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PREDHOVOR

Pri tvorivom písaní a pozorovaní reality okolo nás sa ticho myšlienky naproti hluku slova nestáva nikdy
stereotypom, ktorý by sme mali vytesniť z procesu písania (fotografovania). Práve sujetom (zápletkou)
plynutia myšlienky je ticho na začiatku a paradoxne na konci slova – objaveného tajomstva, ako tvarotvorná
morféma (koreň) napísaného súvetia a zaznamenaného príbehu v obraze. V etymologickom zmysle hluk
rozdeľuje a oddeľuje. Naopak, ticho v procese písania spája jednotlivé okamihy s reťazením udalostí vo
vzťahu k myšlienke. Ona sa môže stať vizuálnou alebo verbálnou parafrázou vnútorného obrazu (mapy)
človeka. Obavy z predstavy, že si čitateľ (divák) nevšimne a nepochopí myšlienku vloženú do slov, nepramenia
zo samotného ticha, ale z toho, čo odhaľuje medzi riadkami, keď „čítame“ a „rozmýšľame“. Tieto textové
a fotografické obsahy sú nezávislé od vnútorných momentov a udalostí v čase. Sú autonómne a neprenosné.
V študentoch, v každom z nás pokračujú ďalej. V ponímaní Platóna sú priamymi rozprávačmi (diegesis), kedy
v kontexte významu (mimesis) „spodobovateľa” sprítomňujú kontinuitu písaných živých obrazov a spomienok
na papieri. Ticho prepožičiava uši očiam a oči ušiam, aby sme mohli lepšie kontemplovať realitu. Vyjadrením
ticha je schopnosť pozorovať a zapísať jeho tajomstvá. Tie môžeme pochopiť správne len vtedy, keď vstúpime
do jeho mlčania, keď sa naučíme gramatiku bolesti písania. Text (obraz) je potom stálou bolesťou autora,
pretože každé živé slovo, veta, fotografia sa rodia z bolesti stretnutia duše a miesta.

Jozef Sedlák
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BA R BA R A K A Š P R I Š I N OVÁ

posadnutý

Jeho horúci dych vytváral orosenú stopu na povrchu chladného skla. Až mu to miestami zahmlievalo výhľad,
ibaže... nevedel si pomôcť. Srdce v hrudi mu bilo ako splašený kolibrík. Ruky zatínal v päť tak silno, až sa mu
pestované nechty s bolesťou zarývali do kože, ktorú už dávno preťali. No on tam len bez pohnutia stál a čakal.
Hovorí sa, že kto čaká, ten sa dočká. A on vedel niečo pravdy o tomto tvrdení. Vždy sa nakoniec dočkal
a dnešok nebude výnimkou.
Keď jeho postavu, doteraz ukrytú pod rúškom čierno-čiernej tmy, matne ožiarilo tlmené svetlo, pristúpil
k oknu tak blízko, až sa jeho rozhorúčený nos natlačil na sklenenú výplň. Oči plné hladu upieral bez jediného
žmurknutia priamo pred seba. A v tom ju zbadal. Dych sa mu zadrhol v hrdle, ale on nedbal. Bol v tej chvíli
úplne stratený.
Moja. To bolo slovo, ktoré mu jednostaj bežalo v mysli. Narážalo do stien jeho mozgu a nútilo ho chcieť
ju ešte viac. Viac zúfalo, viac chorobne, viac... Roztvoril päsť a svojej pravej ruke dovolil nahmatať najprv
gombík nohavíc. Po tom, ako ho rýchlym šklbnutím rozopol, jeho prsty našli jazdec zipsu. Ľavá dlaň sa
dotkla rozhorúčenej kože. Bol v tranze, v jeho vlastnej nirváne. S očami stále upretými na ňu začal pohybovať
zápästím. Ťahy boli rýchle, trhané, nepravidelné. Vedel, že by mal spomaliť, ale nemohol. Bol ako zviera
pustené z reťaze. Oči ho pálili od námahy, ktorú vynakladal na to, aby neprivrel viečka. Pohľad stále upieral
vpred. A v tom to prišlo. S hrdelným, priam animálnym, zvukom vychádzajúcim z jeho pier, dovolil svojej hlave
padnúť vzad, zatiaľ čo jeho boky trhavo napodobovali vpády. Po prstoch mu tiekla horúca lepkavá tekutina.
*
Jemný vánok sa pohráva s uvoľnenými pramienkami jej inokedy úhľadne upravených vlasov. Nenamáhala sa
zodvihnúť ruku a dať ich tam, kam patria. Nie. Miesto toho tam len strnulo stála, akoby sa zmenila na jednu
z tých mramorových sôch, ktoré stáli okolo nej. Ten nikdy neutíchajúci strach, ktorý zažívala posledné mesiace,
je preč. Mala by sa tešiť. Mala by cítiť úľavu z toho, že je koniec. Tak prečo má pocit, že to tak nie je?
V zátylku ju stále mrazí a za každým krokom by sa najradšej obzrela poza rameno a hľadala... jeho. Hlavou jej
blysli spomienky na to, ako to všetko začalo. Mimovoľne si pritiahla vlnený kabát bližšie k telu, akoby sa pred
nimi chcela uchrániť. Neúspešne. Bola ako uštvaná zver stále čakajúca, z ktorej strany sa na ňu opäť vyrúti
predátor.
„Hej, si si istá, že to zvládneš?“ ozval sa spoza nej hlas jej otca. Prikrčila sa, keď jej na rameno dopadla jeho
veľká ťažká ruka. Neodpovedala. Nedokázala to cez nával emócií, ktorý sa v nej hromadil.
„Mia...“
„Som... som v poriadku,“ podarilo sa jej nakoniec cez stiahnuté hrdlo vykoktať tichým hlasom. Ale nebola.
Och, pravdaže nebola. Akoby aj mohla?!
