali kamarátiť. Moje srdce sa pochabo roztopilo.
Viedli sme dlhý rozhovor ako za starých čias. Ako tí dvaja prváci. Ako keď ja som ťa
milovala už v októbri a ty mňa nikdy.
Na druhý deň som bola absolútne opitá. Sedela som ti na kolenách, konečne po takej
dlhej dobe, a po pár chvíľach som sa k tebe túlila ako malé decko. Úbohé, napadá mi teraz. Aj
tebe to tak prišlo, lebo si mi povedal, že som akási priveľmi prítulná a viac-menej ma zo seba
zhodil.
Tak. Tam asi zašlo naše priateľstvo. Teda, moja láska, tvoje priateľstvo. Ďalšie
momenty sú už len roztrúsené rozhovory o seriáloch a vysokej škole. Náš príbeh má dve a pol
strany. Na to, že reprezentuje časť mojej depresie a štyri roky môjho života je to veľmi
smutná bilancia.
Tú klišé otázku, že prečo ti to píšem teraz, si polož sám. Moja odpoveď na ňu je
priveľmi krutá. A ak nie je, no, možno som len skrátka chcela aby si vedel, že si nie vždy bol
až taký citlivý a chápavý, na akého si sa hral. A stále hráš. Ktovie, ako budeš o pár dní, na
svoje narodeniny, vyzerať vedľa nej v tom fešáckom obleku, mne otočený chrbtom a farárovi
tými hnedými očami. Mne na tom veľmi nezáleží, mám už svoj život. Ale ako som písala,
a ako ty iste dobre vieš, som pomerne arogantná. Preto mi nerobí problém vyznať ti dávno
prežitú lásku práve dnes. Možno mi dáš vedieť, že čo ty na to.
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Alžbet
V tieni kvetov a popola
Trpezlivosť je východiskom, nie je možnosť. Alica prehrabávala tuby na polici a zdesila sa,
keďsi uvedomila, že nemá akvarelové farby, ktoré práve potrebuje. Zapla wi-fi a zistila, že
najbližší obchod s umeleckými potrebami, ktorý ich má na sklade, je otvorený len na
opačnom konci mesta.
Alica je mladá umelkyňa, ktorá získala štipendium na FIT v New Yorku. Rada unikala pred
týmto svetom do sveta fantázie. Keď bola malá, mamka jej vždy čítala rozprávky s veľkým
oduševnením, inšpirovalo ju to. Začala vytvárať krátke rozprávkové texty a maľovala k nim
ilustrácie. To bol jej svet. Štúdium ilustrácie, naučené trasy metrom a bio obchod
s potravinami.
Alica zapla google mapy a zisťovala, čo najbezpečnejšiu a najkratšiu cestu do obchodu. Blížil
sa seminár, na ktorom mala odprezentovať svoju tvorbu na tému Triptych vnútorného sveta.
Chcela sa vzdať čiernej a rozvíriť to farebnosťou a rozmiešať bielou. Čistota spomienok
a budúcnosti, ktorá ju ako tak držala v pokoji. Plus hodina cvičení týždenne na lepšiu
psychickú odolnosť v modernom svete.
Obliekla si staré dotrhané džínsy, biele tričko bez potlače, červeno-čiernu flanelovú košeľu
a ruksak s potlačou MOMA. Obula si TOMSy a vydala sa na cestu s malou dušičkou, že
nestretne nejakú „fetku“ v metre, ktorá ju bude chcieť okradnúť, pretože na takéto stretnutia
mala smolu.
Nastúpila do metra a sadla si vedľa starej pani, ktorá čítala noviny. Zaujal ju článok na okraji
strany. Guggenheimovo múzeum usporiadalo udalosť o filme Flora Maya, ktorý prezentoval
milostný život neznámeho amerického umelca s Giacomettim počas štúdia v Paríži
v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Bol to špeciálny večer, ktorý bol venovaný jeho
výstave.
Alica sa bojí chodiť medzi ľudí a pokiaľ Angela nemôže, tak nikam radšej nejde. Angela je
najbližšia priateľka. Robí si kurz obuvníctva a navrhuje svoje vlastné umelecké topánky. A+
Shoe (Angela Art Shoe). O každej topánke hovorí ako bytosti, ktorá prežila a prežije svoj
vlastný vzrušujúci život. Vtrhlo ju to do myšlienok, prečo nechodí von aj sama. Mohla by
predsa prekonať samú seba, strach z ľudí, z metra, zo všetkého. Pomalých kúskoch odkrývať
seba a užívať si denné svetlo s krásami tohto sveta. Uniknúť strachu, zahnať ho do kúta
jedným zaklínadlom, ako to robili s dementormi v príbehoch Harryho Pottera. Odkryť svoj
prízrak a nahlas vysloviť Ridiculus. J. K. Rowlingová zachránila svet fantázie mnohým.
Tak sa zamyslela, že takmer zabudla vystúpiť. Vybehla von na ulicu. Stála na mieste a točila
sa dookola. Uvidela malý parčík a išla smerom k nemu, za ním sa mal nachádzať obchodík.
Vošla do vnútra s úžasom, ako deti pri pohľade na sladkosti. Obchodík mal ďalšie dve
nadstavby. Prízemie pôsobilo ako malý antikvariát. Na zadnej stene za pokladňou sa
nachádzala knižnica a po bokoch boli usporiadané akrylové farby. Na prvom poschodí sa
nachádzali štetce, rôzne druhy farieb, kriedové, olejové. Stojany na plátna a plátna rôznych
veľkostí. Akvarelové pastelky, fixky, farby, vodné perá, atrament, akvarelové výkresy. Vydala
s k regálu, ktorý ju priťahoval, ako omamný nápoj lásky.
„Hm, dobrý deň,“ ozvalo sa z poza jej chrbta. Alice sa zľakla, prudko sa otočila a vrazila do
mladého fešáka, ktorý tu pracoval. Vysoký, chudý, prijemne opálený. Zaujali ju najmä jeho
veľké hnedé oči s dlhými mihalnicami.
„Volám sa Will, potrebujete s niečím pomôcť?“
„Ja, ja, ja... Volám sa Alice. Nie, ďakujem mám, čo som hľadala.“ Pozrel na jej výber.
„Hmm, akvarelová sada a atrament, tipujem vás na ilustrátorku.“
„FIT,“ odpovedala.
Will sledoval ich prácu. On sám sa venuje figurálnej maľbe a popri tom vedie obchod s
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umeleckými potrebami. Cez týždeň býva v Arte (conelalmaespañola) plno, konajú sa tam
vernisáže, alebo besedy s umelcami. Na poslednom poschodí je kaviareň, kde podávajú
kvalitnú kávu a churros s chilly čokoládou. Jeho obľúbená sladkosť, ktorú ho naučila
pripravovať sesternica zo Španielska.
Alice mu porozprávala o svojej práci na záverečný seminár a o prestížnej vernisáži, ktorú
tým môže získať. Neistota sa vyparila, Will ju začal sledovať na Instagrame, aby mali na seba
kontakt. Alice musela odísť kvôli práci, tlačil ju deadline. Do metra priam utekala a po ceste
ako vychádzala von, narazil do nej jeden bezdomovec, ktorý na ňu vylial kus koly. Vošla do
bytu s pocitom dezorientovanosti, strhla zo seba špinavé veci a obliekla sa do dlhej teplákovej
mikiny s kapucňou.
Nalepila si na dosku na stojane akvarelový výkres papierovou páskou. Začala si črtať,
ilustráciu Strach, stupeň tretí. Pôsobil temne, no zároveň fascinoval a odkrýval jej vnútorný
boj. Jej dennodenný strach, ktorý sa snaží nechať v kúte.
O druhej ráno zlepila papier a vymenila za nový. Strach, stupeň druhý. Bol akousi vlnou,
ktorá zmývala všetko zlé. Všetko, čo jej spôsobovalo strachy. Prešla si cvičením o tom, kto je
a čo ju robí šťastnou. Keď strachu vdýchla farby, pociťovala pravidelné návaly šťastia.
O piatej ráno vymenila výkres venovaný Strachu, stupeň prvý. Ten bol len mapou jej života,
ktorá odkrývala jej radosti. Každú jej vrásku, i lásku. Šťastie i strach z neúspechu. Bola
vykúpením a uzdravením.
***
O ôsmej ráno klesla na gauč, pozerala sa na výkresy a zaspala. Spala až do šiestej večer, keď
jej na zvonček zvonila Angela. Prišla k nej s pizzou a fľaškami piva, aby oslávili jej kontrakt
na budúci rok. Vošla do obývačky a zmeravela na päť minút.
„No...tak čo hovoríš?“ Dožadovala sa odpovedi Alica.
„Je to úžasné. Naozaj úžasné.“
„Ilustrácia strachu,“ a podala jej zdrapy papiera, na ktorých bol napísaný sprievodný text.
Angela vybrala pizzu na tanier, otvorila flaše a naliala im do pohárov.
„Na zlomy a prekážky! Zajtra začne nový deň,“ povedala Angela a odhryzla si veľký kus
pizze.
***
Alica ráno odišla na verejný záverečný seminár, ktorý sa konal v knižnici. Bolel ju žalúdok
a nevedela, či to zvládne.
„Ak sa mi to podarí, možno dostanem aj zákazku,“ hovorila si stále dookola. „V tomto svete
je ťažké sa presadiť, ale keď to dokážem, budem robiť čo milujem.“ Prišiel profesor a začal
ich menovať. Alica išla ako posledná.
„Super, to môžem od nervozity aj odpadnúť,“ prebiehalo jej v mysli.
Nádych a výdych ...fuu. Nádych a výdych ...fuu. Ten čas ako by stál, zároveň sa hýbal
neskutočnou rýchlosťou.
Premietala si návštevu Van Goghovho múzea v Amsterdame, ako ju upokojoval. Prechádzku
točitým „schodiskom“ v Guggenheimovom muzeu. Pohľad na Hviezdnatú oblohu v MOME.
Ten pocit kľudu, teplého vánku a neba nad sebou.
Alice, teraz ty. Prebudilo ju zo zamyslenia, zvolanie jej mena. Predstúpila pred všetkých
s maľbami a začala rozprávať:
„Strach je ako učiteľ, ktorého síce máme počúvať, ale nie na toľko, aby sme stratili samého
seba a žili len v jeho tieni. Strach má byť ukazovateľ, no nie smer. Strach je prirodzený. Je ako
prílivová vlna mora, ktorá nás môže zhodiť na zem, pokiaľ je príliš silná. Zároveň nám môže
ukázať našu silu. Keď objavíš silu a vzoprieš sa strachu, budeš ako socha. Socha, ku ktorej
budú vzhliadať budúce generácie. Zbavme sa svojho strachu z našich predstáv, vyžeňme ho
z našich rozprávok a ukážme životu našu silu. Tri štádia. Tri kroky vpred.“
Alica stíchla a pozrela sa do publika, ktoré začalo tlieskať. Sadla si opäť medzi svojich
spolužiakov a tí ju pochvalne ťapkali po chrbte. Profesor na záver zhodnotil, ich diela.
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Prínosy a chyby, ktorým sa mohli vyhnúť. Pristúpil k Alici a poblahoželal jej. Celá jej edícia
o strachu bude prezentovaná na výstave v MOME. Splnil sa jej sen, pišťala a všimla si ako
k nej uteká Angela. Otočila sa smerom k dverám a uvidela Willa.
Išli jeho smerom. „Angela, toto je Will. Will toto je Angela.“
„Teší ma. Myslím, že máme čo oslavovať. Americano na účet podniku, u mňa v kaviarni
a churros na osladenie života v kruhu umelcov, nemôžete odmietnuť.“
„To teda nemôžeme,“ povedala Alice. Usmiala sa na Angelu a vykročili von z knižnice.

43

Nikoleta Kraščeničová
Mama
Môžem ťa milovať? Môžem ťa mať aspoň rada? Mama?
Utekala som po prašnej ceste a dúfala, že ma nechytíš, že ma konečne odbremeníš. Bola som
vyčerpaná tým, ako som sa už hodinu hnala poľnou cestou a skrývala sa do kukurice
zakaždým, keď som započula nejaké auto. Srdce mi prudko bilo. Hľadáš ma? Nájdeš ma? Ja
som našla zastávku a rozhodla sa, dostať najbližším autobusom k starkej. Určite ma k sebe
prichýli, budem u nej môcť zostať, uvarí mi grízik. Bez toho, aby som to chcela, mi napadlo,
že zomrieš od hladu. Ostaneš na cigaretách, jahodách so šľahačkou, uhorkách a zabudneš, že
máš jesť a keď si na to jedného dňa spomenieš, bude tvoje telo príliš vysilené. Ale ja už stojím
na tej zastávke, mama. Ja nikam nejdem.
Cestou, ktorou som hodinu kráčala k zastávke, som sa vrátila k tebe. Nevzrušene si stála pred
domom, pohmkávala si si, veď sa nič také nestalo, iba som od teba ušla.
Pripadala som si rozdvojená, keď som videla, ako sa bosá prechádzaš po záhrade, po
kamennom chodníku s krhlou v ruke. Na hlavu si si dala velikánsky klobúk, mala si vyhnuté
džínsy oceľovo modrej farby a bola si bez trička, iba v podprsenke. Chcela som mať tvoje
prsia, chcela som poznať, aké by to bolo, cítiť sa takto žensky. Hovorila som si, že si moja
mama, ony mi vďaka tvojim génom dorastú. Potom sa mi začali páčiť ploché hrudníky,
presne ako ten môj, pretože nič neskrývali a nič neskrývali, pretože nič nemali a to mi
pomáhalo cítiť sa slobodne, že som úprimná a úplne bez lží, bez závažia. Narozdiel od teba,
lebo si sa rozhodla stať sa objektom túžby každého voľného i zadaného muža. Spomínam si,
ako som raz prišla domov zo školy a v kuchyni, tesne vedľa teba, stál ujo Vlado, rukávy na
bielej košeli mal vyhrnuté a kravatu pohodenú na stoličke. Bol k tebe pritisnutý v rohu pri
šporáku, dívala si sa na jeho temeno, pretože mal hlavu sklonenú a kňučal. Normálne kňučal,
z tej diaľky mu nebolo ani rozumieť. Tón tvojho hlasu bol veľmi chladný a arogantný, čo bolo
nezvyčajné, pretože vždy, keď sme si išli za ním do banky, znela si veľmi vľúdne a oblečený
si mala kvetinový vzor. Ujo Vlado potiahol silno nosom a zvyšky smrkancov si utrel do ruky.
„Mohli sme byť rodina,“ povedal a ty si ho prepálila pohľadom.
„Vystačím si s dcérou,“ vyslovila si tie slová tak vecne. Akože máš nejaký majetok,
ktorý patrí iba tebe a ty nemáš zapotreby s niekým sa oň deliť, pretože nie je až tak veľký, aby
uživil viacerých ľudí naraz. Potom ste ma uvideli a ty si mu povedala: „Vlado choď domov,
čaká ťa žena.“ Keď okolo mňa prechádzal, robil sa, že ma nevidí. Chcela som sa ťa spýtať, čo
ste tu robili, čo tu robil ujo Vlado, prečo bol taký smutný a ty taká krutá, ale nedokázala som
konfrontovať ťa s hocičím, čo si vyviedla. A predsa som vedela, že si ho využila a odhodila,
že bol pre teba bezcenný, tak ako každý jeden muž v tvojom živote. Nebudem klamať, cítila
som sa špeciálna, mňa si z domu nikdy nevyhodila, teda iba dvakrát, keď som si odmietla
vypočuť tvoje názory na terorizmus a štátnu moc. Keď ujo Vlado zmizol z bytu,
neprehovorila si ku mne, pozrela si sa na moje nohy, obuté som mala obľúbené staré sandálky
s veľkou kovovou prackou, ktorú si považovala za veľmi škaredú vec. Pozrela si sa na
topánky a potom na mňa. Dívala si sa dlho, nakoniec si sa s úškrnom zasmiala, vzala si zo
stola cigarety a odišla na balkón. Zobula som sa a nasledovala ťa. Sadla som si
k tebe. Najčastejšie sme sa stretávali tam, na balkóne s cigaretou v ruke. Vždy si fajčila
spôsobom, ktorý robieva tabakovej spoločnosti veľkú radosť. Povedala si, že ti stačí tvoja
dcéra a hoci som sa tajne urazila, ešte tajnejšie som ťa chcela rozosmiať.
„Ktorú príchuť máš najradšej,“ opýtala som sa ťa.
„Príchuť čoho?“
„Cigariet. Más radšej čokoládovú alebo citrónovú? Jahodovú?“ Zasmiala si sa tomu,
povzbudilo ma to. Potiahla si si z cigarety a všetok dym pristál na mne. Vtedy neexistovali len
čisté a neškodné spôsoby, hľadala som pozornosť a ak mali byť v cene moje pľúca, riskla som
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to. Ty si nevedela, že tam spolu trávime čas, ale bola som rozkošná. Hovorila som také malé
hlúposti, ktoré tvoria svet. Že ktovie, či sa niekedy vydám. Alebo či si uvedomuješ, že čím
som staršia ja, tým si staršia aj ty. Trvalo to sotva päť minút, ale rozhodla som sa dostať lásku.
Spôsobom, akým to ide. Bez výčitiek. S jasnou modrou oblohou a smradom v popolníku.
Elegancia, akou si mala cigaretu obmotanú okolo ruky. Vždy som obdivovala tvoje prsty,
tvoje prstene, tvoju francúzsku manikúru. Neviem, čo to do mňa vošlo, vzala som ti cigaretu
a potiahla som z nej, na čo som sa divoko rozkašlala a ty si mi mžikom schmatla cigaretu zo
zovretia.
„Preskočilo ti? Ako ti to napadlo fajčiť? Veď fajčím ja, tak prečo by si to prepánajána mala
robiť ty?
„Chcela som to iba skúsiť. Vedieť, čo na tom vidíš.“
„Už to nikdy neurob! Nikdy!“ Nahnevane si odišla z balkóna a od toho dňa si sa o mňa starala
o čosi menej, viac si zabúdala na desiaty do školy a oveľa rýchlejšia si mizla z domu na celé
noci.