Niekoľkokrát omámene zažmurkala a poobzerala sa okolo seba. Vnímala ten zástup ľudí celých v čiernom
a sladkastý puch kadidla, ktorý sa vznášal všade naokolo. No predovšetkým vnímala všetky tie ľútostivé a
zvedavé pohľady, ktoré ľudia nie veľmi úspešne, potajomky vrhali jej smerom. Ťažili ju na pleciach a ich sila ju
skoro zrazila z už beztak roztrasených a neistých nôh.
Začula povzdych a dlaň na jej ramene ešte spevnila jej stisk. „Tak poď, nech to máme čo najskôr za sebou.“
Poslúchla. Kráčala. Nejakým zázrakom sa jej podarilo prinútiť nohy urobiť kroky vpred. Ľudia sa pred nimi
rozostúpili, akoby bola Mojžišom prechádzajúcim cez Červené more. Odhodlane upierala oči pred seba.
Odmietala sa im pozerať do tvárí a tak tým supom dopriať to zadosťučinenie vidieť ju zlomenú a na pokraji
psychického zrútenia.
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Ruka na ramene ju navigovala kadiaľ má ísť a dodávala jej aspoň málo síl, čo ju ešte dokázali držať pohromade.
Matne vnímala zvuk štrku pod topánkami, keď míňali náhrobky. Najradšej by bola utiekla a schovala sa tam,
kde by ju nikto nikdy nenašiel. On by ťa našiel... šepkalo jej vlastné podvedomie a sama si s hrôzou musela
priznať, že má pravdu. Je to tak. On by ju určite našiel.
„Už sme tu,“ vytrhne ju zo zamyslenia otcov hlas. Poslednýkrát jej povzbudzujúco stlačí rameno a odstúpi,
aby mala súkromie. Vie, že presne to potrebuje. Uzavretie. Potrebuje uzavrieť kapitolu, ktorá jej zničila život,
potrebovala uzavrieť jeho.
Nevie, ako dlho tam stojí. Môže to byť minúta, pol hodina, deň, mesiac... , ale keď konečne zodvihne oči
a zastane nimi na drevenom kríži pred ňou, neudrží sa. Nohy sa pod ňou podlomia, až sa kolenami dotkne
vychodenej zeme. Z hrdla sa jej vyderie bolestivý pazvuk. Je kombináciou bolesti, strachu, nevery. V tichom
priestore znie priam ako lavína. Náhla lavína emócií ničiaca jej vlastné vnútro, srdce, myseľ...
Do očí sa jej derú slzy, ktorým sa tak dlho bránila, no už sa ich nesnaží zastaviť. Vie, že sa všetci pozerajú. Ako
naťahujú uši, ako sa urputne snažia zachytiť, čo povie. Presne preto sem všetci prišli. Potrebovali sa pozrieť na
dievča, ktoré sa strháva pri nepatrnom šeleste lístia na stromoch. Na dievča, ktoré si vyhliadol, označil a zničil
sociopat.
„Ty bastard... ty chorý bastard,“ slová sú tichšie ako šepot. Zatína päste pri tom, ako sa snaží držať sa
pohromade. Ibaže nával spomienok je silnejší ako ona. „Ako si mi to mohol... spraviť? Čo som ti...,“ hlas sa
jej vytratí. Viečka tuho stláča a prerývane dýcha. Nemala sem chodiť. Nenávidím ťa! Tak veľmi ťa za to všetko
nenávidím! Skutočne to tak bolo. Ibaže v hĺbke duše vedela, že aj ona za to všetko môže. Keby nebola ticho,
všetko mohlo byť inak.
Keď sa okolo nej začali diať divné veci, mlčala. Nevedela. Nebola si istá... veď, možno si ráno naozaj neustlala
posteľ, možno večer pred spaním skutočne zabudla zavrieť dvere na balkón. Bola ticho, keď jej začali miznúť
veci. Obviňovala z toho mladšiu sestru. Ale vo chvíli, keď našla prvé odkazy od neznámeho na miestach, kde
by nemali byť, začala panikáriť. Na chrbte neustále cítila ten ľadový pocit, akoby sa na ňu niekto pozeral, aj keď
v blízkosti nikoho nevidela. Vtedy musela bojovať sama so sebou. Myslela si, že sama blázni. A tak stále mlčala.
A on pritvrdil...
Keď si jedno popoludnie našla v posteli veľkú škatuľu previazanú stuhou, potešila sa. Ako každý žena milovala
prekvapenia. Lenže nie také, aké jej nechal on. Škatuľa bola plná papierových sŕdc s odkazmi, v ktorých jej
vyznával nehynúcu lásku. Až vtedy konečne prehovorila. Ibaže nevedela, že to bolo presne to, čo chcel. Pretože
on sa chcel hrať hru na mačku a myš. Kde ona je tou myšou. A ako každá myš, aj ona bola ulovená.
Nebil ju, to nie. Na to ju až príliš miloval. Za to ju zlomil vo chvíli, keď na ňu vzniesol svoj nárok. Zničil ju pre
každého ďalšieho muža, ktorý by mohol prísť. Päť dní. Päť dní bola v jeho rukách. Každý deň pribudol na jej
bruchu nový zárez, nové písmeno jeho mena – David. Ako nenávidí to meno! Nikdy nezabudne na chvíľu, keď
ju našli. Policajti vyrazili dvere malej chaty, kde ju držal. V tej chvíli mala cítiť nádej a radosť, ibaže ona si priala
len umrieť. Priala si, aby neexistovala. Keď vzduchom zaznel výstrel, chcela, aby to bola ona, do koho sa tá
malá kovová vec zaborí a ukončí tým jej bytie. No noc skončila inak, ako si priala. Ona prežila.
A teraz je tu. Zničená, zlomená, zjazvená, kľačí nad hrobom muža, ktorý ňou bol chorobne posadnutý.
Nad hrobom svojho brata.

B a r b a r a K a š p r i š i n o v á » autorka je absolventka Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Koltaiovej
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B I B IÁ NA BA Š ŤOVA N S K Á

život s ňou
Biela, takmer prázdna miestnosť s rozmermi asi trikrát päť metrov so sivou podlahou pripomínajúcou drevo.
Oproti hnedým dreveným dverám je jediné okno v miestnosti. Slnko cez neho len slabo presvitá. Bránia mu
striedajúce sa mračná. V okne sú vo fialovom črepníku ruže tmavoružovej farby. Tri z nich sú rozkvitnuté a dva
púčiky. Zo stropu visí žiarovka na kábli, ktorá slabo osvecuje miestnosť.
Vpravo od dverí uprostred steny je veľké zrkadlo oválneho tvaru. Je vo viktoriánskom štýle s čiernym rámom,
po bokoch zdobený ornamentmi. Asi dva metre pred ním je stolička. Biela, s popraskanou vrchnou vrstvou
dreva.
Na pravej strane pred zrkadlom sa nachádza biely okrúhly hliníkový stolík s pollitrovým pohárom vody
a s malou tmavou fľaštičkou s nápisom Rivotril 2,5 mg.
Zadná časť izby je prázdna. V ľavom hornom rohu od dverí je roztrúsený roj hnedých molí, medzi ktorými lozia
modré motýle.
Na stoličke sedí mladé útle dievča otočené k zrkadlu. Takmer platinové blond vlasy so striebornými odleskami
jej siahajú pod prsia. Okrúhlu tvár má upravenú, no pleť úplne bledú. Na viečkach modrozelených očí je
nanesená čierna očná linka a na mihalniciach čierna maskara.
Na sebe má biele, na jej postavu priveľké tričko, siahajúce do polovice stehien.
Dievča vstáva zo stoličky, pristúpi k zrkadlu a zopár minút pred ním zostáva stáť. Zastretým pohľadom uprene
hľadí do odrazu vlastných očí. O chvíľu jej zrak klesá nižšie. Dievča v odraze zrkadla si prezieravo prezerá od
korienkov vlasov až po končeky prstov na nohách.
Nervózne zviera prsty na nohách. Jej postoj sa stáva neistým a rozrušeným. V očiach sa zjavia slzy, ktoré
následne padajú na biele tričko a zanechávajú sivé stopy od čiernej, teraz už rozmazanej maskary.
V zadnej časti izby čoraz hlasnejšie počuť trepot molích krídiel, ktoré sa rozlietavajú takmer po celej miestnosti.
Ruky sa začínajú triasť. Z výrazu tváre možno vyčítať zmiešané pocity strachu a hnevu. Dýchanie je plytké,
hrudník sa dvíha stále rýchlejšie. Rukami sa chytá za hlavu, až si rozstrapatí vlasy. Padá na kolená, kde chvíľu
zostáva schúlená do klbka.
Zdvíha sa. S takmer čiernymi slzami po celej tvári a so zroneným pohľadom pristúpi k stolíku. Berie si z nej
malú fľaštičku a sadá si na stoličku. Výraz je pokojný, až chladivo neutrálny. Otvára ju, vrchnák púšťa voľne na
zem. Roztrasenou rukou ju obracia naopak a mieri ňou na chrbát druhej ruky, na ktorú začne kvapkať modrá
tekutina. Jeden, dva, tri kvapky. Oblíže ich jazykom. Na tvári sa jej zjavuje pokojný, až blažený výraz. Vezme si
vodu a napije sa.
Stiahne si tričko cez hlavu a pozvoľna ho púšťa na zem. Ostáva stáť v nohavičkách. Takmer nahá, sama pred
zrkadlom. Sleduje svoje telo. Rukami si prechádza po bokoch a stehnách. Prejde po nich párkrát. Stále silnejšie,
až jej nechty postupne zanechávajú červené škrabance. Všetky záhyby na tele zviera v rukách tak pevne, až si
ich ide odtrhnúť. Oči má zatvorené až bolestivo silno. Dych sa zrýchľuje, až sa z neho stáva hlasné dychčanie.
Pohne sa k stolíku a berie do ruky roztok. Jeden, dva, tri, štyri... päť kvapiek. Na tvári sa objavuje nechutenstvo,
hnev a výčitky zároveň. Opäť sa napije, tentoraz však pohár aj so zvyškom vody púšťa na zem.
Dopadne spolu so Slečnou X. Pohár sa rozbíja a mole zdivene lietajú po celej izbe.
Po chvíli vstáva, otáča sa k stoličke. Dvíha ju a celou silou s privretými očami ňou rozbíja zrkadlo. Otvorí ich
a zrazu sa ocitne v inej miestnosti. V tej svojej. Je fialová s jediným oknom, ružami a zrkadlom. S rozbitým
zrkadlom. Izba je však útulne zariadená s posteľou v jednom rohu, oproti ktorej je veľká skriňa a šatník
s hromadou oblečenia. Vedľa zrkadla je korková nástenka s rôznymi fotkami Slečny X s jej priateľom
a vstupenkami. Vonku je už tma.
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Dvere sa otvárajú a objavuje sa v nich takmer dva metre vysoký muž s modrými očami a hnedými kučeravými
vlasmi. V očiach má zdesenie a zmätenosť. Prikročí k Slečne X, chytí ju za ruku a opatrne berie od úlomkov zo
zrkadla. Prikladá svoje dlane k jej tvári. Sústredeným pohľadom jej hľadí do očí. Jej rozšírené zreničky v sebe
skrývajú únavu a strach.
Obaja sú ponorení do svojich očí len niekoľko centimetrov od seba. Po veľkom výdychu sa jej dych spomaľuje.
Kolená sa podlamujú a muž ju berie do postele.
Slečna X tichým a unaveným hlasom hovorí: „Ťažko sa mi dýcha.“
Muž jej odpovedá: „Načo si si dávala toľko liekov? Vieš, že to nie je riešenie.“
„Ja viem,“ reaguje stále viac omámeným hlasom, „ale ty nevieš, aké to je. Byť bezmocný a bojovať proti sebe
samému.“
„Nie, neviem,“ odvetí muž.
Slečna X pomaly zatvára oči a zaspáva.
Zobúdza sa a pozrie smerom k oknu, cez ktoré slnko napĺňa celú miestnosť.
Je sama. V celom dome niet ani duše. Pozrie sa na telefón, je 11 hodín doobeda. Prikladá si ruku na čelo
s bolestivým výrazom.
Oblieka si župan a prichádza do jednoducho zariadenej kuchyne. Otvára chladničku. Jogurty, maslo, saláma,
mlieko, uhorky... Zatvára ju a pristúpi k veľkému jedálenskému stolu, uprostred ktorého sa nachádza pletená
miska s ovocím. Berie si jablko. Umýva ho a zahryzne sa doň. Potom sa jej zrak zastaví na dverách komory.
Ostáva chvíľu stáť s nemým výrazom. Otvára dvere. Je maličká, s množstvom políc, na ktorých sú rôzne škatule
a rozhádzané potraviny. Ryža, cestoviny, pivo, koreniny, sladkosti...
Do rúk si berie horalku, ktorú si chvíľu prezerá. Položí ju naspäť. Po zahryznutí si do pier ju znovu berie
do rúk a v rýchlosti ju načína. Zahryzne sa a na tvári sa jej objavuje spokojný výraz s náznakom úsmevu. Po
zjedení siaha po ďalšej, ktorú hltá ešte rýchlejšie. Nasleduje celá tabuľka čokolády s orieškami, tvarohový koláč,
jogurt. Ďalej berie slané krekry a zapekaný sendvič, ktorý však už nehltá s takým nadšením. Všetko sa deje
rýchlo, v priebehu niekoľkých minút.
Po veľkom výdychu si chytá brucho, ktoré je po takom množstve jedla výrazne nafúknuté.
Prichádza späť do svojej izby a valí sa na posteľ. Zatvára oči a prikladá si na ne dlane.
Postaví sa a pristúpi k smetnému košu vedľa písacieho stola. Kľakne si a s vystrašeným výrazom si pomaly
dvíha ruku k ústam. Dva prsty – ukazovák a stredný prst – si strká do úst. Stále hlbšie, až si odkašle. Strach na
tvári nahrádza hnev. Znovu si strká prsty do úst a znovu si odkašle. Nemôže sa vyvracať. Nahnevane buchne do
koša tak silno, až sa prevráti. Zostáva kľačať v slzách.
Vstáva, dych sa zrýchľuje a pristupuje ku skrinke s liekmi. Paralen, aspirín, celaskon, b-komplex... dulcolax;
laxatíva. Berie si do úst dve tabletky a zapíja ich vodou.
Mieri ku kúpeľni oproti svojej izby. Napúšťa vaňu, vedľa ktorej je umývadlo. Nad ním je zrkadlo a poličky
s kozmetikou. Vyzlieka si župan, zrak smeruje dolu a ruky zvierajú brucho tak silno, až sa nechty zabárajú do
pokožky. Oči vlhnú a začnú padať slzy na dlaždice. Z poličky berie do rúk nožnice. Prezerá si ich. Najskôr nimi
mieri na svoje brucho a prejde po ňom jemne. Po druhýkrát už zanecháva driapanec.
Púšťa ich na zem. „Čo to robím?“ pýta sa udivene.
V tom jej vlastný odraz v zrkadle posmešne poznamená: „Mala by si si všetok ten tuk odrezať!“
Slečna X sa doň prekvapene pozrie.
„Aby som vykrvácala? Prepáč, samovražedné myšlienky už mám za sebou,“ reaguje podráždeným tónom.
Odraz sa usmeje a kladie otázku: „A nie je to už jedno? Však sa pozri, ako si pribrala!“
„Ja viem,“ odpovedá Slečna X tichým hlasom. „Ale snažím sa. A tie záchvaty prejedania sa ma zmocňujú!
Ale vtedy ani sama neviem, čo robím. To nie som ja.“
„Ale áno, si,“ pridáva chladným hlasom odraz.
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„Aspoň keby som to vedela vyvracať!“ hovorí so slzami v očiach. Povzdychne si a dodáva: „Nevadí, zajtra
nebudem nič jesť. Začnem odznovu.“
Odraz v zrkadle jej oponuje: „Ako včera? A predvčerom? Priznaj si to. Si stratený prípad. Si taká tlstá, že ti to
už môže byť jedno. Nezachrániš to. Choď sa pokojne znova prejedať.“
Slečna X si prikladá ruky k ušiam a vykríkne: „PRESTAŇ!“ Beží do izby a spomedzi liekov nervózne vyhrabáva
malú fľaštičku s modrou tekutinou. Kvapká si ju na chrbát ruky a oblizuje ju. Zatvára oči, nervózne zviera ruky
a nohy sa trasú. Opäť smeruje ku kúpeľni. Tam však nachádza už len svoj reálny odraz. Hlasy zmizli. Všade je
ticho.
Dvíha si nohu a vchádza do vane. Líha si a z vody jej vytŕča len hlava. Neskôr sa však ponára celá.