A teraz sme sa ocitli tu, niekde na cestách, v prenajatom dome. Spievala si si a polievala
cudzie kvety. Ani neviem, či si v tej chvíli vedela, že nám nepatria, že sme vošli do záhrady
na jednu noc, vyspať sa a ďalej putovať tam, kde si zmyslíš. Strčila si mi do ruky hrnček
s horúcim čajom. Stavím sa, že ti napadlo, že sa pri tom budem cítiť ako na peknej dovolenke
a ja sprostá som sa tak cítila. Až kým sa mi nespravil na ruke malý pľuzgier a vedela som, že
tá rana patrí tebe, že ti ju dávam, že sa ňou raz môžem obhájiť, keď mi povieš, že ten výlet bol
úžasný a mali by sme byť už len na cestách. Premyslela som si to a pľuzgier som si odložila
pre tú chvíľu, aby som ti povedala, že som sa vtedy popálila, popritom ako si ty žila v
predstave, že kráčaš po provensálskej zemi. Mama, hučala som do teba. Naschvál som ti
pripomínala, kde sme, neďaleko Liptovského Mikuláša, ale ty si o tom nechcela nič počuť.
Chvíľu som dúfala, že ten chodník, po ktorom kráčaš, nie je tak hladký ako vyzerá, že tam
niekto zabudol špendlík alebo aspoň malú nenápadnú skalku, ktorá by sa ti zaryla do prsta a
spôsobila by ti bolesť a vtedy by som vyhodila svoj pľuzgier z kože, vydrala by som ho
tvojím napichnutým špendlíkom.
A potom prešla okolo nás rodina, veď vieš, vysoký otec vo flaneli, územčistá mama vo
vyťahanom svetri a dve malé deti, dvojčatá s botaskami, ktoré pri chôdzi svietili a vtedy som
ťa videla, hoc na krátky okamih. Ako obvykle pri takýchto situáciách si nastavila masku
odporu a znechutenia, ale tesne pred automatickou námietkou v tvojej hlave voči životu
týchto ľudí, tesne pred bezpodmienečným odsúdením povahy ich sveta, si to spravila, ten
výraz. A mama, bola to ľútosť, škaredá, škaredá žiarlivosť, ktorá, keby trvala dlhšie, spôsobila
by pre teba dvadsaťpäť rokov väzenia za vraždu jednej neznámej rodiny. Ty si bola na okamih
smutná, nenaplnená. Nedokázala som to zniesť a to, že trpíš ma robilo tou najzúfalejšou a
najprosebnejšou osobou v tom tvojom bláznivom svete levandúľ.
Teda som sa podvolila. Zotrvala som na verande domu, ktorý si si požičala. Neskutočne ma
boleli nohy a hladovala som. Vďaka cestám nám neostalo veľa peňazí, väčšinu si minula na
pekné šaty a poštovné za listy, ktoré si takmer dennodenne niekomu písala.
„Mama, ako zaplatíme benzín?“
„Benzín? Na čo by nám bol?“
„Aby sme sa stadeto dostali. Veď na cestu domov.“
„V tejto chvíli bývame tu a o iné sa nestaraj.“
„Prosím?“
Prosím? Ty si nás presťahovala a neoznámila si mi to. Nenapadlo ti, nič ti nenapadlo. Moje
veci ti nenapadli, ani moja škola, moji kamaráti, môj Petrík, nič. V kufri si mala všetky svoje
pekné šaty, drahé topánky, obľúbené platne, filozofov, z ktorých rada cituješ. Na moje prosím
si neodpovedala, ďalej si polievala, hoc množstvo vody, ktorú si nanútila kvetinám, ich
korene podľa mňa dávno zabila, a teraz hnili v mokrej zemine.
„Mama odpovedz mi,“ pristúpila som k tebe aj s mojím pľuzgierom, ale obávala som sa, že
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tentoraz by nepostačil. Pozrela si sa na mňa. Zasmiala si sa. Predpokladám, že ťa pobavil môj
výraz tváre, vzdorovitosť v očiach, trasenie spodnej pery. Nakoniec si prehovorila.
„Presťahovala som nás z tej zaprášenej dediny. Bolo to tam bez vízií, bez akejkoľvek
sebarealizácie. Ale oddnes sme slobodné a môžeme si robiť. Nie je to úžasné? Necítiš sa
voľná? Nič nás neviaže,“ takmer si to kričala od radosti, vyzerala si taká šťastná.
Nič ťa neviaže, mama? Ani malý povrázok?
„Ty nie si normálna,“ na nič iné som sa nezmohla.
„O to ti ide? Byť normálna? To značí gro tvojho sveta? Že budeš taká, ako niekto niekedy
povedal, že máš byť? Si len decko.“
„Ty si decko,“ a potom som sa rozplakala, prvýkrát pred tebou, ak nerátam dni môjho
prebaľovania. Prekrútila si očami a ja som plakala ešte hysterickejšie. Nemohla som prestať.
„Choď sa upokojiť do domu.“
Nešla som, už mi viac nebudeš rozkazovať. Stála som tam, vydávala pre teba ponižujúce
zvuky a dívala som sa ti priamo do očí.
„Choď si nezmyselne revať do domu, ja to nemusím počúvať.“ Otočila si sa mi chrbtom
a kráčala k studni, aby si načerpala vodu do krhly. Zúfala som si. Išla som dnu. Divoko som
sa rozplakala pri predstave, že už neuvidím svoj domov a nakoniec som po hodine zaspala.
Zobudila ma hudba, tvoja Ella Fitzgerald, spievala si a dávala na stôl jedlo. Všimla som si, že
tam bolo položené neskutočné množstvo jedla, úplné dobroty, sladké i slané. Nežne si si
spievala, tvoje kučeravé čierne vlasy prevyšovali akúkoľvek reklamu na šampón, bola si
marketingom v dlhých šatách. Zbadala si, že som sa už zobudila a sledujem ťa. Posmelilo ťa
to, spievala si hlasnejšie a začala si hýbať bokmi a postupne celým telom. Prišla si ku mne,
opatrne ma vzala za ruku, bola som rozospatá, rozhodne stále nahnevaná, ale tvoje pohyby ma
lákali, zdráhavo ma priťahovali. Držala si mi dlane a tancovala si v rytme hudby, dotkla si sa
mojich bokov, aby si ich rozpohybovala. Tancovali sme, po chvíli som sa začala smiať, užívať
si to, hýbali sme sa ako starý zohratý pár. Znovu som si všimla stôl prestretý jedlom,
naposledy sme mali toľko jedla, no asi nikdy. Stále sme tancovali, pomalšie, harmonickejšie.
„Mama, odkiaľ máme toľko jedla?“
„Z obchodu,“ zasmiala si sa a neprestávala si vnímať hudbu.
„Hej, ale ako si ho zaplatila?“ nahnalo mi to strach, poznám ťa, bála som sa.
„Prišli mi peniaze za náš byt,“ čosi hovorila ďalej, som počula iba veľmi vzdialene, „Na
začiatok to stačí, no nie navždy, ale v obchode som sa zoznámila s jedným mužom,
obchodníkom, určite nám v budúcnu pomôže.“
Apaticky som sa vytrhla z tvojho zovretia. Pozrela som sa na dva otvorené kufre, ktoré ležali
na zemi. Vyhádzala som z nich všetko von. Bezmyšlienkovito som zaplnila celú miestnosť
tvojimi šatami, topánkami, knihami a hudbou a mojimi troma tričkami. Ty si si počas toho
zapálila.
„Kde mám sandále?“ Videla som, že sa ideš opýtať, aké sandále, ale obom nám bolo jasné, že
je to zbytočné a umelé naťahovanie času. Potiahla si cigaretu.
„Už ti boli malé, dobre to vieš, a vyzerali otrasne,“ povedala si to bez rozrušenia, bez
akejkoľvek viny. Utekala som do auta, pozrieť sa, či tam neostali, či ma len neklameš. Auto
bolo prázdne, tak som sa vrátila do domu, ty si tam ukladala porozhadzované šatstvo
s cigaretou v ústach. Povrázok, mama. Na kuchynskej linke viseli nožnice, vzala som ich do
ruky, podišla k tebe a rozstrihla som pupočnú šnúru, ktorú si v nemocnici doktorovi
nedovolila rozrezať a my sme boli až dodnes spojené. Rozstrihla som ju, mama a bolelo nás
to obe.
A ten obchodník, čo si sa s ním zoznámila v potravinách, mama, ten je dnes mŕtvy, však?
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Roman Poliak
Ujec
Magdaléna Dobošová vlastní cukráreň. Volá sa U Magdy, a hoci je na vyblednutej tabuli nad
vstupnými dverami čitateľné len „ agdy , všetci ju volajú U Magdy. Každý, kto do U Magdy
príde, totiž cukráreň už dávno pozná a pozná aj samotnú Magdu. Poväčšine až príliš dobre. V
tak malej obci ako sú Veterníkovce, kde nie je ani priama cesta do vedľajšej dediny, pozná
každý každého, a teda aj Magda, rodená Veterníčanka, dôverne pozná všetkých svojich
zákazníkov. Teda, triezvych by ich možno už nespoznala. To si však vďaka nadštandardne
kladnému vzťahu Veterníkovčanov k alkoholu zrejme nikdy neoverí.
Magda bola, pochopiteľne, mimoriadne prekvapená, keď pred jej cukrárňou zaparkovalo
nablýskané biele auto s ŠPZ-kou BL. Zásterou preleštila okno, že či dobre vidí. A keď stále
videla to isté, hrkla si z najbližšej fľaše. Bola to jar.
Jarné popoludnie a v ňom, na tunajšie pomery elegantný, ale zároveň veľmi jednoduchý pán asi tridsaťpäťročný s kurvou. Takou tou americkou, z filmov. Hnedé vlasy v drdole, ofina
zvodne spadnutá do očí, dlhočizné nohy a sukňa, ktorá skrýva asi toľko, čo leukoplast.
„Nobrý. Čo si náte? spýtala sa Magda napriek výnimočnosti tejto situácie obvyklým,
nezaujatým tónom.
„Hmm, ja by som si dal zázvorové pivo. Nealkoholické. A tiramisu."
„ ah,” prikývla Magda a nakreslila si do malého notesu palmu.
„A pre slečnu, vyzval svoju spoločníčku pán.
„Eh, ja si dám martini. Polosuché. A parížsku tortičku."
„Ešte niečo? vláčne sa spýtala Magda a poškriabala sa perom vo vlasoch. Keď ním chcela
potom opäť niečo nakresliť na papierik, nepodarilo sa, pretože pero pokryla tenká vrstva
bieleho povlaku. Magda znudene prešla späť k pultu a jej šľapky, ktoré sú tak vychodené, že
je ich podrážka ako kus handry, vydávali čvachtavý zvuk na celú cukráreň. Teda až do chvíle,
keď ho prehlušilo chrčanie chladiaceho boxu. Magda hodila notes na pult a s povzdychom sa
oň oprela. Jej prsia boli v ten deň akési priťažké, nechcelo sa jej ešte viac než inokedy.
Na tretí pokus priniesla trpezlivej dvojici to, čo má v rámci skladových zásob najbližšie k
objednanému, a pritom nenápadne počúvala ich rozhovor alebo si lakovala nechty a sŕkala
kávu zo včera. Okrem iného Magda zachytila v rozhovore niekoľko narážok na sex. Vlastne
to boli všetko narážky na sex. Všímavá Veterníčanka však zároveň usúdila, že sa dvojica
zrejme veľmi dobre nepozná. Možno majú sex date. Magda o ňom čítala v Báječnej žene. Z
úvah ju vyrušil pánov hlas spred pultu.
„Zaplatím, prehodil s úsmevom.
„ ah, prikývla Magda a ťarbavo sa zdvihla z plastovej stoličky. Potom naúčtovala cenu na
kalkulačke a ospravedlnila sa, že im nemôže dať blok, nedá sa jej na kase stlačiť dvojka. Pán
jej nechal sprepitné, a tým si ju naozaj získal.
„Novinenia, prejavila vďaku monotónne a zvalila sa späť na stoličku. Vráskavé brucho
pokryté svetlými chĺpkami jej pritom vykuklo spod flitrovaného trička, doteraz zakasaného v
legínach, no neobťažovala sa jeho stiahnutím. Napokon, veď už zostala v cukrárni sama.
Sama bola Magda aj večer. Zjedla väčšinu zvyškov z chladničky a teraz má prst zaborený v
čokoládovej pene. Druhú ruku má vulgárne uloženú v rozkroku a počas driemania sa
niekoľkokrát podvedome poškriabe na šuške. Asi sa jej tam robí ekzém. Sníva sa jej o pánovi,
ktorý dnes bol v jej cukrárni. Vyzerá to ako obraz z televízie, dokonca je pod jeho hlavou
nejaký nápis a číslo, Magda mu však nevenuje zvýšenú pozornosť ani vo sne.
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Na ďalší deň je v cukrárni o niečo rušnejšie. Už doobeda sa objavila väčšina štamgastov. No
keď podvečer pred U Magdy zaparkuje rovnaké nablýskané auto ako včera, no s inými
poznávacími značkami, je Magda v cukrárni už sama. Pán z jej snu je tu znova. To je naozaj
zvláštne. Nikto, kto nie je odtiaľto, sa sem nevracia.
„Možno sa sem sťahuje, napadlo Magde a potiahla nosom. Upažila ruky a trochu si
ponaťahovala tričko, aby prevetrala mapy potu pod pazuchami.
Pán mal so sebou znova kurvu, no tentokrát inú. Mladú nízku blondínu. Magda ich
samozrejme obslúžila a navonok neprejavila žiaden zvýšený záujem. Vlastne ho neprejavila
ani vo vnútri, teda minimálne nie od momentu, čo v rádiu pustili jej obľúbenú pieseň. Nevie
od koho je, ani ako sa volá, no spieva sa v nej Venejvŕ, venejvŕ, ňa lak to pikaču...
Po práci Magda zašla do potravín, včera už z chleba zoškrabúvala pleseň. Kúpila si aj
horalku, ktorú si práve trúsi na tričko pred televíziou. Po Flinstonovcoch čaká na televízne
noviny a následne sleduje reportáže. Zemetrasenie v Argentíne. Anti-gay propagačné zákony
v Rusku. Mačka uviaznutá na strome. Povodeň. Darovanie krvi. Odlesňovanie. Pri
posledných reportážach sa už Magda nudí a tak si otvára svoj obľúbený časopis Báječná žena.
Má len jedno číslo a prečítala ho už aspoň stokrát, no zakaždým v ňom nájde novú pointu,
nový odkaz. V tom z televízie započuje čosi, čo ju zaujme.
„Tridsaťosemročný Ľudovít Diabetik z Bratislavy je obvinený z viacnásobného únosu
mladých žien. Ich rodina a polícia po ňom a stratených dámach pátra. Ak spoznáte niektorú zo
žien alebo pána Ľudovíta, či máte akúkoľvek vedomosť o mieste jeho výskytu, prosím,
kontaktujte políciu na telefónne číslo 112. Magda si musí hrknúť z jary, aby sa uistila či
dobre vidí. A veru dobre. Pán, ktorý v posledných dňoch chodil do jej cukrárne je Ľudovít
Diabetik, únosca žien. Naraz začne Magda uvažovať. Naozaj veľmi intenzívne uvažovať.
Matkin strýko na štyri. Toto a pár ďalších slov sa jej ešte stále nepodarilo vyplniť v krížovke v
Báječnej žene.
„Strýko mojej matky bol žin. A volal sa Nušan. Ani jenno nesení, pomyslela si rozhorčená
Magda a pobrala sa do postele.
Ďalší deň bolo vo Veterníkovciach sparno, štamgasti sa zrejme ulakomili na krčmu, jediný
konkurenčný podnik v dedine. Majiteľ je však chlap, čo z U Magdy robí v podstate monopol.
Magda si dnes výnimočne dala jeden zo zákuskov a premýšľala, kam to mohla dotiahnuť.
Mohla mať cukráreň v hlavnom meste. Ameriky. Mohla ju viesť z farebnej futuristickej
kancelárie. Lenže ona nie. Skysla v rodnej dedine. Z úvah ju vytrhol zvuk otvárania dverí. Do
cukrárne vošiel známy pán s novou kurvou. Ryšavovlasou okuliarnatou supermodelkou.
Slnečné okuliare si nedala dolu ani vo vnútri. Magda si spomenula na včerajšiu reportáž v
televíznych novinách. Zbystrela pozornosť. Vystrela sa, prižmúrila oči a povytiahla si legíny.
Dnes si naňho posvieti. Mohla by ho nahlásiť polícii. Je to predsa únosca. Prinajmenšom.
„Čo vám prinesiem? spýtala sa a podozrieravý pohľad z pána nespustila ani čo by žmurkla.
Dvojica si objednala a začala tajomne, s flirtovným podtónom rozoberať dnešnú noc a akési
podivné praktiky, všetko veľmi nemravne. Magda bola napätá, úkosom sledovala každý
pohyb a stále uvažovala. Čo urobiť? Políciu nezavolá. Veď by sa sem ani nedostali. Ona ho
dostane sama. Bez pomoci.
Keď ryšavovlasá kurva odišla na toaletu, pribehla Magda k stolu, poukladala naň zákusky a
zostala stáť na mieste. Zhora sa dívala na pána.
„Máte to tu pekné, povedal pán po chvíli napätého ticha.
„Čo robíte s tými kurvami? spýtala sa Magda dramaticky a neoblomne. Stále si pána
premeriavala. Nebála sa. Vie sa brániť. Život vo Veterníkoviach ju zocelil.
„Máte nezvyčajné jantárové oči, povedal pán chrapľavým, no podmanivým hlasom. Magda
sa snažila sústrediť. Pán sa ju pokúšal zmiasť. Vedela to. Matkin brat na štyri...
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„Ste najúžasnejší kus mäsa...alebo zákusku, aký som kedy videl, zašepkal pán a na tvári mu
pohrával neodolateľný zvodný úsmev.
Matkin brat na štyri. Kto by to mohol byť? Vrah? Chlap? Magda si podvedome poškrabala
šušku. Ekzém sa zhoršuje.
„Nešli by ste so mnou niekedy na zákusok? spýtal sa nakoniec pán vábivo.
„ ah," prikývla Magda a prevetrala si podpazušie.