B i b i á n a B a š ť o v a n s k á » autorka je absolventka Seminára kreativity pod vedením Slavomíra Magála a Borisa Brendzu
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N a t á l i a F e r i a n č e k o v á » Turany, Reklamná fotografia a dizajn Jozefa Sedláka a Petra Lančariča
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L u k á š K a l a » Bratislava, Reklamná fotografia a dizajn Jozefa Sedláka a Petra Lančariča
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L u k á š K a l a » Bratislava, Reklamná fotografia a dizajn Jozefa Sedláka a Petra Lančariča
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M á r i a S t r e d a n s k á » Piešťany, Reklamná fotografia a dizajn Jozefa Sedláka a Petra Lančariča
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M á r i a S t r e d a n s k á » Piešťany, Reklamná fotografia a dizajn Jozefa Sedláka a Petra Lančariča
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JA KU B VÁ Ž A N

červení anjeli
„Dobré ráno, kontrola cestovných lístkov.“ Tak túto vetu denne použijem nespočetne veľakrát. Väčšinou nasleduje
okamžitý pohyb a hluk. Sotva vojdem do ktoréhokoľvek vagóna, tak vzbudzujem rešpekt. Možno je to tou červenou
páskou na ruke, veľkou kalkulačkou okolo krku, prípadne drsnou pečiatkou, ktorú zvieram vo svojej dlani. Nech je
to ako chce, každý sa mi usiluje vyhovieť a podáva mi do ruky lístok.
Práva vlakového sprievodcu, revízora, štikmajstra (nazvite si to ako chcete) je skvelá. Dostávate výplatu za
kontrolovanie lístkov a denne precestujete stovky kilometrov, spoznávate krajinu, radujete sa zo života... Alebo
ako ja, jazdíte osobákom Bratislava – Trnava a späť. Takže áno, dostávam výplatu, ktorej výšku radšej nebudem
hovoriť. Precestujem stovky kilometrov, lebo sa za deň otočíme asi desaťkrát. Spoznávam krajinu... Aha, toto je
Báhoň, tu majú futbalové ihrisko bez tribúny a aha tamto zase Pezinok, tu sa tuším robí víno. Samozrejme, radujem
sa zo života, a to hlavne vtedy, keď niekto mladý hodí „tyčku“ v strede uličky tesne pred poslednou zastávkou.
V neposlednom rade kontrolujem cestovné lístky, z ktorých 70 % je v hodnote 0, pretože jazda vlakom je asi to
jediné, čo v dnešnej dobe máte zadarmo.
Takže tak, ako každý večer, končím zmenu s otázkou v hlave, na čo je to moje zamestnanie dobré? Keby som ten
vlak mohol aspoň riadiť.

J a k u b V á ž a n » autor je absolvent Autorskej literárnej tvorby pod vedením Borisa Brendzu
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B a r b o r a A m b r ó z o v á » Kežmarok, Ateliér produktovej a dokumentárnej fotografie pod vedením Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej
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V e r o n i k a M e l á r o v á » Valča, Reklamná fotografia a dizajn Jozefa Sedláka a Petra Lančariča
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V e r o n i k a M e l á r o v á » Valča, Reklamná fotografia a dizajn Jozefa Sedláka a Petra Lančariča
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D a g m a r K o v á č o v á » Zlaté Moravce, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej
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A d r i á n J u r í č e k » Moldava nad Bodvou, Ateliér produktovej a dokumentárnej fotografie pod vedením Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej

31

DÁVI D GAJ D OŠ

operácia 11
Ako som sa sem dostala?
Tá jediná myšlienka preletela Therese Mayer hlavou ešte pred tým, než jej hlavou preletela guľka. Pravda, ako?
Má tridsaťdva rokov, kľačí na kolenách, pod nimi je chladná kamenná podlaha starého hradu niekde uprostred
Tretej ríše. Presne vie, čo sa stane. Vie, čo vedela už pred tým, než s týmto šialeným plánom dobrovoľne
súhlasila. Vedela, že to môže dopadnúť len dvoma spôsobmi a oba pre ňu znamenajú smrť. Je posledná v rade.
Po jej pravici kľačia štyria odvážni muži, ktorí vedeli to isté. Rana. Sprcha krvi a kúsky mozgu vymaľujú stenu
za nimi. Všetko sa to stalo tak rýchlo a ona vôbec netuší, kto kľačí na druhej strane radu. Vie, že vedľa nej je
Adam. Pevne ju chytí za ruku. Zavrie oči.
Zrazu je späť v Kansase. Má osem rokov, sedí za stolom v obývačke obrovského domu, v ktorom žije celá jej
rodina. Je tam otec, o ktorom v tom veku vie len to, že miluje knihy, lebo len málokedy ho vidí bez nich. Je tam
mama, ktorú má nadovšetko rada, no sú obdobia, kedy ju nevidí niekoľko týždňov. Je tam jej o tri roky mladšia
sestrička Betty, ktorá sedí na zemi a hrá sa s vláčikom. Aj teta Emily, ktorá sa o ňu stará a vozí ju do školy. Má
osem a už vie násobiť a má rada históriu. Už je dosť veľká, aby sedela s dospelými a počúvala rádio. Vraj sa
chýli ku koncu niečo, čo vážnym tónom spravodajca v rádiu nazýva Veľkou vojnou. Starý otec plače. Plače aj
teta Emily. Keď sa ich opýta prečo, vraj od šťastia. Vraj sa čoskoro vráti aj strýko Edmund. Otec a matka sa
rozprávajú a matka zrazu zmizne.
Spomienka sa rozplýva spolu s ďalšou ranou. Stena za nimi červenie viac a viac. Ťažké telo padá s dierou
v tvári na zem. Z tmy, niekde z druhej strany tmavej miestnosti, v ktorej bolo rozhodnuté, že vyhasnú životy
piatich ľudí, ktorí chceli zachrániť svet, sa ozýva smiech. Hrubý nemecký hlas vtipkuje o váhe Theresinho
mŕtveho kolegu a ona si uvedomí, že práve zomrel Gavin. Nevinný, odhodlaný Gavin, dobrý človek, skvelý
lingvista, skvelý špión. Gavin tu nemal byť. Nikto z nich tu nemal byť. Mala som tu byť len ja, preletelo Therese
hlavou pred tým, než jej hlavou preletela guľka. Slzy jej zaplavili oči a rozmazali svet okolo.
Opäť je v Kansase. Ale už má dvadsať. Beží po chodbe univerzity, lebo opäť mešká na hodinu, pretože zaspala.
Už vie viac, ako len násobiť a k láske k histórii sa pridala aj láska k biológii. Strýko Edmund sa z Veľkej vojny
nikdy nevrátil. Nikdy už o ňom nepočuli. V tete Emily, ktorá sa o ňu starala, sa niečo zlomilo. Prestala sa
rozprávať s Theresinou matkou. Vlastne, prerušila všetky kontakty s rodinou a odsťahovala sa do susedného
štátu. Ale Theresa nedokázala zabudnúť na ženu, ktorá ju vychovávala viac, než jej vlastná matka a chodila
ju často navštevovať. Keď mala Theresa sedemnásť, tetu začala zabíjať leukémia. Jej smrť bola prvou lekciou,
ktorá zásadne ovplyvnila Theresin ďalší život. Začala si viac vážiť rodinu, viac sa zaujímala o svojho otca –
muža, ktorý akoby vždy skrýval nejaké tajomstvo. Tajomstvo, ktoré vyplávalo na povrch až o mnoho rokov
neskôr. Týkalo sa jej matky.
Ďalšia rana. Tentokrát vystrelil iný príslušník bezpečnostnej gardy. Bola to pre nich hra. Nevládne telo jej
tretieho kolegu padlo na Gavinovu mŕtvolu. Miestnosť zaplavil hlasný smiech. Chlapci sa dobre bavili.
Je späť. Ich obrovský dom je preplnený ľuďmi. Sú tam známe i neznáme tváre. Všetci slávnostne oblečení.
Drahé obleky, krásne šaty. Všade hory jedla. Koláče, rôzne druhy mäsa a príloh, ovocie, drahé vína, sekty
a to všetko krásne naaranžované na bielych obrusoch. Všetci sú šťastní, všetci oslavujú, všetci gratulujú neveste
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a ženíchovi. Mladšia sestra Betty si našla pri štúdiách nejakého Európana a bola to láska na prvý pohľad.
Pekný, inteligentný a slušný. Otec ho schválil. Matka z toho tiež nerobila drámu. Kde je vlastne matka?
Theresa sa predrala cez zástup gratulantov. Oblečená v jednoduchých letných šatách, nezvyknutá na podpätky
a mimo svojej komfortnej zóny učebníc a lekárskeho plášťa. Pred schodmi si lodičky vyzula a nechala ich
dolu. Zamierila hore schodmi priamo k matkinej pracovni. Keď však prechádzala okolo otcovej, začula z nej
matkin hlas. Potichu pristúpila k pootvoreným dverám a cez škáru sledovala, ako sedí za stolom a niečo rýchlo
zapisuje. Hovorila po rusky. Bolo to zvláštne. Ani netušila, že matka vie po rusky. Sledovala ju a bolo to, ako
keby sledovala samú seba. Ľudia jej vždy hovorili, že matke z oka vypadla. Zdravé svetlé vlasy, rovnaké rysy
tváre, rovnaké modré oči. Od seba ich odlišovali len drobnosti, inak boli na nerozoznanie. Jej matka vôbec
nevyzerala ako tá tajomná žena, za ktorú ju vo svojich predstavách považovala. Vstúpila. Matka si to okamžite
všimla. Rýchlo položila telefón a začala skladať papier, ktorý mala pred sebou. Dcérin príchod ju zmiatol,
prekvapil, ale nevystrašil. Všetko vykonávala so stoickým pokojom.
„Čo sa deje?“ opýtala sa Theresa.
Matka sa rázne postavila od stola, obišla ho a oprela sa oň. V ruke ďalej skladala papier.
„Vždy zvedavá, vždy všímavá,“ povedala nejasne. Prívlastky však patrili Therese.
„Ty... vieš po rusky?“ spýtala sa Theresa.
„Počula si správne. Jazyky sú dôležité. Som rada, že ovládaš tri,“ odpovedala matka rázne. Ale nič viac. Theresa
musela pritlačiť. O matke toho aj v tomto veku vedela príliš málo a fakt, že vie po rusky, ju prekvapil.
„S kým si telefonovala?“ neprestala vyzvedať.
„Prepáč, ale to nie je tvoja starosť,“ povedala pokojne, no rázne, matka a zložený papier si zastrčila do kabelky.
„Ako to myslíš? Mami, čo sa deje?“
„Dosť! Možno raz, ale teraz nie,“ povedala rozhodne. Potom ju ale nežne objala a pošepkala slová, na ktoré
Theresa nikdy nezabudla: „Nikdy ti to nebudem schopná vynahradiť.“
Spomienka sa znovu rozplynula. Návrat do prítomnosti spôsobilo cvakanie. Na rade bol Adam, no zbraň
v rukách jeho kata sa zasekla. Cvak, cvak, cvak.
„Nespoľahlivý Luger,“ nespokojne odfrkol muž pred nimi.
Svet okolo Theresy bol zrazu veľmi ďaleko. Cítila len chlad, Adamovu trasúcu sa ruku v tej jej a moč, ktorý
pravdepodobne pochádzal od jedného z už mŕtvych kolegov. A strach. Živočíšny strach. To všetko prelínali
spomienky...
Tentokrát bola v New Yorku. Do Veľkého jablka ju zaviedli tri dôvody. Prvým bola smrť jej otca. Mesiac po
svadbe Betty ho zabil pád zo strechy ich obrovského domu. Bolo to druhýkrát, čo Theresa pocítila vrtkavosť
života, jeho neistotu. Druhým dôvodom bola Betty. Rok po otcovej smrti odišla s manželom do Európy. Bol
koniec roku 1935 a hrozba, ktorá začala rozťahovať svoje pazúry z Nemecka, bola stále reálnejšia. Odišli
do Francúzska zistiť, ako sú na tom jeho rodičia. O Betty už nikdy viac nepočula. Tretím dôvodom bol fakt,
že zostala prakticky sama. Sama v tom obrovskom dome. V každom vŕzganí podlahy bol kúsok jej rodiny –
starého otca, strýka, tety Emily, otca, Betty... Jediná osoba, ktorá jej v živote naozaj hmotne zostala, bola jej
matka. Ale nebola to celkom pravda. Jej tajný život, na ktorý podľa matky stále nebola pripravená, zostával stále
tajný. Theresa už nedokázala zostať v Kansase. Cítila, že potrebuje utiecť. A presne to aj spravila. Zabalila si
veci a obrovský dom opustila navždy.