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Dominika Gavláková
Znova
Som u mojej sestry Grace, ktorá dnes usporadúva filmový večer s kamarátmi z výšky a
nejakým zázrakom som sa tu ocitla aj ja. Trvala na tom, aby som dnes prišla. A tak tu sedím
na gauči a čakám, kým dorazia jej hostia. Z chodby počujem nejaké mužské hlasy. Trochu
stuhnem, ale prinútim sa uvoľniť. Sú to iba kamaráti mojej sestry. Sú neškodní! Prepínam
kanály až sa na jednom zastavím. Dávajú akýsi zostrih baletu Luskáčik a ja zadržím dych.
Som taká zahĺbená do pohybov baletiek, že si ani nevšimnem, kedy si ku mne niekto prisadol.
Strhnem sa pri zvuku jeho hlasu a musím narátať do desať, kým sa ukľudním. Vedľa mňa sedí
chalan približne v mojom veku a uprene ma pozoruje.
,,Rada tancuješ?
Opýta sa ma a tým privolá spomienky. Zaniká v hmle, ktorú tak nenávidím. Jeho tvár sa mení
na staršiu ako je on, s jemným strniskom a s očami, ktoré som tak milovala. Skláňa sa nado
mnou. Zohol sa, aby mi lepšie videl do tváre. Cítim ako mi po ľavom spánku tečie pot.
,,Znova, zavelí drsne. Vydýchne a mňa obleje chlad. V žilách mi tuhne krv.
Už nemôžem, už nemôžem, už nemôžem, opakujem v hlave stále dookola. Zachrčím, ale hrdlo
mám stiahnuté a v ústach mám tak neskutočne sucho, že ani Sahara na mňa nemá.
,,Čože? opýta sa, aj keď presne vie, čo som chcela povedať.
,,Zopakuj to!"
Nekričí. Dokonca hovorí ticho, ale jeho slová sú chladné a ostré ako krištáľový ľad. Dýcha mi
na tvár mokrú od potu a mňa z toho znova strasie. Párkrát naprázdno prehltnem a potom to
skúsim znova.
,,Už nemôžem, šepnem takmer nečujne.
,,Znova!" prikáže mi ešte raz.
Jeho oči sú diabolské, jeho hlas mi driape pokožku a láme moje srdce znova a znova...
Nenávidím ho! Nenávidím, nenávidím... Napriek tomu však viem, že si to zasa u mňa vyžehlí.
Bude sladký ako med a ja oklamem svoje srdce. Znova mu budem hovoriť, ako sa
zmení, znova mi to bude hovoriť on sám... Zatnem zuby a prehryziem si pri tom dolnú peru.
Zapriem sa rukami o zem a snažím sa postaviť. Skĺznem na lakte a bolestivo sa udriem.
Vyhŕknu mi slzy, ale snažím sa, aby sa nedostali z oči von.
,,Postav sa!"
Tentoraz už zvýši hlas. Strhnem sa. Neznášam, keď kričí. Ale oveľa viac neznášam, keď je
ticho. Vtedy je to naozaj zlé. Podarí sa mi odraziť od zeme a prinútiť kolená, aby sa mi
netriasli. Stojím, ale to nestačí. Musím tancovať. Pozriem sa naňho. V tvári má
víťazstvo. Znova sa mu to podarilo. Znova ma zničil.
,,Tancuj, šepne a usmeje sa.
V tom úsmeve je zlo. Je v tom môj strach, moja slabosť, moja láska, môj tanec. Ten úsmev mi
vzal všetko. On mi vzal všetko. Pokúsim sa postaviť na špičky. Nohou mi prejde nečakaný
kŕč a ja padám znova k zemi. Vždy pred neho padnem. Až na samotné dno... Nohu mám v
ohni, ale to sa nedá porovnať s mojím srdcom. To skutočne plače. A ja už nevládzem.
Nevládzem tancovať, nevládzem dýchať a už vážne nemôžem milovať to monštrum. Slzy mi
už voľne padajú po lícach a ja im nebránim. Plačem kvôli tancu, ktorý nedokážem
tancovať a kvôli mužovi, ktorého nedokážem milovať. Celý náš vzťah bol ako divadlo.
Bol odo mňa o desať rokov starší. Na jednej strane to bol úžasný tanečník a obrovský
milovník hudby. Na druhej strane to bol arogantný, sobecký sviniar a manipulátor. Chcela
som sa pri niekom cítiť výnimočná, byť milovaná. A on ma jeden deň zahŕňal kvetmi a druhý
ma nútil tancovať hodiny a hodiny. Znova a znova...
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,,Nebudeš nikdy dosť dobrá! ,,Postav sa! Ja viem, že to vieš aj lepšie! ,,Si len lenivé malé
dievčisko! ,,Hlavnú úlohu dám niekomu inému, keď nie si schopná cvičiť. Dám to niekomu,
kto si to zaslúži!
Hlások v mojej hlave opakoval jeho slová stále dokola. Každú jednu vetu. Každé jeho slovo.
Každú slabiku. Krásne slová zanikali medzi samými znova.
,,Okamžite sa postav z tej skurvenej zeme! Zakričí.
Ešte nikdy predo mnou nenadával a ja sa začínam báť. Bojím sa na neho čo i len pozrieť. Som
k smrti vyčerpaná. Tancujem už hodiny bez prestávky. Stále tie isté kroky. Vždy nájde nejakú
chybu. Niečo, čo treba zlepšiť. Napriek tomu kŕč v mojej nohe doznieva a ja sa opäť staviam
na nohy. Nepozriem sa na neho, keď začnem tancovať. Celé telo ma páli. Hneď po pár
krokoch urobím chybu. Zastavím sa a začnem znova, ale vykríknem, keď sa ku mne dostane
dvoma dlhými krokmi, schmatne ma za starostlivo vypnutý drdol a tým sa mi uvoľnia vlasy
zo zovretia spony. Jeho tvár je tak blízko, ako keď ma bozkáva, ale teraz si prajem, aby bol
odo mňa, čo najďalej. V jeho očiach vidím hnev, ktorý ma vydesí ešte viac. A vidím v nich
ešte čosi... šialenstvo. Až teraz si to plne uvedomím. Až keď stojí takto blízko a jeho oči horia
plameňom šialenstva.
Nikdy ma nemiloval! Nikdy sa o mňa nezaujímal! Potreboval ma iba zničiť. Potreboval svoju
bábku, aby sa mohol hrať. Nebol to môj učiteľ baletu. Bol to tyran!
,,Aspoň si sa mohla snažiť, ty malá mrcha! Myslíš si, že môžeš pokaziť to najlepšie
vystúpenie, ktoré nás tento rok čaká?! Myslíš, že ma môžeš zosmiešniť?!
Kričí mi do tváre. Trasiem sa, ale jemu je to fuk. Šklbe ma za vlasy a myká so mnou. Chcem
mu povedať, že už cvičím hodiny. Že posledného pol roka nerobím nič iné. Že som
zanedbávala školu a kamarátov. Že iba tancujem, tancujem a tancujem. Že tancujem tak
moc, že netancujem pre seba, ale pre jeho milé slová, ktorých som sa nedočkala. Strach
mi zväzuje hrdlo a ja mlčím. Hoci ho cez slzy poriadne nevidím, viem že je rozčúlený. Viac
ako inokedy. Napriek tomu na prekvapí facka, ktorú dostanem, a ktorá ma znova pošle na
zem. Chytím sa za pravé líce a nahlas vzlyknem.
,,Nevieš tancovať! Chcel som ťa to naučiť, ale ty si nechceš dať povedať! Jednoducho
nebudeš cvičiť, však? Myslela si si, že keď si so mnou začneš, zmení to, že to nevieš?"
Trasiem sa na zemi. Nemôžem dýchať a bojím sa urobiť hocijaký prudký pohyb.
,,Čo sa to tu deje, pán Carson? ozve sa hlas mojej bývalej učiteľky baletu.
Konečne... konečne som zachránená! S úľavou si vydýchnem.
Spomienka sa pominie a ja pred sebou znova vidím zmäteného chlapca s čokoládovými
očami.
,,Si v poriadku? opýta sa a v očiach sa mu zráči úprimná starosť.
,,Áno, mám rada tanec. Milujem ho, odpoviem na jeho otázku.
Vždy budem tanec milovať, aby mi pripomínal, čo som nenávidela, čo som milovala, pre čo
som žila a pre čo žijem. Tanec bude vždy mnou a ja vždy budem tancom. A žiaden Carson
to nikdy nezmení. Chlapec mi venuje hrejivý úsmev a vystrie ku mne ruku: ,,Som Charles.
,,Abby."
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Natália Gajdošíková
Rival
Jeden. Dva. Nádych. Jeden. Dva. Nádych. Preháňalo sa mi neustále hlavou. Rukami som
zaberal tak, ako už dávno nie. Obratne som spravil salto a odrazil sa od steny bazéna. Rýchlo
som sa nadýchol a znova pokračoval vo svojom rytme. Jeden. Dva. Nádych. Jeden. Dva.
Nádych.
Do okuliarov sa mi dostali drobné kvapky vody. To ma však nezastavilo. Svoj cieľ som
mal takmer na dosah. Poslednýkrát som silno zabral a vyžíval sa v potešení, keď moja ruka
narazila na tvrdú svetlomodrú mozaiku. Postavil som sa. Voda mi siahala niečo pod prsia.
Vyšvihol som sa hore a sňal potápačské okuliare. Sprava sa ku mne náhlili kroky. Obzrel som
sa. Pohľad mi padol najprv na vyšportovanú chlpatú hruď, potom na zamračenú, vráskami
zohavenú tvár trénera. V ruke držal stopky a nespokojne frflal:
„Tridsať sekúnd presne.“
Myslel som si, že zle počujem. Nechápavo som zazeral na jeho ovisnuté kútiky úst.
Neznášal som, keď sa takto tváril. Prehltol som však trpkosť, ktorú mi tréner mojím časom
nasadil do hrdla a vyliezol som z vody.
„Ešte raz!“ prikázal mi a zapískal píšťalkou zapínajúc stopky.
Buchol som dverami od bytu. Vyčerpane som hodil tašku s mokrými vecami do kúta.
Počul som, ako sa ku mne rozbehli drobné krôčiky. Otočil som sa práve včas, aby mi padla do
náruče a silno ma vystískala. Chytil som sa dverí, aby som nestratil rovnováhu.
„Ahoooooj!“ zvýskla mi do brucha.
„Ahoj,“ pozdravil som ju a na perách mi konečne zahral jemný úsmev.
„Aký bol tvoj prvý deň?“ vyzvedala.
Nálada mi okamžite poklesla pod bod mrazu.
„Vynikajúci.“
„Takže mi znova donesieš medailu?“
„Neviem, musím ešte veľa cvičiť,“ odvetil som vyhýbavo a dúfal, že nevidí, ako mi
zahoreli líca od hanby z dnešného výkonu.
„Pomôžem tiiii,“ zapišťala a konečne sa odo mňa odlepila.
Pohladil som ju po blonďavých vláskoch. Zobral tašku, ktorú som pred tým hodil a zavrel sa
do izby. Ľahol som si na posteľ a zavrel oči. V hlave mi hučalo. Nedokázal som prestať
myslieť na to, čo mi tréner povedal. Doslova som videl ručičku, ako sa pohybuje po ciferníku
na stopkách a zastavuje sa vždy na tridsiatich sekundách. Zaťal som čeľusť. Bol to môj prvý
deň. Čo z toho očakávam? Zajtra to bude iné.
***
Voda sa okolo mňa zmenila na nekonečnú modrú škvrnu. Svet naokolo pre mňa prestal
existovať. Hrudník ma bolel a pľúca pálili. Nič ma však nemohlo zastaviť. Teraz nie. Každý
sval mi hovoril, aby som zastal. Aby som si oddýchol. Ja som však tvrdohlavo pokračoval
vpred. Predpažil som ruku a dotkol sa modrej steny bazéna.
Vynoril som sa a zhlboka sa nadýchol. Hneď nato som zakašľal. Chytil som sa za hrudník.
Pred troma mesiacmi by sa mi to nestalo. Vtedy to všetko bolo iné. Opäť som započul až
príliš známy vrzgot šľapiek. Zdvihol som hlavu a prosebne sa pozrel na trénera. Jeho tvár sa
však ani teraz, po dvoch týždňoch úporného tréningu, nezmenila. Nepovedal mi čas. Iba
pokrútil nado mnou hlavou a odvetil:
„Ach, Andrášik. Robíš chyby, aké som u teba už dávno nevidel. A tvoj výkon...“
Opäť pokrútil hlavou.
„Ber si príklad od Michala,“ ukázal na chlapca v červených plavkách, ktorý si razil cestu
naprieč vodnou hladinou, „ten sa za tých pár mesiacov zlepšil na nepoznanie.“
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Zaťal som čeľusť. Už dávno som z jeho úst nepočul svoje priezvisko. Stále mi vravel
Adam, keď mal dobrú náladu aj Adamko. O Michalovom mene som dovtedy skoro ani
nepočul.
Do olympiády zostávali dva týždne a ja som mal pocit, že sa mi celý svet vysmieva do očí.
Ešte pár minút som zhlboka dýchal. Opäť som sa postavil na okraj bazénu a skočil. Tentokrát
sa mi však do očí nedostala voda, ale slzy.
„...a donesie mi medailu,“ ukončila sestra svoje rozprávanie o mojom výkone.
Ja som sedel na stoličke a s nechuťou prevaľoval špagety na vidličke. V podstate som bol
už jediný, kto ešte stále mal jedlo na tanieri.
„A si pripravený?“ spýtala sa náhle mama a z jej hlasu som vycítil obavu.
Nie, no Michala ďalšie preteky rozhodne vyhrať nenechám. Zdvihol som hlavu a vykúzlil
sebavedomý úsmev.
„Samozrejme.“
***
„Takto to ďalej nepôjde, Andrášik,“ hundral si popod nos tri dni pred súťažou.
„Nerozumiem,“ zaklamal som a srdce mi išlo vyskočiť z hrude od toho, ako som sa
ponáhľal.
„Nie si pripravený,“ konštatoval.
„Som,“ trval som na svojom.
„Dvadsaťosem sekúnd a štyridsať stotín nie je výkon na olympiádu.“
„Kto vraví, že budem mať taký výkon aj na olympiáde?“
Konečne sa mi po prvýkrát za štyri týždne zahľadel priamo do očí.
„Daj si pauzu, Andrášik. Nechcem ťa tu vidieť do nasledujúceho pondelka.“
„Ale to bude už po súťaži!“
„Veď práve.“
S tým sa mi otočil chrbtom a šiel stopovať čas Michalovi. Zovrela vo mne žlč.
„Fajn! Pôjdem tam teda sám!“
Zobral som si veci a odišiel z plavárne.
„Nebuď smutný,“ ozval sa detský hlások.
Zaklipkal som očami, aby som zahnal slzy. Zamrvil som sa na posteli, otočil hlavu
smerom k dverám a zahľadel sa do nádherne modrých očiek.
„Nie som smutný,“ zaklamal som.
„Si. Viem to.“
„A to už ako?“
Sklonila hlavu. Kučierky jej pri tom popadali do tváre.
„Dnes si ma nevystískal.“
„Prepáč zajtra ti to vynahradím,“ odvetil som jej skôr mechanicky ako úprimne.
Stále som mal plnú hlavu toho, čo mi dnes povedal tréner. Viem, že na to mám, no on
akoby mi podkopával nohy pri každom mojom kroku. To preňho moje doterajšie úspechy nič
neznamenali?
Položil som si ruku na hruď. Ešte stále ma pľúca neprestávali páliť. Cestou domov som aj
trochu lapal po dychu. Vtedy som sa aj trochu bál. Predsa som len ležal celý dlhý mesiac
doma kvôli zápalu pľúc, a potom som ešte dva mesiace nemohol na bazén ani len pomyslieť.
Bolo to vtedy utrpenie. Ležať doma a počítať koľko súťaží sa už konalo. Vtedy mi tiež niekto
povedal, že Michal, ktorého vtedy ešte tréner prezýval Baranka a ja medzi kamarátmi Bééé, sa
dosť vyšvihol v rebríčku. V tom čase som to nebral vážne. Teraz som v ňom však videl
naozajstného súpera.
„Potrebujem od teba pomoc, Linda,“ prihovoril som sa sestre po dlhom premýšľaní.
Zbystrila pozornosť. Otočil som sa k nej. V očkách sa jej ligotala radosť. Vyzerali teraz ako
dva dokonale obrúsené zafíry.
„Chceš mi zajtra asistovať pri tréningu?“
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***
Myslel som si, že vypľujem dušu už na ceste smerom k druhej strane. Nezastavil som
však. Rýchlo som spravil salto a upaľoval k Linde, ktorá ma celý čas povzbudzovala. Dotkol
som sa steny a zhlboka sa nadýchol. Hlava sa mi točila ako na kolotoči. Oprel som sa o múrik
a vyzvedal:
„Tak koľko?“
Nechápavo na mňa pozrela.
„Čo koľko?“
„Ako dlho mi to trvalo?“
Hruď sa mi od očakávania zdvíhala a klesala. Cítil som, ako sa mi nohy trasú. Ruky som
mal tiež veľmi zoslabnuté.
„Neviem,“ odvetila jednoducho.
„Čože?!“ vypľul som zo seba.
Vyšvihol som sa z vody a pozrel sa na stopky. Neboli dokonca ani zapnuté.
„Prečo si mi to nestopla?!“ zúril som.
Celý som sa triasol. Hlava sa mi krútila a ťažko dýchalo.
„Nevedela som,“ pípla.
Stlačil som si koreň nosa a snažil sa upokojiť. Čo najpokojnejšie som jej zobral stopky
a ukázal jej, ako má s nimi narábať. Sebavedomo prikývla a ja som sa spokojne vrátil do
vody.
„Nevravel ti tréner, aby si si dal pauzu?“ spýtal sa až príliš známy hlas.
Nevrlo som sa otočil smerom k šatniam, kde stál Michal nervózne prešľapujúc z nohy na
nohu.
„A ja som mu povedal, že s ním končím.“
„Mal by si ho poslúchnuť,“ nedal sa odradiť.
„Nestaraj sa do vecí, do ktorých ťa nič!“
Chvíľu na mňa hľadel skúmavým pohľadom. Potom sa pobral do šatní a už viac sa
neozval. Počul som iba, ako telefonuje s trénerom. Zase mi navrela žlč. Nik nemal na trénera
číslo. Nik okrem mňa. Pozrel som sa na Lindu a dal jej pokyn na odpočítavanie.