V New Yorku sa sústredila na kariéru. Chcela nabrať viac praxe a uchytiť sa. Bola jar v roku 1937 a do jej
apartmánu v srdci Brooklynu dorazil telegram. Otvorila ho a začítala sa doň. Neverila vlastným očiam. Všetko
jej začalo dávať zmysel asi až po piatom prečítaní. Všetky tie roky tajností. Tých, o ktorých vedel aj otec! Tie,
ktoré obklopovali jej matku. V liste sa stručne, ale vecne priznala. Matka od nej žiadala jedinú vec – predanie
informácií istému mužovi. Rozhodnutie, či sa Theresa dobrovoľne vydá napospas čiernej diere padlo rýchlo.
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Začínala mať pocit, že sa zo smiechu tej nemeckej špiny povracia. Zaseknutá zbraň bola nepoužiteľná. Jeden
z nich vytiahol inú a namieril ju smerom k Adamovi. Traja ďalší ho odtrhli od Theresy a zložili na zem. Pristúpil
k nej jeden z nich. Držal škatuľku. Okamžite ju spoznala. Pozrel na ňu a zasmial sa: „Tak sa teda zahráme
inak,“ povedal s úškrnom. Pozerala na škatuľku a odmietala si priznať, čo sa bude diať. Celé to malo prebiehať
inak. Ľahšie. Jej myseľ znova prebehla všetko, čo sa pokazilo.
Ešte pred dvoma hodinami sedela v skrýši a čakala. Jasne si to vybavuje, rovnako, ako všetko, čo ju do tej skrýše
priviedlo. Po tom, čo pred šiestimi rokmi naozaj predala matkine informácie tajomnému mužovi, okamžite
spadla do rovnakej hry, ako ona. Dalo sa to čakať, bola rovnaká. Rovnaká krása, rovnaká sila. Navyše mala
lekársky titul a perfektne ovládala nemčinu. Človek by povedal, že bola na túto prácu až príliš dokonalá. Jej
kvality využili okamžite. Bolo potrebné, aby sa infiltrovala v správny čas na správne miesto. Bola potrebná,
nová identita totálne odhodlanie a tím správnych ľudí. Identita bola kľúčová. Christel Dunkle – mladá žena zo
zapadákova na juhu Nemecka.
Tím sa postavil prakticky sám. Všetci piati rovnako nenávideli vojnu, ktorá im zobrala blízkych. Informácie
pre nich získaval Erwin. Bol to rodený Nemec, ktorý však nikdy nesúhlasil s Hitlerovou ideológiou a vojnou
vôbec. Gavin, lingvista a kryptológ, obratný diplomat, ktorý sa vždy vedel vykeceť z každej situácie. Peter bol
zo všetkých najmenej kvalifikovaný. Bol to herec, ktorému otec zahynul pri operácii Pearl Harbor. Okamžite
chcel narukovať, no jeho slepota na jedno oko ho odpísala. Odhodlaný bojovať za každú cenu sa prepašoval do
Európy v podpalubí nákladnej lode. Podarilo sa mu infiltrovať na jednu zo základní. Jeho „misia“ netrvala dlho,
tento kuriózny prípad si všimla Theresa a rozhodla sa Petrove schopnosti využiť. Posledný z tímu bol Adam.
Bol v tom všetkom viac-menej nevinne. Lekár, ktorého spoznala ešte v New Yorku, do ktorého sa tak trochu
zaľúbila. Talentovaný, pekný, milý... Keď si spolu začali, Theresa sa práve zaplietla do celej tejto nebezpečnej
hry. A teraz bol tu, ležal na zemi a traja členovia Hitlerovej osobnej stráže ho pevne držali. Štvrtý z nich mu do
krku pichal druhú zo štyroch injekcií. Theresa vykríkla. Nemec na ňu pozrel a pochopil. Usmial sa a namieril
injekciu do svetla.
Ešte pred dvoma hodinami sedela v skrýši a čakala. Čítala dokumenty obsahujúce plán akcie. Nuremberg.
Príhodné miesto pre Operáciu 11. Od roku 1923 sa tu každoročne konali nacistické propagandistické zrazy,
najmä po Hitlerovom vzostupe. Posledný, jedenásty, sa tu mal konať v roku 1939. Mal sa niesť v mierovom
duchu, no po tom, čo Nemecko napadlo Poľsko a začala sa vojna, sa už nikdy žiadny zraz nekonal.
Informácie, ktoré Erwin dostal, boli pre nich ideálne. Hitler sa sem mal koncom leta vrátiť a v tajnosti tu
absolvovať stretnutie s vrchnými pohlavármi gestapa. Prerokovať plány a postupy, osláviť víťazstvo, ktoré bolo
na dosah. Zároveň si chcel osobne skontrolovať výrobu, ktorá mu vďaka otrockej práci produkovala lietadlá,
ponorky a tanky. A práve tam sa mal uskutočniť atentát.
Theresa behala očami po dokumente. Narazila na meno Adele. Robotníčka. Narazila na meno Tom. Prerušenie
elektriny v celom Nurembergu. Narazila na krycie meno Páv. Snajper. Narazila na informácie o osobnej stráži,
ktorá po tom všetkom zaklopala na Theresine dvere. Pozorne študovala dokument a po piatom prečítaní ho
hodila do ohňa v krbe.
Presne o desiatej večer zhasli svetlá. Theresa stála pri okne a vyzerala spoza závesov do ulice. Zaznel výstrel.
Potom druhý. Odstúpila od okna a sadla si do kresla. Oheň už dávno zhasol. Čakala. Asi po dvadsiatich dlhých
minútach počula hlasné zabúchanie. Okamžite bola pripravená. Vzala si tašku a otvorila dvere. Traja muži
v rovnošate stáli v tmavej chodbe a jeden z nich držal čiernu pásku. Vedela, že tá je pre ňu.
Nasledovalo niekoľko minút temnoty. Počula len zvuk motora, cítila niekoľko zákrut a muža sediaceho
vedľa nej. Po momentoch, ktoré prišli Therese nekonečné, auto zastavilo. Vyviedli ju von a po chvíli ju
zavalil chladnejší vzduch. Páska skĺzla z očí a Theresa si musela zvyknúť na svetlo prichádzajúce z faklí na
kamennej stene. Boli na nejakom hrade. Musia byť niekoľko kilometrov od Nurembergu, na ťažko dostupnom
a chránenom mieste. Ďaleko od tímu. Už to je len v jej rukách. Spolu s Adamom sa dokonale infiltrovala do
radov najbližších Hitlerových doktorov. To, že bola tam, kde práve bola, znamenalo, že Hitler prežil atentát
a ona ho má operovať. Jej rozkazy však zneli inak. Jedna z injekcií, ktorá sa nachádzala v taške, obsahovala
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smrtiacu dávku jedu. Teraz sedela na zemi a sledovala, ako práve tá injekcia zabíja Adama.
Pravdepodobne nič necítil, ale zabíjalo ho to. Z očí mu tiekli slzy, telo sa občas zamykalo ako ryba na suchu
a po chvíli bol koniec. Mal vlastne rýchlu smrť. Hľadela na neho s hrôzou. Nakoniec musela odvrátiť pohľad.
Nemali tu byť. Lenže keď ju priviedli do hradu, vôbec ju neviedli k zranenému diktátorovi. Miesto toho ju
agresívne zdrapili, z ruky jej vytrhli tašku a násilne ju viedli chodbami. Keď si uvedomila, že ju hodili do
miestnosti, kde v tme na kolenách kľačali ďalší ľudia, bolo už neskoro. Ako sa tam dostali a čo sa pokazilo
po tom, čo sa v celom Nurembergu zhasli svetlá, to nemala šancu zistiť. Žiadne odpovede, žiadne prosenie
o milosť – učebnicová poprava. A o niekoľko výstrelov neskôr skončila v miestnosti už len ona a parta
chladnokrvných Nemcov. Vzduch bol vydýchaný, v ušiach jej ešte stále zneli rany a napuchnutá tvár už
nedokázala viac vydať slzy. Na čele pocítila dotyk hlavne. Bol koniec.
Naposledy sa ocitla niekde inde. Bola späť v Kansase a mala päť rokov. Boli na obrovskej lúke za domom,
v ktorom žili. Pod mohutnou vŕbou sedela celá rodina. Matka, ktorá držala drobnú Betty na rukách, otec, teta,
strýko, starý otec, všetci. Theresa sa od nich na chvíľu oddelila. Keď prišla k plotu, ktorý delil pozemky, uvidela
na druhej strane muža, ktorý kopal jamu. Chvíľu ho sledovala. Keď skončil, pritiahol k jame deku, v ktorej bolo
zabalené niečo ťažké. Muž si ju všimol a vydal sa smerom k nej. Špinavá tvár a ruky ju nezmiatli, vedela, že je
to ich sused. Pozrela sa ešte raz na to, čo ťahal. Z deky nenápadne vytŕčala bledá ruka. Zľakla sa a rozbehla sa
preč. Muž na ňu len pozeral. V šoku pribehla späť k rodine, no nič nepovedala. Nevedela čo. Túto spomienku
počas života potlačila. A teraz, s hlavňou na čele, si na ňu spomenula. Posledná spomienka pred smrťou, bola
spomienka na smrť.
Ako som sa sem dostala?