„Tri... dva... jeden... štart!“ vykríkla a ja som s hlasným čľupotom skočil opäť do vody.
„Koľko?“ spýtal som sa celý zmorený.
„Tridsať... Tridsaťdva,“ prečítala habkavo.
„Nie, to nie je možné. Musela si to stlačiť neskoro!“
„Nie!“
„Ale áno!“ kričal som na ňu.
Sklonila hlavu a zhrbila sa.
„Nepôjdeme už domov?“ pípla.
„Nie,“ odsekol som jej rozhodne a opäť skočil do vody.
Cítil som, ako každým vynorením sa mi dýcha ťažšie a ťažšie. Odignoroval som to
a prikázal si pokračovať. S veľkou námahou som urobil salto, odpichol sa od steny, no už po
pár sekundách som sa musel nadýchnuť. Rýchly nádych a bol som opäť pod vodou, keď sa mi
hlava zatočila tak silno, že som stratil orientáciu. Snažil som sa odpichnúť odo dna, no
nevedel som ho nájsť. Pľúca ma pálili ako dva rozžeravené kamene. Počul som, ako Linda
vykríkla. Jej hlas však prichádzal akoby z veľkej diaľky.
Spanikáril som. Horúčkovito som sa snažil vyplávať na hladinu. Noha mi konečne narazila
na dno. Rýchlo som sa odrazil. Do okuliarov sa mi nahrnula voda. Nemal som ani poňatia či
to sú slzy, alebo voda. Hlavu som náhle vystrčil spod hladiny. Pahltnými dúškami som začal
do seba nasávať vzduch. To som však nedokázal. Náhlivo som lapal po vzduchu, ktorý sa nie
a nie dostať do pľúc. Na milisekundu som zachytil Lindu. Stála na okraji bazéna celá
poblednutá. Kričala na mňa, no ja som ju vtedy vôbec nevnímal.
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Odrazu ma čiesi mocné ruky oblapili zozadu a ťahali von z vody. Dopadol som na chrbát.
Podlaha bola tvrdá a studená. Lapal som po dychu. Nechápal som, čo sa to so mnou deje. Sily
ma začínali pomaly opúšťať. Zatvárali sa mi oči. Cítil som sa taký slabý...
Prebral som sa na to, že sa konečne môžem slobodne nadýchnuť. Zaklipkal som očami.
Celý svet sa so mnou krútil ako na kolotoči. Zdvihol sa mi z toho žalúdok. Nado mnou sa
skláňali dve rozmazané postavy. Ich duté hlasy sa sotva ku mne dostali. Poriadne som
zažmurkal. Prvé, čo som rozoznal bola Lindina blonďavá hlávka. Jej modré oči pripomínali
dve záchranné kolesá. Plakala. Pera sa jej mimovoľne triasla.
Pohľad mi skĺzol na druhú siluetu. Vítala ma dohneda opálená, zvráskavená a ustarostená
tvár trénera. V ruke držal maličký inhalátor. Zakašľal som a vypľul zo seba zopár kvapiek
vody.
„Tak to si teda pohnojil, Andrášik,“ začal tréner a ja som cítil, ako mi líca podfarbuje
rumenec.
Túto frázu vždy použil, keď bol neskutočne vytočený. Sklopil som zrak. Cítil som sa tak
hlúpo.
„To mi už nikdy nesmieš urobiť,“ zafňukala Linda a hodila sa mi okolo krku.
Hrudník sa mi zdvíhal od námahy. Posadil som sa. Na trénera som sa však stále nepozrel.
Hanbil som sa ako pes. Najhoršie na tom bolo to, že mal celý čas pravdu. Nemám na to.
„To, čo si urobil, bol vrchol tvojej pubertiackej hlúposti,“ začal tréner.
Hoci to hovoril potichu, dobre som vedel, že sa veľmi ovláda, aby ma nevyhrešil. Nie
pred Lindou, pretože slová, ktoré by použil by rozhodne neboli vhodné pre sedemročné
decko.
„Keď som ti hovoril, že si máš dať pauzu, nevravel som to preto, že ťa chcem odstaviť.
Jednoducho nie si v stave, aby si šiel na olympiádu.“
Po týchto slovách som sa zahanbil ešte viac. Postavil sa a podal mi ruku, aby mi pomohol
na nohy. Linda ma jemne pridržiavala. Tréner mi venoval jeden dlhý prísny pohľad, pod
ktorým som sa scvrkával.
„Urobíme dohodu,“ začal, „ja nepoviem tvojim rodičom, čo sa tu stalo. Teba tu však
nechcem vidieť skôr ako o dva týždne.“
„Minule ste vraveli...“
Nedokončil som, pretože ma zastavil vztýčeným prstom. Prehltol som.
„Ber to ako penaltu za nedodržanie môjho nariadenia. Oddychuj. Daj sa dokopy, a potom
sa sem vráť a uvidíme, čo z teba po tých troch mesiacoch ešte ostalo.“
Sklonil som hlavu a jemne prikývol.
„A ešte jedna vec,“ zastavil ma tréner, keď som sa chystal odísť, „v šatni na teba niekto
čaká. Dlhuješ mu jedno veľké ďakujem, pretože nebyť neho, nie som tu ja a možno ani ty.“
Pohľadom som preletel do šatní. Michalova hlava sa vtedy rýchlo stratila kamsi za roh.
Spomenul som si, ako volal trénerovi. Znova som jemne prikývol. Odprevadil som Lindu do
šatní a sám sa pobral za Michalom. Slovo ďakujem sa mi z hrdla dralo veľmi ťažko. Tak
ťažko, ako jedna zablúdená slza, ktorú som hneď zotrel ukazovákom. Chvíľa, kedy sa Michal
na mňa usmial a keď sme si podali ruky bola však nezabudnuteľná.
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Simona Sádecká
Poludnica
Horúčavy trvali už niekoľko dní, ale jej sa všetky zlievali dokopy, ako roztápajúce sa
farby. Každý ďalší deň bol rovnaký ako ten predchádzajúci a ani presne nevedela, či je ešte
stále pomalý, nekonečný júl, alebo už začal august a leto je, vďakabohu, na svojom konci. V
aute bolo ešte teplejšie ako vonku a zakaždým, keď sa prebudila na rozhorúčenom zadnom
sedadle, pýtala sa samej seba, prečo s tým výletom vôbec súhlasila.
,,Potrebuješ vypadnúť z domu,” povedala Sofia v deň, keď jej všetky tri zaklopali na
dvere, zbalené a pripravené, so širokými úsmevmi na perách, neberúc nie ako odpoveď (aspoň
si myslela, že to povedala, pretože všetky jej spomienky boli zahmlené, zahalené vibrujúcim
vzduchom, aký sa dvíha z asfaltových ciest za horúceho dňa). ,,Potrebuješ vypadnúť z domu,
pretože toto je naše posledné leto pred výškou, pretože vonku je krásne a musíš si trochu užiť
život.”
Ale musela to mať popletené, pretože občas si to pamätala inak; v niektorých jej
spomienkach Sofia povedala niečo iné. V niektorých povedala pravdu. ,,Prišli sme po teba,
pretože mi volali tvoji rodičia s tým, že spíš viac ako je zdravé a nikdy sa neusmievaš. Pretože
máš pod očami kruhy a oni majú stále pred očami obraz, ako ťa pred pár mesiacmi našli vo
vani s podrezanými žilami a boja sa, že sa strácaš.”
Pokiaľ vedela, nemierili nikam, ale všetky sa správali tak, akoby mali nejaký cieľ,
destináciu, o ktorej jej nepovedali, pretože to malo byť prekvapenie. Ale ona poznala pravdu;
v skutočnosti chceli len jazdiť po krajine dovtedy, kým nebudú mať pocit, že je v poriadku, že
ju zázračne vyliečili a bude taká, ako predtým. Ale to sa nestane, pretože svet nie je film,
život nie je ľahký a neexistujú nijaké šťastné konce.
Páľavy ich zastihli na druhý deň ráno.
Keď sa zobudila, stáli na pumpe. Slnko neľútostne pražilo a keď sa pozrela z okna, videla
v diaľke hory plávajúce na modrej oblohe. Zívla.
,,Ako sa cítiš?” ozvala sa Sofia zo sedadla vodiča. Dlhé, plavé vlasy mala zapletené do
dvoch vrkočov po stranách hlavy, presne tak, ako ich nosila, keď boli malé. Tvár mala
červenú, spálenú od slnka. Vedela, že keby bola bližšie, videla by pehy, ktoré sa jej vyhodili
každé leto.
Venovala jej bezvýrazný pohľad, ale bolelo ju to, tak sa radšej zadívala z okna, hoci ju
oslepovalo slnko. Bolo to ale lepšie ako pozerať Sofii do tváre. ,,Nijako,” odpovedala a
zatvorila oči. Chcela znova zaspať. V horúčave ju začínali svrbieť zápästia.
Ale Sofia sa nevzdávala. ,,Nikola a Zuzana šli nakúpiť nejaké jedlo. Povedala som im, aby
ti vzali ovocie. Ja som práve dotankovala.”
,,Tento výlet nemá zmysel, uvedomuješ si to?”
Sofia pokrčila plecami. ,,Musí mať všetko nejaký zmysel?”
Prinútila sa pozrieť jej do očí. ,,Čas, ktorý máme, je obmedzený. Keď sa už od nás
očakáva, že s ním budeme niečo robiť, nech to má aspoň zmysel.”
V tom momente sa z obchodu na pumpe vrátili Nikola so Zuzanou a auto je odrazu plné
ich vravy, smiechu a života.
Cíti sa stiesnene.
Niekedy sa pristihne pri tom, že si pritláča dva prsty na zápästie pravej ruky a so
zatvorenými očami sa sústredí na svoj tep. Počíta každý úder srdca, ktoré už celé roky bije
ako splašený vták v klietke a ona ho nedokáže zastaviť, nech robí čokoľvek.
Stodvadsaťjeden. Stodvadsaťdva.
Občas bije tak silno, až sa z toho trasie.
Stodvadsaťtri. Stodvadsaťštyri.
Ako je možné, že je ešte stále nažive?
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Vedľa nej sedí Sofia a keď uvidí, čo robí, opatrne siahne po jej ruke a stisne ju. Srdce jej
začne biť ešte silnejšie a ona si spomenie na moment, kedy sa ho pokúsila zastaviť.
V aute je horúco ako v peci a počas momentov, keď sa prebudí si všimne, že nálada
začína viaznuť. Panuje tam napätie takmer také husté ako teplý vzduch vonku.
Nikola a Zuzana sa hádajú o politike. Šoféruje Sofia a zviera volant tak silno, až má biele
hánky.
,,Raz som sa prechádzala po meste,” hovorí Nikola, ,,a boli tam Kotlebovi ľudia. Jeden z
nich mi začal strkať pod nos nálepky s tým ich zdegenerovaným dvojkrížom, so slovami na
stráž! a viete, čo som urobila?”
,,Prosím, nikdy nám to nepovedz,” zamrmle si popod nos, ale zdá sa, že ju nikto nezačuje,
pretože Nikola pokračuje.
,,Vzala som si ju od neho. Vzala som si ju od neho a potom...potom som sa mu pozrela do
očí a pomaly som ju roztrhala.”
Sofia na ňu vrhne krátky pohľad v spätnom zrkadle. ,,Bože,” povie, šokovane. ,,Mohli ťa
zmlátiť.”
,,Nie, skôr by do nej hodili dlažobnú kocku,” namietne Zuzana so smiechom a otvorí si
ďalší balík čipsov. Pod nohami sa im váľajú už najmenej štyri obaly.
,,To nie sú veci, z ktorých by si mal človek robiť srandu,” odsekne Nikola podráždene a
vytrhne jej vrecko z ruky.
Zuzana prevráti očami. ,,Je to banda hlupákov, ktorých spoločné IQ je 88. Vo voľnom
čase si robia koláže v Skicári. Som si istá, že sa ich netreba obávať.”
Nikola nadvihne obočie. ,,To isté si kedysi mysleli aj o Hitlerovi.”
Sofia si povzdychne, ale nepovie nič.
Prechádzajú cez ľudoprázdne mesto s vyprahnutou pôdou a popraskanou cestou. Jediný
človek, ktorý prechádza po chodníku je starý muž a aj ten podľa nej vyzerá, akoby už bol
mŕtvy. Na moment sa jej zamarí, že nápisy ZATVORENÉ im v skutočnosti oznamujú
ZAHYNIETE. Zdá sa jej to zvláštne a tak to radšej nespomenie.
Nikola so Zuzanou začali preberať Severnú Kóreu. Nevie sa dočkať, kedy znova zaspí.
Je večer a im sa takmer zdá, že vzduch sa ochladil. Sofia odstavila auto na kraji cesty pri
nejakom lese. Sedia na kapote a pozerajú na tmavnúcu oblohu a vychádzajúce hviezdy.
Nikola sa jej spýta, prečo stále spí a ona pre ňu nemá nijakú odpoveď.
Ráno opäť vyrazia na cestu a tentoraz je so šoférovaním rada na nej. Sofia drieme v
sedadle vedľa nej, Nikola a Zuzana spia vzadu. Pred ňou ležia nekonečné pláne, pasienky a
polia, za ktorými sa týčia hory. Na moment jej napadne, aké by to bolo, keby bola voľná,
skutočne voľná a mohla sa na scénu pred sebou pozrieť so srdcom ľahkým ako vánok, bez
ťaživých myšlienok, ktoré jej drvia hruď. Aké by to bolo, keby bola skutočne nažive a mohla
sa pozrieť na svet okolo seba bez strachu a úzkosti.
Aké by to bolo, keby sa mohla jednoducho zobrať, prejsť cez zakvitnuté lúky, na ktorých
voňajú kamilky a zmiznúť medzi stromami, zmiznúť v chladnej tôni lesa.
Zahľadí sa na horizont a napadne jej, že za ním môže byť čokoľvek. Možno aj zajtrajšok,
pre ktorý sa oplatí žiť.
Pohľad na zakrvavený kožúšok pred ňou ju privedie späť do reality. Prudko zastaví
uprostred prázdnej cesty a vystúpi z auta.
Niekoľko minút nehybne stojí nad mačacou mŕtvolkou, mlčky, bez slova a chvíľu nič
necíti, akoby odrazu nebola sama sebou, akoby nebola vo svojom tele a jej pocity patrili
niekomu inému.
Okamih ale pominie a ona zrazu klesne na kolená a horko zaplače.
Mačka má otvorené oči a začínajú sa na ňu zlietať muchy. Trasúcou sa rukou nežne
pohladí ryšavú srsť.
Jej plač čoskoro prebudí dievčatá v aute a odrazu vedľa nej stojí Sofia a pýta sa jej, či je v
poriadku. Len pokrúti hlavou a ukáže na mačku. ,,Pozri,” dostane so seba medzi vzlykmi.
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,,Pozri na jej brucho. Mala mačiatka. Čo s nimi teraz bude? Kto sa o ne postará?” Už
nedokáže prestať plakať, celá sa trasie. Niekto ju objíma a ona cez slzy uvidí kadere dlhých
blond vlasov. Sofia. Zhlboka sa nadýchne a snaží sa upokojiť, ale nejde to.
Už neplače len kvôli mŕvej mačke, ktorú niekto zrazil a nechal uprostred cesty, neplače
kvôli jej mačiatkam, ktoré teraz možno umrú tiež, bez matky, ktorá by sa o ne postarala. Plače
kvôli celému svetu; plače kvôli tým, ktorých nechajú len tak umrieť na ulici, pretože sú menej
ako ostatní, plače kvôli tým, kvôli ktorým nemá kto zaplakať. Plače kvôli sebe. Plače pre
všetko to, čo bolo a to, čo mohlo byť.
Sofia ju po celý čas pevne drží, hladká ju po vlasoch a niečo jej šepká do ucha. Nerozumie
jej slovám, ale keď ju vezme späť do auta a posadí na zadné sedadlo, neprotestuje.
Boli časy, kedy sa cítila silná a obrovská ako Titan a mala pocit, že ju nikto nikdy
neporazí. Boli časy, kedy si myslela, že môže vyletieť až k slnku a nespadnúť do mora.
Kedysi pohŕdala tými, ktorí si vybrali ľahkú cestu von, pohŕdala nimi za to, že sa vzdali
tak ľahko a neskúsili bojovať. Vinila ich za ich vlastné nešťastie a nechápala, prečo stoja v
tieni a nevkročia do slnka.
Ale potom ju slnko popálilo a ona predsa len spadla do ľadových vĺn a tie ju zobudili. A
ona si uvedomila, že nikdy nebude väčšia ako život a že jej nebolo súdené, aby lietala ako
vtáci.
Teraz sa cítila slabá a malá a skláňala sa ako steblo vo vetre. Odrazu chápala tých, čo si
vybrali ľahšiu cestu von. Bola unavená a hovorila si: Načo zbytočne trpieť!
XXX
Boli na ceste už druhý týždeň, keď si uvedomili, že sú uprostred ničoho. Poplátaná asfaltka sa
zmenila na úzku, hrboľatú prašnú cestu a boli to už celé kilometre, čo naposledy uvideli
nejaké stopy civilizácie.
,,Tak,” začala Sofia, keď náhle zastavila auto pri obrovskej lúke a vystúpila. ,,Sme na
mieste.”
,,Na mieste?” zakvílila Zuzana, keď vystúpila za ňou. Zacláňala si oči pred prudkým
slnkom a obzerala sa okolo seba. ,,Ale veď sme sa stratili!”
,,A práve preto sme na mieste,” nástojila na svojom Sofia a otočila sa späť k autu. ,,Eva,”
povedala a natiahla ruku. ,,Poď.” Prijala ju.
Krajina pred nimi vyzerala ako z iného sveta a keď ich Sofia zaviedla do stredu lúky,
začala na ne doliehať únava. Teplý vánok ohýbal vysoké steblá trávy a všade okolo nich
cvrlikali cvrčky.
Zuzana klesla do trávy ako prvá. ,,Je takmer poludnie,” vyhlásila. ,,Dostaneme rakovinu
kože. A pravdepodobne je to tu plné kliešťov, ale v tomto momente je mi to už všetko úplne
jedno.” Nikola sa k nej bez slova pridala a o chvíľu už obe spali, ukolísané poludňajším
slnkom.
Sofia opäť podala Eve ruku. ,,Poďme ďalej,” vyzvala ju a ona poslúchla. Zaviedla ich na
kraj lúky, kde si sadli ku skupinke bielych, machom obrastených skál. Za chrbtom mali les,
nad hlavou slnko a pred sebou šíru krajinu.
Eva zatvorila oči a nastavila tvár slnku, dúfajúc, že jeho lúče odoženú chlad, ktorý sa
usadil v jej vnútri.
,,Príde búrka,” povedala zrazu Sofia a Eva otvorila oči. Kývla hlavou k severnému
horizontu, nad ktorým sa zbiehali ťažké, tmavosivé mraky.
,,Nepríde,” pokrútila hlavou Eva. ,,Obíde nás.”
,,Čakáme na dážď už takmer dva týždne,” namietla Sofia. ,,Je čas.”
,,Je to ako Čakanie na Godota,” vyhlásila Eva. ,,Celý ľudský život nie je nič iné, len
nekonečné Čakanie na Godota.”
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Sofia odtrhla pohľad od horizontu a pozrela na Evu. ,,Tú hru som nikdy nemala rada,”
priznala sa. ,,Nikdy som jej neporozumela. Nikdy som nechápala, prečo sa považuje za
umenie. Podľa mňa nedáva zmysel.”
Eva na ňu vrhla dlhý, skúmavý pohľad a po prvý krát za celý ich výlet, po prvý krát za
celé mesiace, sa jej pozrela do očí. ,,Buď šťastná, že si to nepochopila. Buď šťastná, že ti
nedáva zmysel.”
,,Godota som si ale vždy predstavovala ako niečo strašné,” poznamenala Sofia.
,,Predstavovala som si ho ako nejaké monštrum, ako Slendermana alebo niečo podobné a
nechápala som, prečo na neho čakajú. Prečo ho potrebujú.”
,,Čakali na neho, pretože verili, že môže zmeniť ich životy k lepšiemu,” odvetila Eva s
pohľadom upretým do diaľky. ,,Verili, že stačí slovo a zachráni ich. A on nikdy neprišiel. Na
konci každého dňa im odkázal, že možno príde zajtra.”
,,Takmer ako Boh,” poznamenala Sofia a Eva pokrčila plecami.
,,Možno áno,” povedala. ,,A možno nie. Možno tá hra nemá nijaký hlbší význam, presne
ako celý tento svet a my zo seba len robíme hlupákov, keď sa snažíme nájsť skryté posolstvo
tam, kde nijaké nie je. A možno celé to čakanie symbolizuje nekonečné čakanie nás
samotných. Ľudstvo neustále na niečo čaká a nikdy sa z toho nepoučíme. Čakanie na
príležitosť. Čakanie na lepší zajtrajšok. Ale nič z toho nikdy nepríde a niektorých z nás to
čakanie prestane baviť.” Uvedomila si, že po lícach jej tečú slzy a Sofia na ňu znepokojene
pozerá.
,,Občas nás to čakanie prestane baviť, pretože si uvedomíme, že tam vonku nie je nijaký
Godot a ak aj je, tak nikdy nepríde, pretože sme mu úplne ukradnutí. Celému Vesmíru sme
úplne ukradnutí a je mu úplne jedno, či žijeme alebo umrieme, či vedieme nekonečné,
nezmyselné rozhovory o ničom, alebo sa radšej zavesíme na strom a v pokoji to vzdáme....”
Sofia ju chytila za zápästie a prstom jemne prešla po hrboľatej línií, ktorá ním
prechádzala. ,,To preto...?” opýtala sa.
Eva zvesila hlavu. ,,Ak tam vonku predsa len je nejaký Boh, tak som stratila možnosť
uvidieť jeho tvár. Ak existuje nejaké nebo, stratila som možnosť do neho vstúpiť.”
Sofia jej položila ruku na plece. ,,Ale ty si predsa stále tu.”
Eva sa trpko zasmiala. ,,Myslíš, že je v tom nejaký rozdiel?”
,,Myslím si, že Boh by nikdy neodsúdil človeka len preto, že trpel a už to dlhšie nedokázal
zniesť. Okrem toho, Boh má byť láskavý a milujúci otec. Odpúšťajúci.” Sofia pozrela k nebu,
žmúriac oproti poludňajšiemu slnku. ,,Ak je skutočne tam hore, myslím si, že nepošle človeka
do pekla len kvôli tomu, že pochybil.”
Chvíľu sedeli bez slova, pozerali na krajinu pred sebou. Na oblohu a zem, dve časti
jedného celku rozdelené horizontom. Tmavé oblaky, na ktoré predtým ukázala Sofia
napredovali smerom k nim a bolo ich stále viac a viac. Vietor začínal byť chladnejší a trávu
ohýbal čoraz nižšie k zemi.
,,Dnes to nevyzerá na márne čakanie,” povedala Sofia a stisla Evinu ruku. Ešte stále ju
držala. Eva dúfala, že ju v najbližšej dobe ani nepustí.
Oblohu pretne blesk a kdesi v diaľke zahrmí. Vzduch zrazu vonia inak a aj Eva si
uvedomí, že sa jej dýcha o čosi ľahšie. Keď Sofia pootočí hlavu a pozrie na ňu, cíti, ako sa jej
kútiky úst vykrútia dohora.
Má pocit, že sa neusmiala už celé veky.
Keď tmavé mraky celkom pokryjú oblohu a na zem začnú dopadať prvé kvapky, Sofia
vyvráti hlavu dohora a vyplazí jazyk, nechá ich, aby jej dopadali priamo do úst.
Vietor už dávno nie je teplý a chorý, ako po uplynulé dni; je silný a rázny. Eva mu nastaví
tvár. Je to vietor, ktorý prináša búrku a zmenu.
Sofia vstane a podá Eve ruku, aby jej pomohla na nohy. Spoločne vykročia k Zuzane a
Nikole, ktoré ešte stále spia, neuvedomujúc si príchod búrky.
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,,Chytila vás Poludnica,” smeje sa im Sofia, keď sa zobudia, zmätené a spálené od slnka.
Spoločne sa dostanú k autu ešte predtým, než sa spustí lejak.
,,Myslím, že je načase, aby sme sa vrátili,” povie, keď nasadnú do auta a Eva si uvedomí,
že ju stále drží za ruku. Súhlasí.
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Daniela Romanová
Stretnutie so strašidlom
„Hovorím ti, v tom baráku sa svietilo. A nikto v ňom nebýva. Keď som tam vošla, aby
som si ho obzrela zvnútra, tak za mojím chrbtom niečo podozrivo buchlo. Spotená ako myš
som stadiaľ vybehla a kričala na celú ulicu. Ak chceš obzri si ho, má číslo pätnásť. Je v ulici
kde si zbohatlíci stavajú chalupy, nech môžu upratovať o dom naviac,“ vysvetľovala v jeden
krásny zamračený deň mladá dievčina svojej priateľke. Tá na ňu hneď vrhla pohľad, ktorý
keby vedel rozprávať, určite nepovie nič slušné. Následne sa ochotne pustila do vyvracania jej
konšpiračných teórii:
„Čo mi tu zas splietaš o búde číslo 15 a nejakom strašidle? Ak dúfaš, že ti uverím, obzri
sa. Spoza tamtoho rohu sa vynoria cvokári a uvedú ťa na správnu mieru. Keď ti ani toto
nestačí, zavolaj si výskumníkov v oblasti paranormálnych aktivít. Objavia tehlu zhodenú
prievanom a svietiacu baterku, ktorú tam stratilo hrajúce sa decko. Oni síce odídu sklamaní,
ale ty, Simonka moja pološialená, sa aspoň vyspíš spánkom spravodlivých.“
„Nemusíš sa mi hneď vysmievať. Viem čo som videla. Dôkaz ti však odtiaľ nedonesiem.
Nechcem pocítiť chladné prsty, ktoré mi zvierajú krk...“ nedala sa odradiť Simona.
„Raz nepochopím, kam chodíš na takéto divné nápady. Veď horory nepozeráš.
Najdesivejší film, aký si doteraz videla, bola Snehulienka. Aj tam si pre istotu pretočila
koniec. Prestaň mi tu všetko dramatizovať. Keď problémy nemáš, tak si ich radšej ani
nevymýšľaj, nejde ti to“ zakončila Natália ich duchaplnú debatu. Svojou špecifickou útechou
kamarátke veľmi nepomohla, to je pravda. Aspoň vďaka hnevu na ňu Simona zabudne na
všetky nevysvetlené a asi neexistujúce javy v tajomných príbytkoch. Keby takto ľahko šlo
vyriešiť všetky problémy. Alebo aspoň Natáliine. Chcela by sa s nimi niekomu zdôveriť,
s najväčšou pravdepodobnosťou by však skončila v blázinci so Simou na izbe. Prečo, keď sa
konečne na ňu usmieva šťastie, nedokáže opätovať jeho úsmev? Je už tiež slabomyseľná?
Takéto a podobné ponuré myšlienky poletovali Natálii hlavou počas jej cesty z hudobnej
domov. Pri troche usilovnosti by v sebe našla trochu optimizmu, ale všetka jej snaha sa
spotrebovala pri nesení objemného puzdra s gitarou a hľadaní úkrytu pred prípadným
lejakom. Vďaka zatiahnutému nebu vyzeral ten deň ako dva roky v octe naložená uhorka.
Keď jej teda nezlepšili náladu krásy okolitého sveta, rozhodla sa pre rýchlejšiu chôdzu
a intenzívnejšiu bezradnosť. Nepomohlo jej ani jedno, pretože asfalt už zdobili drobné
dažďové kvapky. Po chvíľke uvažovania sa vybrala skratkou cez jednu neznámu uličku.
Obavy zo zablúdenia sa ukázali ako zbytočné, keďže Simona jej túto oblasť vo svojom
strašidelnom príbehu dôkladne opísala. Radšej zdvihla hlavu a vrhla ustarostený pohľad na
oblohu. Nebo jej ho ihneď opätovalo prívalom dažďových kvapiek s veľkosťou kačacích
vajec. Dáždnik pri sebe nemala, nuž sa pustila do hľadania zastrešeného a opusteného úkrytu.
Netrvalo dlho a pred očami oslepenými dažďom a obavami sa zjavila chalúpka poznačená
zubom času. Skrývala sa za mohutnými stromami, akoby sa hanbila ukázať svoju ošarpanosť
luxusným a nevkusným chatám, ktoré ju obklopovali. Keby ste sa jej však prizreli bližšie,
zbadáte, že je oveľa príjemnejšia a útulnejšia ako hociktorý palác. Natáliina umelecká duša by
sa touto oázou pokoja uprostred hlučných snáh o luxusný odpočinok určite nadchla, ale v tom
okamihu jej myseľ dokázala spracovať iba dve informácie - nezamknuté dvere a pomerne
pevnú strechu. Niekde na dno mysle sa jej uložila aj čierno-biela tabuľka s číslom domu
pätnásť.
Vnútro chalúpky ju prekvapilo ešte viac než jej zovňajšok. Napriek hrubej vrstve prachu
na kredenci, stole a dvoch neumelo vytvorených stoličkách sa zdalo, akoby sa niekto stále
staral o svoj prehnane skromný majetok. Natália radšej podobné nevhodné myšlienky zahnala.
Opatrne položila na zem svoju gitaru a usadila sa na jednej zo stoličiek. Stránku v zošite
predelila na polovice a pomyslela si:
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„Keď som už odsúdená sedieť tu ako zmoknutá kvočka, mala by som spraviť aspoň niečo
užitočné. Väčšina ľudí by sa zvládla dostať domov bez problémov, no ja asi nepatrím k
väčšine. V každom prípade si vypíšem všetky pre a proti. Snáď sa potom ľahšie rozhodnem.
Nechať všetko tak a odísť na niekoľko rokov predsa nejde len tak. Možno do toho nakoniec
predsa len nepôjdem.“
Ale z riešenia vážnych životných dilem nebolo nakoniec nič. Natália uprela pohľad na
papier pod zápisníkom. Text na ňom bol pravdepodobne v angličtine, navyše spod zošita
vytŕčalo len niekoľko slov:
Potvrdenie o prijatí do štúdia a udelení štipendia
Keby nadvihla dlaň, všimli by ste si aj poslednú vetu:
V prípade, že sa uchádzač nedostaví na zápis, jeho nárok na štipendium zaniká.
Kvôli tomuto listu sa cítia celý deň bezradne. Ani si nevšimla rebrík vedúci niekam na
pôjd. Upútala by ju na ňom hlavne mužská postava, čo po ňom liezla dole. Jej zovňajšok sa
nedal presne rozlíšiť. Pôsobila dojmom, akoby bola tvorená z hmly. Jej odev sa však dá
opísať veľmi jednoducho. Pripomínal kroj určený na bežný pracovný deň. Nenápadne sa
postavila za Natáliu, odniekiaľ zdvihla sviečku, zapálila ju a položila na okno. Na nehmotnej,
no príjemnej tvári jej pritom pohrával šibalský úsmev. Keď Natália zaregistrovala v izbe
prúžok hrejivého svetla, vyskočila na rovné nohy a skríkla:
„Kto...kto tu je? Radšej si so mnou nezačínajte! Mám pilník na nechty a nebojím sa ho
použiť!“ pohrozila odvážnym hlasom, hoci v skutočnosti sa bála vykonať akýkoľvek prudší
pohyb. Chvíľu len načúvala, potom sa ozvala opäť:
„Kurňa, vylez ak si dačo slušné, alebo sa pakuj, lebo za seba neručím!“
Nepatrila síce k najodvážnejším, ani sa nikdy nesnažia predstierať opak, no v danej chvíli
nemala na výber. Buď pôjde von, kde zmokne ako túlavý pes, zničí si gitaru a získa
prinajmenšom zápal pľúc, alebo ostane vydaná napospas dosť nevysvetliteľnému javu. Len čo
dospela k tomuto poznatku, hodila okom na zápisník a zhrozila sa ešte raz. Starosvetským
písmom v ňom bolo napísané:
Ak ma chceš vidieť, postav sa na hlavu a pískaj si.
„A ako ťa uvidím s hlavou naopak?“ zmohla sa na úsmev. Nech túto dieru obýva
čokoľvek, isto to má zmysel pre humor. O chvíľu sa zjavila ďalšia veta:
„Nad tým som nepremýšľal. V každom prípade sa pozeraj smerom, odkiaľ začuješ výbuch
smiechu. Pohľad na teba bude skutočne veselý.“
Natália už takmer spochybnila svoje duševné zdravie. Vtedy sa však z niekoľko
milimetrov širokej medzery medzi kredencom a stenou vynorila postava, podišla k nej
a veľmi milo sa predstavila:
„Jozef Šmero, teší ma.“
„Natália, ktorej momentálne hrozí menší infarkt. A aj mňa teší,“ skoro priateľsky mu
podala ruku. Vzápätí si uvedomila, že určité pravidlá slušnosti sa pri mátohách dodržiavať
nemusia. Dlaň so zahanbeným úsmevom odtiahla a radšej sa spýtala:
„Čo ste vlastne zač? Snažíte sa privolať nočné mory úbohým smrteľníkom, alebo tu
pobiehate počas pekných mesačných večerov v podobe bezhlavého čierneho psa?“
„Nočné mory neobľubujem a čierneho pitbulla si pred dvoma týždňami kúpil už sused. Pri
jeho spôsobe trénovania je len otázkou času, kto bude skôr tým bezhlavým,“ zasvietila
Jozefova tvár veselosťou, no vzápätí zas zosmutnela, „a ja tu len pridlho bývam.“
„A desíte slušné polozmoknuté dievčatá,“ neodpustila si drzú poznámku. Musí mu predsa
ukázať, že jeho žarty mu len tak neprejdú. Ona sa urazí na kohokoľvek. Aj na strašidlo.
„Pozri sa, mňa by mrzelo, keby som ti spôsobil nejakú ujmu. Lenže toto je môj dom.
Vlastnoručne som ho postavil, keď tvoji starí rodičia neboli na svete a pravdepodobne ani
v pláne. Dokáže ma pekne naštvať, ak sa tu chodia pred krikom rodičov ukrývať pubertiaci
s prvou cigaretou v ruke. Niekedy tu tá drzá banda dokonca vyhľadáva niečo strašidelné
a neobvyklé. Vtedy zabudnem, kto je vlastne desivý a snažím sa s nimi spraviť poriadok. Ja
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nechcem nikoho ľakať, ja túžim len nájsť pokoj,“ po posledných prosebne znejúcich slovách
sa ponoril do mlčania. Prečo ju niekto nenaučil, ako treba jednať so strašidlom v ťažkej
depresii? Čo keby s ním skúsila pokračovať v rozhovore?
„Nebojte sa, až taký silný šok som neutrpela, keď stále dokážem podrýpavať do druhých.
Ale aj ja som k Vám len tak vtrhla. Prečo sa so mnou rozprávate ako priateľ a nesnažíte sa ma
vyhnať?“
„Lebo si tu pred problémami neutiekla ako ostatní, ty si ich chcela riešiť,“ vysvetľoval,
„pôvodne som ťa chcel nechať na pokoji, ale čo ak budeš potrebovať moju pomoc?“
„Okej, skvele informované strašidlo, ako mi chcete poradiť? Viac, ako viem ja sama, mi
určite nedokážete povedať.“
„A čo už sama vieš?“ spýtal sa jej láskavo. Dievčinina snaha hrať sa na svetaskúsenú
osobnosť ho očividne nešokovala, ani nepobúrila.
„Uvedomujem si, akú príležitosť som dostala. Však môžete si tu aj sám prečítať, ak
zvládnete. Kvôli jednej súťaži ma vzali do zahraničia na výberovú hudobnú školu, oveľa
lepšiu ako moja doterajšia poobedná hodina hudobnej. S gitarou sa nedá ľahko dostať do
orchestra, ale po skončení tejto školy by ma vzali aj keby som hrala na triangel. Lenže
nedokážem len tak odísť od rodiny, priateľov, proste od svojho doterajšieho života. Nebude
pre mňa jednoduché začínať úplne od nuly niekde v cudzine,“ objasnila Natália mužovi
z hmly svoju situáciu.