D á v i d G a j d o š » autor je absolvent Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Koltaiovej
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E v a K o č i š o v á » Prešov, Ateliér produktovej a dokumentárnej fotografie pod vedením Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej
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E v a K o č i š o v á » Prešov, Ateliér produktovej a dokumentárnej fotografie pod vedením Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej
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N i n a H a l á s o v á » Hlohovec, Ateliér produktovej a dokumentárnej fotografie pod vedením Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej
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N i n a H a l á s o v á » Hlohovec, Ateliér produktovej a dokumentárnej fotografie pod vedením Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej
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K r i s t í n a F i a l o v á » Žilina, Ateliér produktovej a dokumentárnej fotografie pod vedením Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej
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JAKUB GLAJZA

záchranná misia
Je to tvrdý, ostrý a neľútostný šport, v ktorom majú šancu prežiť len tí najlepší. Odhodlanie, bojovnosť, tvrdosť,
vytrvalosť, ale najmä odvaha úder prijať a následne aj rozdať, to sú jeho hlavné znaky.
Bojovníci sa v tomto športe rozdeľujú do rôznych váhových či vekových kategórií a musím vám povedať, že
ozaj bývajú rôzni. Niektorí majú veľmi útočnú až výbušnú povahu a nerobia nič iné, len agresívne atakujú
svojich (ne) priateľov s cieľom zničiť momentálneho majstra. Iní sa usilujú neutrálnym postojom prebojovať na
popredné miesta do víťaznej štvorky. Ďalší si uvedomujú, že sú už dávno za svojím zenitom a ich čas sa kráti.
Preto sa rozhodnú vstúpiť do najlepšieho klubu, ktorý s obrovským náskokom vedie túto prestížnu, ľuďmi tak
veľmi sledovanú a diskutovanú ligu výnimočných.
Zrazu sa však ukáže on, mladý, talentovaný a hrdý bojovník túžiaci po nepredstaviteľnom úspechu. Snaha
dostať sa na vysokú pozíciu hlavy celej organizácie sa mu nepodarila, keď skončil len na treťom mieste. Preto sa
veľmi rýchlo rozhodol založiť svoju vlastnú Sieť. Sieť plnú perspektívnych bojovníkov za zmenu a pravdu. Ich
najsilnejší boxer sa však akosi zabudol riadiť slovíčkom pravdu, no napriek tomu sa snaží každého okolo seba
presvedčiť o tej svojej.
Svoje účinkovanie vo svete veľkého športu začal, ako sme už spomínali, bronzovou medailou, no nikto nečakal,
že po takom skvelom výsledku príde prepad až na posledné miesto zaručujúce účasť v lige a len s veľmi
mizernou podporou svojich fanúšikov obsadil ôsme postupové miesto.
Preto sa veľmi rýchlo a promptne, skúšaný totálnou prehrou, rozhodol svoju kariéru spojiť s veľkým trénerom,
no bolo to veľmi zlé rozhodnutie a definitívny koniec a svoje K.O. utrpí už v prvom zápase.

J a k u b G l a j z a » autor je absolvent Autorskej literárnej tvorby pod vedením Borisa Brendzu
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K r i s t í n a F i a l o v á » Žilina, Ateliér produktovej a dokumentárnej fotografie pod vedením Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej

43

P a t r i k S o p ó c i » Bratislava, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej
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N i k o l a M a r h e v s k á » Prešov, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej
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P a t r í c i a G a b r i š o v á » Trnava, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej
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L e n k a H u c í k o v á » Valaská, Ateliér komunikácie v médiu fotografie Jozefa Sedláka a Petry Cepkovej
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K r i s t i á n M a j z l a n » Pravenec pri Prievidzi, Ateliér komunikácie v médiu fotografie Jozefa Sedláka a Petry Cepkovej
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JA KU B VA Ž A N

šťastie na dosah
Ktorá činnosť je pre vás nepredstaviteľne náročná? Žehlenie? Umývanie auta? Pribíjanie klincov na stenu?
Pre mňa je to skôr odomykanie dverí v noci, pomalé prekĺznutie popri spálni rodičov a bezpečný vstup do
svojej izby bez toho, aby zaznela otázka: „Kde si doteraz bol?“ Prípadne rozkazovacia veta pod hrozbou facky:
„Dýchni na mňa!“ Nemám z toho radosť ja, nemajú z toho radosť rodičia, a tak som sa rozhodol s tým niečo
urobiť.
Priznám sa, že mám rád výzvy a začal som poctivo trénovať v disciplínach otvor dvere potichu, aj keď nič
nevidíš; vyzuj sa bez toho, aby si spadol a ľahni si do postele, nie na zem. Najpodstatnejší je kvalitný tréning
každú noc. Nebol by však nič platný bez odborníkov, ktorí stoja v pozadí. Moji mentori sú skutočne majstri
svojho remesla. Okrem motivačných pokrikov ako - Do dna, do dna! - používajú prepracovanú reverznú
psychológiu – To nevypiješ na ex, prípadne - Bez brzdy to nedáš. Okrem nich sú veľmi dôležitým článkom ľudia,
ktorí ma financujú a používajú heslá ako - Ešte jedno kolo!, prípadne - Daj si, pozývam.
Verím tomu, že všetko, čo človek v živote robí, má význam. A preto, keď vznikne šport s názvom: Dostaň sa
domov v čo najkratšom čase bez toho, aby rodičia zistili, že si opitý ako kôň, budem majstrom sveta. A ktovie,
možno to dotiahnem až na olympiádu.

J a k u b V a ž a n » autor je absolvent Autorskej literárnej tvorby pod vedením Borisa Brendzu
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N a t á l i a N i n i s o v á » Košolná, Ateliér komunikácie v médiu fotografie Jozefa Sedláka a Petry Cepkovej
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D o m i n i k S t a n o » Liptovský Hrádok, Ateliér komunikácie v médiu fotografie Jozefa Sedláka a Petry Cepkovej
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L u c i a R e p a s k á » Levoča, Ateliér komunikácie v médiu fotografie Jozefa Sedláka a Petry Cepkovej
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L u c i a R e p a s k á » Levoča, Ateliér komunikácie v médiu fotografie Jozefa Sedláka a Petry Cepkovej
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B a r b o r a H o j d í k o v á » Považská Bystrica, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej
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K A R I N F R O N KOVÁ