„Prečo sa nad tým trápiš? Proste choď a skús to, veď vrátiť sa môžeš hocikedy.“
„Áno, a po návrate budem pre všetkých tou, ktorá zlyhala a vzdala sa...“
„Aj odísť a zlyhať bude pre teba lepšie ako ostať na tom istom mieste, ver mi,“ snažila sa
s ňou mátoha podeliť o svoju životnú múdrosť. Pohľad, ktorý na neho vrhla, ho jasne vyzýval,
nech zmĺkne, keď takéto problémy nerieši. Svoje múdrosti tibetských mníchov nech si strčí
tam, kam patria. Napríklad za klobúk. Ak očakávala od Jozefa výrok o neznesiteľnej mládeži,
bola na omyle. Len sa nad ňou pobavene pousmial a pustil sa do rozprávania:
„Rady do života sa ťažko prijímajú od kohokoľvek, nielen od neprirodzených javov.
Avšak ja viem, o čom hovorím. Spomínal som už, že tento dom som kedysi vlastnoručne
postavil? Vždy som v ňom žil ako starý mládenec. V mladosti som si nebol istý, či sa chcem
oženiť, alebo nie. Riziká sa mi zdali v oboch prípadoch rovnako veľké. Keď som sa konečne
rozhodol pre svadbu, neostalo na mňa už žiadne dievča. Žil som si tu sám v pokoji a mieri,
kým sa tu neusadila jedna mladá rodinka. Dodnes o nich neviem vôbec nič. Jediný, s kým
som občas prehodil pár usmievavých slov, bol ich maličký chlapček Miško. Raz ostal stáť ako
prikovaný uprostred cesty, práve keď sa okolo rútil voz so splašenými koňmi. Hocikto iný by
sa rozbehol preč, on tam však ostal stáť neschopný akéhokoľvek pohybu. Videl som ho
a chcel strhnúť na kraj. Vedel som však, že to nemusím stihnúť. Možno by sa nikomu nič
nestalo, my by sme zo seba otriasli prach a kone by si mohli veselo cválať ďalej. Ale čo ak by
zadupali aj mňa? Nenašiel som vtedy v sebe skrátka dosť odvahy. Iba som stál a sledoval
celú tragédiu. Snáď preto som ešte stále tu a nenašiel som doteraz pokoj...“ zakončil svoj
dojímavý príbeh. Aj v šere panujúcom v izbe sa na Natáliinej peknej a zamyslenej tvári dala
zazrieť slza.
„Už asi viem čo spravím, aby som kvôli zbabelosti neostala na tom istom mieste. A ak
Vám môžem nejako pomôcť...“ spýtala sa Jozefa v rozpakoch.
„Ako? Veď ja sám netuším, čo ma zachráni,“ odvetil, „ podľa mňa to nebude v tvojej
moci. Skôr by som si mal nejako poradiť sám.“
Do popukaného okna prestal udierať dážď, nuž sa Natália zdvihla k odchodu. Už sa držala
kľučky na dverách, keď sa rozhodla dodať pár slov na rozlúčku. Nemôžu predsa od seba odísť
ako pozostalí po pohrebe. Pokúsila sa o úsmev a ľahší tón hlasu a položila svojej mátohe
jedinú otázku, čo jej zišla na um:
„Kde sa vo Vás berie takéto celkom moderné vyjadrovanie? Vôbec totiž nehovoríte ako
vykopávka spred sto rokov.“
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V okamihu sa mu tvár o odtienok rozjasnila. Huncútsky na ňu žmurkol a vysvetľoval:
„Ja som sa od tej tragédie veľmi nezmenil, to asi nie je možné. Ale zaujíma ma, ako sa
vyvíja a kam speje svet okolo mňa. Preto si občas rád zaskočím k susedom a prečítam si
niektoré ich knihy, noviny, občas dokonca mrknem na Facebook a pozriem, o čom si vypisujú
ich deti s kamarátmi.“
Predstava rodiny, čo si pokojne oddychuje v záhrade a vôbec netuší, akú vzácnu návštevu
má vo svojej obývačke, splnila svoj účel – oboch zachvátil nezadržateľný výbuch veselosti
a pretrval až do chvíle rozlúčky.
Natália s úsmevom na perách a slzou na líci stála uprostred cesty, ktorá ju sem doviedla.
Sama nevedela, ako sa na nej ocitla. Možno len pri všetkom smiechu nevnímala okolie,
ktovie? Chcela sa konečne vybrať domov, pretože sa začínalo stmievať a jej nedávny zážitok
ju strachu z tmy nezbavoval. Napriek tomu sa nemohla pohnúť z miesta. Cítila sa, akoby ju
voľačo držalo na tom istom mieste. Toto by ju až tak veľmi nevyľakalo, keby sa na ňu zo
zákruty nerútilo auto rýchlosťou svetla. Najprv bezmocne hľadela na jeho reflektory, potom
začala na ľudoprázdnej ulici hľadať záchranu. Zo zavretých dverí úbohej chalúpky sa vynorila
postava tvorená hmlou. Vtedy pochopila, čo sa má stať. Istý Jozef Šmero trochu oneskorene
nájde odvahu, strhne ju z cesty a nájde svoj vytúžený pokoj. A ju na pár nasledujúcich
týždňov zamestná balenie kufrov a príprava na novú školu. Nemýlila sa. Keď sa auto dostalo
do vzdialenosti, v ktorej sa ho mohla dotknúť prstom, zavrela oči a pocítila závan silného
vetra. Ten ju odsotil na okraj cesty a v ušiach jej zaznel šepot slov:
„Veľa šťastia vo svete!“
Hoci doteraz zvládala prijímať mierne neobvyklé udalosti ako samozrejmosť, veľmi ju
prekvapili kvapky dažďa, ktoré pocítila na tvári. Oči mala ešte stále prižmúrené, otvorila ich
až na zvuk hrubého a naštvaného hlasu:
„Decko šialené, čo ťa na tú cestu prilepili Loctidom? Pár milimetrov a zoškraboval by
som ťa z nárazníka!“
Natália sa pustila do dosť zmäteného výkladu udalostí, ktoré ju v to popoludnie postretli.
Vyzvedala tiež, prečo znova prší a ako je možné, že sa rozvidnelo, keď sa ulica pred chvíľou
ponárala do tmy. Chlapíkovi sa však jej reči videli prinajmenšom čudné. Na okamih
zauvažoval, či by nebolo lepšie čistiť jej pozostatky z nárazníka. Pozrel na ňu ako na
psychopatku a spustil:
„Čo mi tu, prepána, točíš o popoludní a stmievaní? Nie sú predsa ani dve hodiny! A prečo
by malo opäť pršať? Veď toto je dnes prvý lejak a začal len pred chvíľou. O akom
nešťastnom strašidle tu melieš?“
„Hovorím o Jozefovi, ktorý musel ostať bývať v tamtej chalúpke aj po smrti, lebo nenašiel
v sebe silu na... ale veď mi aj tak neveríte,“ mávla rukou nad svojou márnou snahou všetko
objasniť. Čoraz viac zhrozený a udivený šofér jej skutočne nedôveroval. Hneď jej skočil do
reči:
„Dievča, ty musíš brať niečo strašne silné. Tú prastarú chajdu kúpili pred dvoma - troma
mesiacmi dáki Česi. Odvtedy sa tu len promenádujú v sandáloch a ponožkách a snažia sa ju
zrekonštruovať. Tak sa ma tu nesnaž vydesiť svojimi historkami. Dnešná mládež je úplne
divná,“ zakončil.
„Máte šťastie, lebo táto mládež v blízkej dobe odcestuje,“ zasmiala sa Natália, zdvihla
gitaru a pobrala sa domov.
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Daniel Kupka
Skočiť je jednoduché
Bol príjemne chladný, jesenný večer. Všade navôkol bola už tma. Adam bol skoro na
mieste. Už mu ostávalo zísť iba z menšieho kopca. Srdce mu búšilo rýchlejšie než obvykle,
ale i napriek tomu vykračoval smelo a pokojne, pretože vedel, že ho nikto a nič nesleduje.
Zastavil na kraji kopca a rozhľadel sa.
Nechápem, ako je možné, že toto miesto je ešte stále bez kamier. Áno, viem, že kamery sa
zabudujú, až keď sa niekto odhodlá, vždy sa čaká na prvého, dovtedy nehnú ani prstom, ale aj
tak. Veď je to tu predsa ideálne na...
No náhle sa v ňom rozhorel neopísateľný hnev.Taký, že nebol schopný ani dokončiť
myšlienku. Niekto tam je. Ešte z diaľky spozoroval obrys mužskej postavy sediacej na
lavičke. Prižmúril a zopár krát zažmurkal, pretože nechcel uveriť tomu, čo práve uvidel.
Do šľaka! Tento večer mal patriť mne a on... On si tam proste sedí!?! Nemôže sedieť
niekde inde? Prečo práve tu, uprostred ničoho? A čo tu preboha robí tá poondiata lavička?!
Kto a hlavne načo ju tu postavil? Cítia sa lepšie, keď si predtým posedia?
Nachvíľu sa zamyslel, v čom by sedenie na lavičke mohlo pomôcť, a keďže na nič
rozumné neprišiel, pokračoval vo svojich úvahách.
A čo teraz? Mám prísť zajtra? Veď dnes je už koľké zajtra? A čo ak tu i on bude aj zajtra?
Alebo čo ak aj on... Nie, on nie, veď načo by aj... Asi len zbytočne preháňam, určite je to len
nejaký bezďák. A možno dokonca spí.
Adam teda pokračoval v ceste, no teraz už nie tak sebavedome ako predtým. Snažil sa ísť
potichu, aby svojho nečakaného hosťa nezobudil. Kopec schádzal pomaly a jednostaj pozeral
pred svoje nohy, ale v tme len ťažko rozoznával, čo bolo pred ním. K lavičke bol čoraz
bližšie, ale ani teraz nedokázal potvrdiť či vyvrátiť svoju teóriu o spiacom bezdomovcovi.
Uprel teda naňho zrak, no vtom sa mierne pošmykol. Udržal rovnováhu, ale aby sa vyhol
pádu, stúpil stranou na drevenú haluz, ktorá následne hlasito zapraskala.Adam ostal nehybne
stáť a čakal, čo sa stane.
Muž sediaci na lavičke sa pokojne otočil, akoby ho očakával, a pozdravil: „Prajem
príjemný večer!“ Z diaľky sa muž Adamovi zdal mohutnejší, no teraz zistil, že jeho široké
obrysy dotváral akýsi starý kabát.
Adam ostal zaskočený, a jediné, na čo sa zmohol, bolo len letmé zahundranie: „To ešte len
bude.“ Potom zišiel dole, celkom až k lavičke a postavil sa kúsok vedľa nej. Keď Adam
podišiel bližšie, všimol si aj starcove nohavice. Pôsobili staro, celé boli ošúchané a na
kolenách mali záplaty.
„Nechceš si prisadnúť?“ opýtal sa ho starý muž a pohľadom namieril na prázdnu časť
lavičky.
Bohovské! vykríkol si v duchu. Takže moje nasledujúce chvíle budú sprevádzané nejakým
starým úchylákom. Neskutočné! Vedel som, že som mal ísť už včera.
„Nie, rád si postojím,“ nevďačne vyhŕklo z Adama, ktorý si nervózne vyhrnul hodinky
spod bundy a snažil sa ich namieriť tak, aby ich mesačný svit aspoň trochu osvietil. Prižmúril
a zistil, že vlak príde približne o päť minút.
Päť minút je ešte bohovsky veľa. Za päť minút sa dá stihnúť hocičo. Stať sa slávnym,
zbohatnúť, pohádať sa, zničiť si povesť, stratiť dôveru poslednej blízkej osoby, prejsť pol
kilometra, dokonca poniektorí dokážu za päť minút i zaspať, no ja sa nedokážem zbaviť
starého čudáka prikovaného k lavičke.
„Čo tu vlastne chcete o takomto čase?“ prelomil mŕtve ticho Adam.
„Čakám na vlak,“ opäť pokojne odvetil starý muž a Adama div, že na mieste netrafil šľak.
Tak to ani náhodou! Toto je môj vlak! Čakám naň už posledné dva mesiace a žiaden starý
dedo mi ho teda nevyfúkne. Tá drzosť!
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„Ale tu nie sme na stanici,“ namietol Adam, v snahe overiť si, či obidvaja čakajú
s rovnakým úmyslom a následne hlbokým hlasom zdôraznil, „tu vlak nezastaví.“
„Ja viem,“ s azda ešte väčším pokojom než predtým odpovedal starec. Jeho stoický prístup
vyvolal v Adamovi o to silnejšie rozhorčenie.
No tak to v žiadnom prípade! Čo si o sebe vôbec myslí?! Akým právom si privlastňuje môj
vlak? Dobre, možno tu bol skôr, a prosím, možno tu má svoju vlastnú lavičku, ale to z neho
ešte nerobí majiteľa železníc. Na moju obranu, on mal na to viac času i šancí. Ak dokázal
čakať doteraz, môže čakať ešte o deň dlhšie. Veď predsa...
Vtom Adamove myšlienky prerušilo hlasné trúbenie prichádzajúceho vlaku. Starec sa
zodvihol z lavičky a pomalým krokom podišiel bližšie ku koľajniciam.
Čo to do pekla robí?! Načo sa ide on hádzať pod vlak? Veď možno o pár dní zaspí vo vani,
alebo sa spláchne na záchode alebo zabudne dýchať, alebo ho prehltne gauč spred telky.
Neskôr začal premýšľať už racionálne.
Je však jasné, že vlak môže patriť len jednému z nás. Ja, mladý a plný síl, proti starému,
chabému dedovi. Je to súboj na život a na smrť. Len s tým, že ten, čo dnes prežije, bude
považovaný za porazeného.
Starec ostal stáť len kúsok od koľajníc. Adam stál zopár metrov za ním. Zvuk sa zosilňuje,
vlak sa približuje veľkou rýchlosťou a opäť výstražne trúbi, no tentokrát to už znelo
hlasnejšie. Starcom ani len nepohlo. Koľajnice sa chvejú a roztriasli aj zem okolo. Adamove
srdce sa opäť rozbúšilo. Vlak posledný krát trúbi. A je to tu.Teraz prišla tá chvíľa. Adam
schmatol starca za kabát a stiahol ho na zem, ďalej od koľajníc. Starec spadol, Adam zavrel
oči a vyskočil naproti prichádzajúcemu vlaku.
Čas sa nachvíľu spomalil. Obrovská bolesť prešla celým Adamovým telom, no keďže bol
plný adrenalínu, nepociťoval ju až tak veľmi, ako by si bol myslel. Po celý čas mohol cítiť
drvivý odpor každej jednej bunky v tele, ktorá nechcela vypovedať službu. Zrazu zacítil tú
obrovskú rýchlosť, akou mu krv prúdila v žilách. Avšak bolesť mala trvať iba zlomok
sekundy, no neustále pretrvávala. Niečo nie je v poriadku. Adam otvoril oči.
Jeho hlasné „Do šľaka!“, v ktorom sa skrýval hnev, agresia, ale i beznádej a neúspech sa
stratilo v doznievajúcom hluku drkotajúcich koľajníc. Adam totiž ležal len malý kúsok od
toho hlasitého monštra. Hlavu mal zaborenú v okolitom štrku a z nosa mu stekali pramienky
krvi. Preklínal, nahlas nadával a ešte stále nemohol uveriť tomu, že obaja vyšli zo súboja ako
porazení. Totiž v momente, keď sa Adam chystal skočiť, ležiaci starec zachytil jeho nohu,
a tak namiesto túžobného víťazstva leží teraz v kaluži svojej prehry.
Hlasný zvuk vlaku sa pomaly strácal v diaľke, až načisto utíchol. Až teraz sa Adam postavil
zo zeme a jeho vyčítavý pohľad plný hnevu sa zastavil na starcovi, ktorý už ako obyčajne,
sedel na svojej lavičke.
„Čo to do pekla... čo to do pekla malo znamenať!?“ vykríkol naňho zúrivo, no starec
nereagoval, a tak Adam pokračoval, „ste len jeden odporný starý sebec! Mali ste na to viac
príležitostí než som ja mal všetkých svojich dní a stále ste tu! A keď zbadáte, že niekto má na
to odvahu, nedoprajete mu to!“
Starec sa len schuti zasmial, zakašľal si a posmešne zopakoval: „Tak odvahu, hovoríš?“
Adam spätne nezareagoval. Musel teraz riešiť iný problém. Neustále mu krvácalo z nosa.
Vybral si teda vreckovku, zapchal si ňou nosné dierky a zaklonil si hlavu dozadu.
„Záklon hlavy ti nijako nepomôže,“ poradil mu starec a po chvíli doplnil, „akurát sa budeš
cítiť horšie, ale tak či onak, nezomrieš.“
Adam však nedal na jeho radu a naďalej sa tváril, že ho nevníma. Svoju pozornosť mu
venoval, až keď sa starec ozval znova: „Ďalší vlak ide o pol hodinu.“
„Viem,“ náhle a nevďačne odvetil stlmeným hlasom Adam, keďže ešte stále mu z nosa
tiekla krv.
Viem presne kedy ide ďalší poondiaty vlak! Viem jeho presný názov, viem, že je to
rýchlik. Viem aj to, že predošlý vlak bol osobák a vlak pred ním z technických príčin ani
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nevyštartoval. Snáď si ten starý dedo nemyslí, že som nejaký amatér. Plánovať samovraždu
nie je nič ľahké. Každá chyba ma môže stáť život... teda smrť.
Potom sa bez slova posadil vedľa starca na lavičku. Nastalo ticho. Obaja boli totiž príliš
zaneprázdnení svojimi zraneniami.
Do pekla! Ide mi urvať hlavu a to všetko len kvôli tomuto tu. Už mohlo byť po všetkom.
Potom sa pozrel na starca a všimol si, že aj on je zranený.
Ale, pozrime! Aj náš zrelý pán krváca. Nečudoval by som sa, ak by tu vykrvácal. To by bola
pecka. Chlap sa ide hodiť pod vlak, ale zomrie na vykrvácanie z kolena. To by bol príbeh!
Isto by sa dostal na titulku aspoň miestnych novín.
„Nemáš ešte jednu?“ opýtal sa starec po chvíli.
Adam nachvíľu zaváhal. Tak už sa aj on bojí, že vykrváca? Vieš čo, dedo? Dám ti ju, o titulku
ma predsa nesmieš pripraviť. Mne už aj tak budú zbytočné. O pol hodinu príde ďalší vlak a ja
už rovnakú chybu nedopustím.
Starec si vzal vreckovku a priložil si ju na ranu na kolene. Adam sa nenápadne pozrel na
vážnosť jeho zranenia, ale v tme videl len to, že jeho stará záplata bola roztrhnutá.
Po chvíli sa Adamovi podarilo zastaviť krvácanie a zamyslel sa. A čo teraz? Nemôžem ísť už
nikde inde. Toto je ideálne miesto. Trasa železnice je tu priama. Vlak tu dosahuje najvyššiu
rýchlosť. Všade inde je trasa kľukatá a vlak sa len vlečie. Toto je jediné správne miesto.
Musím sa len nejako vysporiadať s tým starcom.
„Ďalší vlak je môj,“ oboznámil ho Adam so svojou neodbytnosťou, a keďže starec
neodpovedal, Adam namieril zrak na cestu v diaľke a pokračoval, „ak sa poponáhľate
a budete mať šťastie, možno ešte chytíte nejaký kamión.“
„Prečo si ty nechytíš nejaký kamión?“ nečakane rýchlo odvetil starec.
Táto otázka Adama mierne zaskočila, nepredpokladal totiž, že starec zareaguje tak rýchlo, no
i napriek tomu mu vzápätí odvetil. „Predsa len, vlak je istota,“ naťahoval čas Adam, pokiaľ
nevymyslel nejaký obstojnejší argument a po chvíli dodal, „a ak by zrazil mňa, šofér by mal
výčitky do konca života, pretože by ukončil mladý život. Ale keď zrazí Vás, nebude ho to
toľko škrieť. Nikto mu to nebude mať za zlé. Dokonca i polícia to vezme ako poľahčujúcu
okolnosť.“
Starec sa nenechal uraziť a namiesto toho sa ho opýtal: „A ty si myslíš, že rušňovodič
výčitky mať nebude?“
Tak nad tým som sa nikdy nezamýšľal. V živote som žiadneho nevidel. Nepíše sa o nich
v médiách, nespomínajú sa v rádiu. Vždy sa povie len všeobecne. To vlak narazil do auta, nie
rušňovodič. To vlak sa vykoľajil, vlak mešká. Navyše rušňovodiči nie sú väčšinou trestne
stíhaní. Oni v tom momente nedokážu spraviť nič. Nie je to ich vina. Sú len bezvýznamnou
súčasťou tohto verejného sprostredkovateľa smrti.
Keďže Adam ostal zamyslený, starec odpovedal zaňho: „Rušňovodiča si mnoho ľudí spája
len s nejakým strojom. Tvrdým, bezcitným mužom, ktorého cestujúci nikdy neuvidí a predsa
vkladá doňho dôveru, že ho bezpečne prepraví do cieľa. A myslia si, že keď sa mu nejaký
blázon hodí pod vlak, rušňovodič len bezstarostne mávne stieračmi a pokračuje ďalej.“
Tak to sa teda mýliš dedo. Blázni sa nehádžu pod vlak, oni na teba len tupo zazerajú
a snažia si získať pozornosť všetkých naokolo, ktorých nakoniec aj oni sami považujú za
bláznov. Avšak ani jeden z mojich predchodcov, ktorí to už dnes majú za sebou, nebol o nič
väčší blázon ako si ty alebo ako ten, čo každý deň čaká na krajší zajtrajšok.
„Bezmocnosť a tma ho ospravedlňujú,“ myšlienkami sa Adam vrátil späť k rušňovodičovi.
„Áno, tma,“ zasmial sa starec, „tma ospravedlňuje nás všetkých. Do tmy ukrývame všetky
naše skutky, mysliac si, že ostanú zahalené.“ Na chvíľu sa odmlčal a potom vyčítavo
pokračoval: „Ty si tiež prišiel v tme, takže si zbabelý ako každý iný.“
„Ja?“ ohradil sa Adam, „ja nie som zbabelý! Keby ste tu nebol býval, dokázal by som vám
to! Dokázal by som to všetkým!“
„Skočiť je jednoduché,“ odvetil starec, „to dokáže hoc aj malé dieťa.“
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„Ale vy nie!“ prerušil ho Adam, „zato ja som mal odvahu za nás oboch!“
Starec sa pri tomto slove tentokrát už nezasmial. Namiesto toho vážnym a hlbokým hlasom
náhle zvolal: „Odvahu?! Ty nemáš ani potuchy o tom, čo je odvaha!“
Adam sa preľakol, ale snažil sa nedávať to príliš najavo. Hruď sa mu však stiahla a srdce
sa mierne rozbúšilo. Vôbec si totiž nevedel predstaviť, že tento starec dokáže ešte zvýšiť hlas.
Starec pokračoval vo svojom búrlivom prejave ďalej: „Odvaha znamená ostať stáť pevne
nohami na zemi, keď sa všetko pod tebou rozpadá! Odvaha je čeliť svojim problémom, aj keď
vieš, že vyriešením jedného, prídu ďalšie dva! Odvaha je vytrvať, blúdiť svetom
každodennosti!“
Adam ostal ticho, starcov prejav ho príliš zaujal na to, aby mu ho bol schopný prerušiť.
Namiesto toho sa zamyslel nad poslednou vetou, ktorú starec povedal.
Svet každodennosti? Takže, tak sa to volá? Čo už len on o ňom môže vedieť? Čo môže
vedieť o tom, ako okolo mňa všetky veci šednú. Všetky, až na jednu. Až na tú poslednú, ktorá
žiarila zo všetkých najdlhšie, a ktorá, na rozdiel od všetkých ostatných, nezhasla sama od
seba.
Adam sa mierne mykol, späť do reality ho opäť vrátil starec, ktorý ho ďalej poúčal:
„A nemysli si, že ľudia, kvôli ktorým to chceš spraviť, ťa budú ľutovať. Možno sa ich to
letmo dotkne, možno spravia o jeden falošný úsmev menej, no to je všetko. O týždeň po tebe
nebude ani chýru. Budeš ležať zavalený pod kameňom a zopár blízkych ti príde naň z času na
čas položiť hrsť kvetov, pretože ich bude škrieť svedomie, že ti ich mali priniesť skôr. Možno
ti dokonca i zapália sviečku, aby tvojim roztriešteným pozostatkom, dva metre pod zemou,
bolo teplejšie. A tým to skončí, po čase sa i oni opäť vrhnú do víru tohto sveta.“
Adam ostal ticho, chcel vedieť s čím ďalším starec príde.
„Samovražda, chlapče, dnes už nie je tým, čím bývala. Nie je už ničím výnimočným
a stala sa takmer dennou rutinou. Kedysi mávala zmysel, pohla ľuďmi, ba dokonca možno aj
poukázala na problém, ale dnes... dnes už nie je komu ukazovať. Všetci sú slepí a vidia, len
keď im to príde vhod. Len málo ľudí nosí dnes okuliare. To je svet, v ktorom dnes žijeme.
Neostáva nám nič iné, než sa vzoprieť a kráčať napriek svojmu osudu.“ Na chvíľu sa odmlčal.
Po chvíli starec dodal: „Bože, chlapče, a hlavne si nič dopredu neplánuj a za nič na svete
sa nikdy na nič neteš! To je druhá najväčšia chyba, ktorú robíme.“
Adam sa snažil spomenúť, kedy sa naposledy na niečo naozaj tešil, ale jeho myseľ ostala
prázdna. Zdá sa, že túto radu už dávno poznal. No svoju samovraždu mal naplánovanú do
posledného detailu. Preto mu dal podvedome za pravdu, ale ešte stále nevedel, čo starec
považuje za prvú, najväčšiu chybu. Starec však prestal rozprávať.
„Druhá?“ ozvalo sa z Adama po chvíli, ale nechcel sa spýtať priamo na prvú, pretože to by
odhalilo jeho záujem o slová, ktoré starec rozprával.
„Hej, druhá,“ neprezradil starec a prinútil chlapca rozhodnúť sa.
Adam na chvíľu zaváhal. Má sa starca spýtať na návod k prežitiu? Chce ho vôbec poznať?
Dokáže sa v živote ešte pre niečo zapáliť? Starec rozpráva múdro, no jeho slová sa ťažko
počúvajú.
Tento starec nie je ako každý iný. Pri samovrahoch sa všetci zaujímajú len o jednu vec –
prečo to spravil. Jemu je však úplne ukradnuté, prečo tu dnes som. Skôr mu ide o to, aby mi
ukázal, prečo by som tu dnes byť nemal. Ten starec isto tuší, že ja dobre viem, o čo mu ide.
Viem však, o čo ide v živote mne samému?
„Aká je tá prvá?“ rozhodol sa nakoniec Adam.
Starec sa na zlomok sekundy potešil, no vzápätí mal už opäť utrápenú tvár. Zhlboka sa
nadýchol a povedal: „Azda najväčšou ľudskou chybou je, že človek vždy čaká, že sa ľudia
k nemu zachovajú tak, ako by sa on sám zachoval k nim.“
Napriek tomu, že starec opäť múdro odpovedal, Adam dobre vedel, že jeho odpoveď
vlastne nebola až taká dôležitá. Najväčšia chyba v živote je predsa pre každého iná, vždy je
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univerzálna, no starcovi nešlo o to, aby sa hral na mudrca. Chcel len vyprovokovať chlapca,
aby sa spýtal, chcel v ňom vzbudiť zvedavosť, ktorú pokladal za hybnú silu života.
Tajomné ticho prerušilo až ešte stále vzdialené trúbenie vlaku. Opäť prichádza. Adam sa
mierne mykol. Ešte stále ho niečo v ňom nútilo postaviť sa. Ešte stále tu bola možnosť na
všetko zabudnúť. Aj starec si všimol jeho rozpoltenosť. Vedel, že jeho skutočné rozhodnutie
príde až teraz.
Vlak sa približoval čoraz bližšie, koľajnice sa opäť rozochveli, tlkot srdca sa opäť zrýchlil.
Vtom sa Adam náhle prudko postavil a rýchlo vybehol ku koľajniciam. Starec sa chcel
okamžite vybrať za ním, no bolesť v jeho kolene mu už nedovoľovala ani vstať. Napriek tomu
to skúsil, ale márne.
Hlasité trúbenie vlaku a zosilnené svetlá opäť rozbúrili temnú noc. Vzduch, ktorý vlak
tlačil pred sebou, narážal Adamovi ostro do tváre a tlačil ho ďalej od koľajníc. On sa však
postavil naproti prichádzajúcemu vlaku a azda naposledy pozrel priamo na jeho kabínu.
Oslepujúce svetlá a ohlušujúci zvuk ho v tú chvíľu pozbavili jeho dvoch najdôležitejších
zmyslov a opäť preňho nastala tma. A práve vtedy prišla tá chvíľa. Bolo po všetkom.
Večne spútaný zabijak na koľajniciach opäť len prefrčal okolo chlapca. Adam stál tak blízko
povedľa neho, že sa ho skoro dotýkal. Naklonil sa naproti narážajúcemu vzduchu, ktorý bol
tentokrát omnoho mohutnejší a užíval si tú tenkú hranicu medzi životom a smrťou. Ešte
predtým však stihol uprieť svoj pohľad na rušňovodiča, ktorého tvár zazrel len na zlomok
sekundy.
Tak to je on? On je ten, ktorý tomu celému velí? Vyzerá predsa ako obyčajný muž. Možno
je to milujúci manžel, otec, ktorý sa ponáhľa domov k rodine. Alebo je to obyčajný výtržník,
ktorý sa nemá kam ponáhľať a ešte dnes v noci vylúpi miestnu pumpu. Alebo nie je ani
jedným z nich. Na tom vlastne ani nezáleží. Ale jedným som si istý. Rozhodne to nebol
žiaden stroj.
Starec sa potešil, ale nedával to najavo. Adam naňho už neprehovoril. Ani sa nerozlúčil.
Jednoducho bez slova, v doznievajúcom hluku vzďaľujúceho sa vlaku, prešiel popri lavičke
a odišiel.
Práve som ušetril mestu peniaze na nové kamery. Nie preto, že by som sa bol zľakol. Nie
preto, že by som azda mal chuť žiť, to nie... ale preto, že ostať nažive sa mi v tejto chvíli vidí
ako jediné rozumné. Nemám pre čo žiť, ale rovnako už ani nemôžem nájsť nič, pre čo
zomrieť. Starec ma svojimi slovami donútil k životu. Nie som mu za to vďačný, ale ani mu to
príliš nevyčítam.
Nasledujúci večer sedel starec opäť na svojej lavičke a pozeral do prázdna. Z večerného
pokoja ho vyrušila až prichádzajúca mladá tínedžerka. Príliš sa neobťažovala nevzbudiť
pozornosť. Kráčala rýchlo, akoby chcela úmyselné spadnúť, no nepodarilo sa jej to. Starec ju
už z diaľky započul a bol mierne zaskočený, že sa dievča tak rýchlo dostalo až pred jeho
lavičku.
„Čo tu robíte?“ odrazu sa nevraživo spýtala.
„Čakám na vlak,“ pokojne odvetil starec.
„Ale tu nie sme na stanici, tu vlak nezastaví,“ namietlo dievča znepokojene.
„Ja viem,“ opäť pokojne odvetil starec.
„Nechceš si prisadnúť?“ opýtal sa starec po chvíli a pohľadom zamieril na opustenú stranu
lavičky.
„Nie, rada si postojím,“ chladno prejavilo dievča svoj nesúhlas a premeralo si starca
dôkladnejšie. Mal na sebe rovnaký starý kabát a rovnaké ošúchané nohavice. Jej pozornosť
zaujali najmä starcove záplaty. Na jednom kolene mal totiž inú než na tom druhom. Čerstvo
zašitú. Všimla si aj starcovu palicu, ktorá bola opretá o lavičku.
„Ako sa voláš?“ prelomil dlhšie mlčanie starec.
„Phoebe,“ po chvíli neochotne prezradila.
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„To je krásne meno,“ polichotil jej starec a s náhlym entuziazmom pokračoval, „tak sa
volala aj moja malá sestrička. Bohatstvo! Tú keby si poznala. Bola tým najmúdrejším
človekom na svete!“
Phoebe sa naňho zrazu pozrela s chápavým pohľadom a pomaly sa priblížila k lavičke.
Bez slova si prisadla vedľa starca, ktorý z jej dychu ihneď zacítil alkohol. No i napriek tomu
jej začal rozprávať o svojej mladšej sestre.
Jeho rozprávanie bolo pútavé, starec bol naozaj skvelý rozprávač. Vždy sa snažil zastať
neutrálny postoj, aby pôsobil čo najobjektívnejšie, no v momente, keď si zívol, už ani on
nedokázal udržať slzu, ktorá si tak dlho razila cestu von.
Napriek tomu, že starcove rozprávanie Phoebe naozaj zaujalo, dievča po čase neodolalo
únave, spôsobenej alkoholom a zaspalo. Starec si to všimol a odmlčal sa. Vyzliekol zo seba
svoj starý kabát a zakryl ním dievča.
Phoebe sa zobudila až na hlasné trúbenie vlaku. Náhle sebou rýchlo trhla a roztvorila oči.
Prenikavé svetlá vlaku ju mierne oslepili, no i napriek tomu mohla zazrieť starca. Nesedel už
vedľa nej, ale stál blízko pri koľajniciach a opieral sa o svoju palicu. Ešte raz sa na ňu pozrel.
Následne pozbieral všetku svoju ostávajúcu energiu, zaprel sa o poranenú nohu, aby azda ešte
posledný krát cítil skutočnú bolesť a zahundral: „Dúfam, že ti fungujú stierače.“ Potom sa
odhodlal. Skočil. Veď predsa, ako sám starec povedal, skočiť je jednoduché.
Jeho utrápene telo sa roztrieštilo všade navôkol. Hlasné a bezvýznamné škrípanie bŕzd vlaku
len dotváralo atmosféru starcovho rozhodnutia. Stála však jeho obeta za záchranu mladého
dievčaťa? Chcel starec použiť seba ako odstrašujúci príklad?
Dievča však na lavičke už nesedelo, ostal tam len starcov kabát. Určite bolo v šoku a rýchlo
utieklo preč.Ale sedelo tam vôbec niekedy nejaké dievča, alebo bol starec jediný, kto ho tam
mohol vidieť sedieť? A bolo to skutočne dievča, kto bol podgurážený alkoholom?
„Aha!“ skríkol Adamov otec a div, že sa neoblial kávou, ktorú si popíjal od skorého rána,
„veril by si tomu? Nejaký starý, ožratý blázon sa hodil pod vlak. Asi sa už nemohol dočkať!“
Schuti sa zasmial a hlasno si odpil ďalší malý dúšok kávy.
„Blázni sa pod vlak nehádžu,“ nevďačne si zašomral Adam, no otec ho zrejme nepočul.
Potom, domnievajúc sa, že ide o starca, ktorého prednedávnom stretol, sa spýtal: „Ožratý?“
„Veď, čo si hluchý? Hovorím, že ožratý,“ nevďačne odvetil otec a odcitoval z novín, „na
mieste činu bola nájdená rozbitá fľaša alkoholu, z čoho policajti usúdili, že muž konal pod
vplyvom alkoholu.“
„Aha... a to im stačí? Žiadne testy? Žiadne ďalšie vyšetrenia?“ zhrozil sa Adam.
„Načo ďalšie vyšetrenia?“ namietol otec, „čo si nepočul, že tam bola nájdená fľaša
alkoholu?“
„Musel mať predsa nejaký dôvod. Nemohol sa len tak opiť a hodiť pod vlak, to sa mu
nepodobá,“ nahlas rozmýšľal Adam a po chvíli sa spýtal, „ty tomu veríš?“
„Čomu verím?“ nechápavo sa opýtal otec.
„No tomu, že bol opitý,“ vzápätí vysvetlil Adam.
„Pozri chlapče, je to tu čierne na bielom,“ odpovedal otec a tresol rukou po časti novín kde
sa nachádzal článok o starcovej samovražde, „jasne, že tomu verím. Tak je to predsa
v novinách.“ Následne hodil noviny na stôl, pošpáral sa medzi zubami a po chvíli si vytiahol
z vrecka balík cigariet. Potom sa vybral na balkón.
Adam pristúpil bližšie k stolu a v novinách pátral po článku, o ktorom sa rozprávali.
Dlhšiu chvíľu ho však nemohol nájsť. Nebol na titulnej strane, ako Adam spočiatku očakával.
Preto musel noviny prelistovať druhýkrát, až ho nakoniec zbadal.
Malý stĺpček o samovražde neznámeho opitého starca sa v novinách ocitol tesne nad
reklamou na zubnú pastu. Obsah krátkej správy vypĺňala najmä veľká pochvala a
vyzdvihnutie starostu, ktorý rozhodol, že na miesto budú následne nainštalované kamery.
Adam opäť položil noviny na stôl a povzdychol si: „Tak sám sebe pomôcť nedokázal...?“
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Martina Mareková
Čo hýbe (mojím) svetom
Sedela som v lavici za tebou a znova si sa ani neunúval všimnúť si moju prítomnosť, hoci
tu sedím už takmer dva roky. Letmo som po tebe hodila očkom popri tom, ako som
prechádzala prstami po displeji mobilu a tvárila sa, že som až príliš zaneprázdnená písaním si
s niekým. Keď sa tak na teba pozerám (nie že by som to nerobila celé dni), ani neviem, prečo
sa mi tak páčiš. Už od siedmej triedy, kedy si mi robil spolupracovníka na laboratórnych
prácach. Tvoje hnedé vlasy sa vôbec nezmenili. Dobre, občas si zmenil strih, aby si ladil
s trendom, ale ináč vôbec. Ani tie zelené khaki oči. Možno si podrástol, zhrubol ti hlas a...
,,Erika,“ zakričal Maťo na spolužiačku v minisukni. Tá sa otočila a spýtavým pohľadom si
ho premerala. Čakala, čo sa z neho dostane von tentokrát. Keď si Maťo všimol, že má jej plnú
pozornosť a zároveň aj plnú pozornosť triedy, započítajúc aj tú moju, zvolal: ,,Taká krátka
suknička, že by si ju ani nemusela mať.“ Moji spolužiaci sa jednohlasne zachechtali, Erika
očervenela a Maťovi ukázala vztýčený prostredník. Maťo na to nezareagoval, lebo si
vychutnával pocit, že je kráľom akejsi zvrátenej „komédie“. O chvíľu sa všetci vrátili
k svojim rozrobeným činnostiam, ale chalani ešte stále Maťa pochvalne búchali po chrbte,
akoby vraveli: ,,Dobre ty.“
No a takto mi lámeš srdce, už odkedy som zistila, že sa mi páčiš a odkedy naisto viem, že
ja sa nepáčim tebe. V živote si sa neotočil za mnou, iba keď si potreboval opísať poznámky či
úlohu. Robíš zo seba úplného primitíva len preto, aby si zafrajeril.
Zazvonilo na hodinu, no hluk v triede to nezastavilo. Všetci sa rozliezli do svojich lavíc a aj
na diaľku po sebe väčšmi začali prekrikovať jeden druhého. Samozrejme – ako sa dalo
očakávať – len čo vošla do triedy učiteľka, začala po nás vrieskať, ako sa nevieme „vpratať do
kože“ a že kvôli tým nevychovaným trpí celá trieda. Maťa to nezaujímalo, na tvári mal ten
jeho večný salamistický úškrn, arogantne sa hojdal na stoličke a veselo si prezeral sociálne
siete. Samozrejme, až dokým...
,,Otvorte si zošity, nadpis: Rozmnožovanie cicavcov,“ zavelila ešte stále rozhorčená
učiteľka. Už len pri nadpise to začalo. Po triede sa rozliehal odrazu šum, šepkanie, chichot.
Vtedy sa Matej znova chytil príležitosti na nejakú „vtipnú“ poznámku a nahlas povedal:
,,Kaja, Erika, Sandra, po škole vám dám z tohto aj prax, ak by bol záujem,“ poslal dievčatám
ironické vzdušné bošteky a ony na to reagovali len prevracaním očí. Zvykli si na jeho
nevhodné poznámky. Hodinu čo hodinu, prestávku čo prestávku, musel stále niečo
komentovať a do čoho zabŕdať. A mňa? Mňa to vždy rovnako zabolelo pri srdci. Žiarlila som
ako pes, a to si ledva ovládal moje meno. Počas hodiny Matej utrúsil pri každej príležitosti
ešte zopár takýchto poznámok, dievčatá to znova ignorovali alebo ho drsne odbili, na čo on sa
mi ešte slizkejšie podliezal. Keby ho nepoznám, narovinu poviem, že je to maximálny úchyl.
Ale ja ho poznám a viem, že je spoľahlivý, milý a citlivý.
Opäť som zabodávala pohľad do tvojej tmavozelenej kapucne a zrazu si sa otočil. V mihu
letu som sklonila zrak a tvárila sa, že som ťa ani nespozorovala, lebo si píšem poznámky.
,,Čauko, žičneš mi gumu?“ oprel sa lakťami o lavicu. Zdvihla som zrak a pozrela sa mu do
zelených očí. Jedna veta. Jedna krátka veta a mne sa rozbúšilo srdce, oblial ma studený pot,
potili sa mi ruky a keby ma neprerušili chalani, asi by som sa zakoktala. ,,Dúfam, že na
gumovanie, Maťko,“ ozval sa Roman zo zadnej lavice a šťuchal Igora do rebier medzi tým,
ako sa obaja uchechtávali a strhávali pozornosť všetkých na nás dvoch. Cítila som, ako sa na
mňa všetci pozerajú. Bola som dvakrát taká nervózna, nevedela som ako reagovať, mala som
chuť Romana nejako odbiť a dobre ho zotrieť, no nezišlo mi nič na um a Matej bol teda
rýchlejší. ,,Ty tam drž hubu, jasné? Lebo ti jednu prikúrim,“ pohrozil mu rukou, vyzeral
vážne, ale napokon sa aj on, aj Roman zasmiali. Potom Matej opäť pozrel na mňa a čakal na
odpoveď.
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,,Hej,“ odsekla som, rýchlo som siahla po peračníku a hľadala som gumu. A potom som
prešla do tašky. Do prednej priehradky, zadnej, strednej najväčšej a začala som zmätkovať.
Gumu som nemala.
Vynorila som sa spod lavice a musela som vyzerať naozaj ako nejaká hysterická troska, lebo
si mi daroval vcelku nepekný začudovaný sa pohľad. ,,Nemám, prepáč,“ zvesila som hlavu,
lebo som už nenabrala odvahu pozrieť sa ti znova do očí.
,,Pohodka,“ mávol si rukou.
,,Na,“ v lavici za mnou sa vynorila Vikinina ruka, podala mu gumu. Keby sme boli vo filme,
zaznamenala by som okamih, kedy sa vaše prsty dotkli a ty si na ňu mrkol, premeral si si ju
pohľadom, akoby si sa zahryzol do pery a poďakoval si. ,,V pohodke,“ nízka blondína
s dlhými vlasmi len mávla rukou a jemne sa začervenala. Samozrejme, znela a pôsobila
extrémne ležérne, akoby sa nič nedialo, ale ja dobre viem, že sa jej páčiš. Viem to, pretože
Erika to povedala na obede.
Potom si sa otočil. Písal si ďalej. Už si sa za ten deň neotočil, iba jemne, keď si hodil
Vikine gumu naspäť.
Načo by si sa aj otáčal, keď Viki ťa zaujímala len maximálne okrajovo ako doplnok
v triede a odomňa si už nič nechcel. Keby sme na matike, označila by som sa ako trápna
podmnožina tejto triedy. Vieš ty vôbec, čo to je podmnožina? Lebo ak príde na matematiku,
zase len otrepávaš tie isté vtipy v zmysle: ,,Dva plus dva rovná sa šesťdesiatdeväť, že mici?“
a pozrieš sa na Eriku. Ani neviem, prečo ju tak riešiš. Podľa mňa nie je pekná. Je len veľmi
umelá.
Nosí obrovské výstrihy, do ktorých napchá svoje minimálne poprsie, vopchané do
najmenšej push-upky, akú zohnala. Pery si snaží (naozaj iba snaží) opticky zväčšiť ceruzkou,
robí si až príliš výrazné linky a kontúrovanie. Aj v decembri je schopná obuť si štekle
a minisukňu, aby mohla počúvať tvoje narážky a potom sa tváriť, ako ťa má na háku. Keby si
vedel, ako jej lichotíš, bolo by ti znej rovnako zle, ako mne?
Keď zazvonilo na koniec školského dňa, všetci sa zdvihli a začali sa baliť. Roman
s Igorom pristúpili k Matejovej lavici a začali sa rozprávať o nejakej párty, ktorá bude cez
víkend. Gestikulovali až tak moc, že som bola prekvapená, že sa navzájom od tej radosti
neopľujú. Hustili by do Maťa ďalej, keby ich gestom nezastavil a neupozornil ich na Kaju,
ktorá si v predklone balila veci do tašky. Roman na to zareagoval zapískaním, ktoré si Kaja
všimla a rýchlo sa narovnala. ,,Aby si sa neposral,“ zaštekala po ňom. Matej len s úškrnom
ďalej balil knihy.
Keď sme vychádzali z triedy, Erika na teba čakala. Zaregistroval si ju a pleskol ju po
zadku: ,,No čo, moja?“ Opäť ma bolestivo pichlo pri srdci. Vďakabohu, že si šiel za mnou aj
s celou partiou, lebo keby som to videla, ostalo by mi ešte dlho zle. Snažila som sa zachytiť
Erikinu reakciu, nejaký ster alebo to, ako ti vynadá do úchylov, no tentokrát si to zrejme
nechala ľúbiť. Také tie baby sú. Tvária sa, ako im to vadí, no pritom sú také lacné, že to majú
za maximálne lichôtky.
Až o deň neskôr som vás videla spolu vonku. Objímať sa, hoci ty si skôr objímal jej zadok
ako ju. Vtedy sa mi do očí natlačili slzy, priznávam, no dúfam, že raz, keď skončíme strednú
a budeme mať stretávku, rodiny a deti, s úsmevom ti poviem ako si kedysi hýbal mojím
svetom, kým sex hýbal tým tvojim. A ty sa len zasmeješ a povieš si aká bujará puberta bola.
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Ema Kračanská
Neobvyklá skúsenosť
V pohode, Sara, to zvládneš, si silná žena! Takto nejako sa povzbudzovala Sara večer pred
zrkadlom, keď mala ísť na rande. Bola úplne v strese. A kto by nebol pred prvým rande?
Presne tak, malo to byť jej prvé rande s chlapcom. Pevne dúfala, že dostane aj svoju prvú
pusu. Bože, Sara, hanbi sa! Máš 16 a stále si nepocítila chlapčenské pery! Nevadí, dnes večer
budeš mať príležitosť! Hovorilo jej v hlave.
Na rande sa chystala so spolužiakom z výtvarného krúžku. Volal sa Adam a bol o rok starší.
Mali ísť do kina na premiéru filmu „S láskou Rose“.
Ako sa tak Sara pozerala na svoj odraz v zrkadle, či môže ísť takto oblečená, konečne po
vyskúšaní asi pätnástich outfitov, sa jej ten posledný páčil najviac. Vsadila na čierne
obtiahnuté tričko s bielymi pásikmi a krátkym rukávom, k tomu čierne nohavice, ktoré mala
pri členkoch zohnuté, na vrch si dala bordovú mikinu s kapucňou, šnúrkami a bez zipsu.
Obula si svoje obľúbené botasky. Bol to jej štýl. Dlho premýšľala nad tým, či by si radšej
nemala obliecť šaty alebo sukňu, ale potom si povedala, že ak sa mu páči, mal by rešpektovať
aj jej štýl obliekania. Ale aj jej povahu a všetko, čo sa jej týka.
Vypochodovala Sara zo svojej izby, mierila do chodby, kde sa obula, hodila na seba ešte
rifľovú bundu, rodičom nechala odkaz na stole, že išla do kina, nevie, kedy sa vráti.
Vyšla do chladného piatkového večera a hneď skontrolovala čas na ručičkových hodinkách.
Perfektný čas, 19:05. Ku kinu to ma akurát desať minút a film sa začína o 19:40. Nevedela sa
už dočkať Adama. Hlavou sa jej zatiaľ hemžili otázky ako mravce v mravenisku. Čo ak
nepríde? Možno sa mu nebudú páčiť moje vlasy? Mala som si vziať šaty?! Alebo tú peknú
novú sukňu?! Čo ak to ani nie je RANDE?! Možno som si to len nahúkala ja do svojej hlavy!
Myšlienky ju prenasledovali celou cestou, až jej prišlo zle a musela sa ísť vyvracať niekde do
trávy ku stromu. Rýchlo siahla do vrecka na mikine, nahmatala balíček žuvačiek a jednu si
hneď aj hodila do úst. Pridala do kroku, aby nemeškala. To vracanie ju zdržalo.
Nakoniec tam prišla o dve minúty skôr, čo bolo nad jej predpoklad. Kúpila si lístok, sadla
na gauč a čakala na Adama. Zostávalo pätnásť minút do začiatku filmu a Adam stále nikde.
Opäť jej začalo byť zle. Strašili ju myšlienky, že nepríde, že sa na ňu vykašľal.
Zrazu ho však uvidela. Chalan o niečo vyšší od nej, hnedé vlasy, prenikavo hnedé oči s tým
najkrajším pohľadom, krásne lícne kosti, čierne nohavice, ktoré obťahovali jeho vypracované
lýtka. Pod čiernou bundou mal modrú mikinu a na nohách obuté čierne botasky. Bol
neodolateľný. No malo to jeden problém. Akurát vychádzal zo sály s nejakým dievčaťom.
Hneď ako Adam zbadal Saru, zamrzol. Ostal stáť na mieste a ani len nevydýchol. Sare už
navlhli oči, ale povedala si, že nebude plakať hneď na začiatku.
Adam odstúpil od dievčaťa a podišiel k Sare.
,,Sara, ty si prišla?! povedal chytajúc sa za hlavu. No nie, vykašlem sa na svoje prvé rande,
ty debil! Napadlo Sare.
,,Prišla, ale ako vidím, ty už spoločnosť máš, takže ospravedlň ma, idem domov, otočila sa
o 180 stupňov a brala sa k východu. Vďakabohu, Adam mal aspoň trocha rozumu a išiel Saru
zastaviť.
,,Nie, nie! Nechoď! Veď ideme na film!
,,Prešla ma chuť! povedala už so slzami v očiach. Už sa jej chcelo plakať. Chcela ho zničiť,
zbiť, vynadať mu, kričať naňho...,ale vedela, že by to bolo zbytočné.
Zrazu sa pred ňu postavil a zabránil sa jej pohnúť. Udierala ho, snažila sa ho obísť, no
nedal sa. Ani s ním nehlo. Stál tam ako priklincovaný k zemi.
,,Vážne ma to mrzí. Ani nevieš, ako som sa na dnes tešil... Jednoducho... Spanikáril som.
Nebol som k tebe úprimný, pretože...
,,Si mi nepovedal, že si takýto idiot a sukničkár. Ale v pohode, už to viem! skočila mu do
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reči Sara. Z jej hlasu vycítil, že je nervózna,
Zrazu sa tam odniekiaľ zjavili policajti. Ukázali na Adama a začali vykrikovať: ,,Tam je!
Stoj!"
Sara bola z toho celého vykoľajená, nechápala, čo sa deje. Zrazu ju však Adam schmatol
za ruku a snažil sa s ňou utiecť, lenže Sara nechcela. Bála sa. Čo ak ju chcel zatiahnuť do jeho
problémov? Opäť sa jej z toho zakrútila hlava, tak sa nechala unášať Adamom.
Bral ju von z budovy a bežala do tmy. Stále vnímala kroky bežiacich policajtov za nimi,
ktorí kričali, aby zastali a oni stále len zrýchľovali. Počula Adama ako nadáva popod nos.
Po nekonečnom bežaní sa Adam konečne rozhodol zabočiť do tej asi najtmavšej uličky,
ktorá bola zároveň aj slepou uličkou. Vedel veľmi dobre, že ak ich policajti nájdu, nie je
úniku. Tak to riskol.
Mali šťastie, policajti len rýchlo prebehli a do uličky nenazreli. Tak, a teraz ma znásilni,
určite. Bože, s kým som sa to ja zaplietla? Bolo mi toto treba? Nariekala si v hlave Sara.
Keď sa konečne vydýchali, Adam pristúpil bližšie. Sara sa pritisla viac k stene, ako keby sa
chcela cez tú stenu preboriť. Bála sa, Adam sa približoval jemne a pomaly. Tak isto
zaobchádzal aj s jej rukami. Chytil ich, priložil na jeho hruď, kde mal srdce a povedal: ,,Bol
som s inou preto, lebo sa mi páčiš až tak, že sa toho bojím. Bál som sa, že išla so mnou len z
ľútosti. Mal som obrovské obavy...
Sara mu veľmi nechcela veriť, pripadalo jej to veľmi nereálne. No keď sa viac zapozerala
do jeho hnedých očí, vedela, že hovorí úplnú pravdu. Všetko myslel úprimne. Vo vzduchu
však visela ešte jedna nezodpovedaná otázka.
,,A čo mi povieš k tým policajtom? opýtala sa Sara Adama. Ten k nej zdvihol zvesený
pohľad, usmial sa a opäť ju niekam viedol. Našťastie teraz kráčali.
,,Kam to ideme? spýtala sa ho.
Adam však neodpovedal, len sa opäť na ňu usmial. Po piatich minútach dorazili na miesto železničnú stanicu. Išli k jednému zo síce starších, ale stále pojazdných vlakov. Vlak mal tri
vagóny, oni však mierili k poslednému. Adam vybral baterku z vrecka a zasvietil na vagón.
Sara od úžasu len otvorila ústa. Namaľoval jej portrét na vagón! Aké romantické! Nechcela
tomu veriť. Nikto nikdy pre ňu neurobil niečo podobné.
,,Pristihli ma pri tom, ako to kreslím, povedal Adam.
,,Je to... Krásne, Adam! Ja, neviem, čo dodať.
,,Snáď sa ti aj toto bude páčiť, pristúpil k nej, vzal jej hlavu do svojich dlaní a pobozkal ju.
V tej chvíli ani nemohla byť šťastnejšia.
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