peklo v cirkuse
Klietka s medveďmi pyskatými je jedna z najrozmernejších klietok v celej ZOO. Má obrovský výbeh a je
stavaná mierne do kopca. V dolnej časti sa nachádza umelé jazierko s niekoľkými zvalenými kmeňmi stromov,
po ktorých medvede občas lozia. Hore stojí skromný prístrešok pripomínajúci malú jaskyňu. Na zemi pri
prístrešku sú pohodené načaté kúsky potravy.
V klietke sú tri medvede. Jeden spí, druhý sa kŕmi dobrotami, ktoré mu tam ošetrovatelia nechali a tretí zvedavo
pozoruje ľudí za sklom.
Adam okamžite spozná medvedicu, ktorá stojí najbližšie pri ňom. Je si istý, že rovnako aj ona jeho. Venuje
jej hlboký prenikavý pohľad a snaží sa v ňom naznačiť úprimné ospravedlnenie. Medvedica naňho niekoľko
sekúnd bez pohybu hľadí. Potom zavrtí hlavou, odvráti zrak a pokračuje vo svojej predchádzajúcej činnosti
mapovania okolia.
Chiara je mohutná medvedica. Váži stodvadsať kíl, do výšky meria vyše deväťdesiat centimetrov a je dlhá asi
meter a pol. Jej tmavé sfarbenie je rovnomerné, iba v oblasti ňufáka a očí má bledú škvrnu. Dlhá hnedá huňatá
srsť, ktorá ju chráni pred chladom, pôsobí navonok veľmi strapato a neupravene. Má drobné tmavohnedé
lesklé oči. Nie sú úplne okrúhle, skôr oválne, mandľového tvaru. Z hlavy jej vytŕčajú výrazné špicaté uši. Sú jej
charakteristickou črtou. Na pravom uchu má žltý krúžok s nápisom cirkus Vagabond. Zamestnanci ZOO ho
ešte nestihli odstrániť, lebo z cirkusu Chiaru previezli len pred pár dňami...
O týždeň skôr.
O chvíľu začne vystúpenie. V sále už sedí nedočkavé publikum. Kde-tu počuť detský smiech, neidentifikovateľnú
vravu či šepot, no keď na pódium prichádza mladé dievča vo farebnom kostýme, všetci stíchnu. Dievča
predstavuje cirkus Vagabond, víta hostí. Z tváre jej od začiatku do konca nezmizne silený úsmev. Nasledujú
jednotlivé vystúpenia.
Na pódium prichádza zaujímavý muž, ktorý si hovorí krotiteľ hadov. Jeho pleť má tmavšiu farbu, pôsobí
ako Ind alebo Pakistanec. Má hrubé husté obočie a dlhú bradu. Na hlave má turban maslovej farby, ktorý
mu zakrýva všetky vlasy. Na krku mu visí asi trojmetrový sipiaci had. Niektoré deti zhíknu a pritisnú sa
bližšie k svojim rodičom. Ostatní od obdivu zabudnú zatvoriť ústa. Krotiteľ opatrne sníma hada zo svojho
krku a ukladá ho do prúteného koša. Vyťahuje píšťalku a začne na nej hrať. Snaží sa hada privolať pomalou
melodickou piesňou. Najprv sa nič nedeje, no po chvíli sa z koša naozaj vystrčí hadia hlava. Postupne had
vylieza viac a viac, doslova tancuje na melódiu z píšťalky. Krotiteľ zrýchli pieseň a aj had jemne zrýchľuje
pohyby. Vyzerajú, že sú v dokonalej symbióze. Po vystúpení podíde dvojica k publiku, ktoré má možnosť
dotknúť sa zvieraťa. Niektorí možnosť využijú, zvyšok ostane radšej ticho sedieť na miestach a sleduje priebeh
show.
Ďalší sú na rade dvaja žongléri. Obaja sú oblečení rovnako. Majú na sebe červené nohavice so zelenými
bodkami a biele tričká. Farbami nešetrili ani na tvári. Okolo očí im svietia žlté hviezdičky, na líca použili
červené „trblietky“. Začiatok vystúpenia odštartujú s tromi malými pingpongovými loptičkami. Asistentka
im neskôr dohadzuje ďalšie a ďalšie lopty v rôznych veľkostiach, až nakoniec pohodlne žonglujú s desiatimi
predmetmi. Po niekoľkých minútach vymenia loptičky za ohnivé fakle. Krútením vytvárajú rôzne zaujímavé
obrazy.
Žonglérov vystrieda mohutný cvičiteľ s tromi psami. Má silné ruky, na ramene tetovanie. Privedie psov do
stredu a pustí hudbu. Spoza debne s aparatúrou vyťahuje veľké kruhy. Chytí ich do ľavej ruky a gestom psom
naznačí, že majú preskočiť na druhú stranu. Psy jeden po druhom poslušne plnia príkaz. Cvičiteľ odloží

58

kruhy a vytiahne malé sušienky v tvare kostičiek. Hádže ich do vzduchu. Psy vyskakujú, točia sa, predvádzajú
a každú jednu sušienku chytia do papule iným spôsobom. Jedno zo zvierat má viditeľné problémy. Na jednu
nohu kríva a jeho skoky nie sú vôbec také veľkolepé ako tie, čo predvádzajú jeho kamaráti. Muž sa na psa
len zamračí a trochu ho popoženie, aby bol pri vystúpení rýchlejší a príliš nezaostával. V poslednej časti čísla
postaví cvičiteľ do cesty kolky, ktoré psy obiehajú. Po každom obehnutí dostanú sušienku. Najpomalší pes zvalí
poslednú kolku. Na stotinu sekundy vidieť na tvári cvičiteľa hnev, no potom sa len usmeje a pokloní, pretože sa
blíži koniec vystúpenia. Po náročnej choreografii dá chlap ešte zvieratám vodu z nerezovej misky a všetci štyria
miznú za oponou.
Súčasťou každého predstavenia je aj klaun. Maskéri ho zmenili na nepoznanie. Prichádza na pódium odetý
vo farebnom cukríkovom kostýme. Zelené vlasy sú atrapa, rovnako aj umelý červený nos. Červená farba okolo
úst nahrádza prirodzený úsmev. Prihovára sa deťom, hovorí nacvičené vtipy. Ukazuje kúzlo so zmiznutím
mince, ktorá v skutočnosti zmizne v jeho rukáve. Deti toto kúzlo väčšinou poznajú a na tvárach majú znudený
výraz. Asistentka prináša na pódium šimpanza. Oči detí sa v okamihu rozžiaria. V publiku sa ozve nadšený
potlesk. Zviera sa zavesí na klauna a vydá neidentifikovateľný zvuk. On si ho privinie a pokračuje vo svojom
predstavení, tentokrát už s väčším záujmom obecenstva. Na záver sa spolu rozlúčia tancom na skladbu
Macarena. Šimpanzove neisté pohyby pôsobia veľmi komicky.
Po klaunovi prichádza na pódium mladý kúzelník, ďalšie sú na rade dve útle akrobatky v tesných kostýmoch,
ktoré predvádzajú ohromný výkon. Záver už tradične patrí najväčšej hviezde cirkusu. Ženský hlas z mikrofónu
uvádza: „Chiara je krotká medvedica, ktorú cirkus Vagabond odchoval a stará sa o ňu už viac, ako tri roky.
Pochádza z Indie, kde strávila prvých 10 týždňov života a potom ju priviezli do Európy, čo sa ukázalo ako veľmi
šťastné rozhodnutie. Jej výnimočný talent sme spozorovali okamžite. Rada sa predvádza, a ako je pre medveďov
pyskatých typické, rada kráča na zadných nohách a tancuje do rytmu. To všetko a ešte viac vám predvedie dnes
večer!“
Nasleduje dlhý potlesk. Spoza opony vychádza mohutný huňatý medveď s cvičiteľom po pravom boku. Obaja
sa prejdú pozdĺž celého pódia a nakoniec zastanú v strede. Presne ako majú nacvičené. Chiara sa postaví na
zadné laby. Spraví to ladne, bez zaváhania. Muž jej naznačí, aby zdvihla ľavú a ona to na niekoľko sekúnd
skutočne urobí. Udrží viac ako stokilovú váhu na jednej nohe. Opäť naberie rovnováhu a chystá sa prejsť po
prichystaných cirkusových schodíkoch. Všetko zvláda bez problémov. Nasleduje ešte niekoľko akrobatických
cvikov, ktoré sú pri ťarbavosti medveďa prinajmenšom obdivuhodné. Krotiteľ pohladí zviera po hlave a rovnako
ako klaun so šimpanzom, aj oni zakončia číslo vtipným tancom. Je zvláštne, že zviera dokáže popri chôdzi na
zadných nohách dokonca chytiť aj rytmus. Publikum obdivne zatlieska a zozadu už prichádza dievča, ktoré
uvádza jednotlivé čísla. Ďakuje divákom a informuje ich, že program sa blíži ku koncu.
Cvičiteľ poháňa zviera do zákulisia. Prisilno ju potiahne. Chiara sa strasie, zavrčí, ale poslušne nasleduje svojho
pána. Adam jej nalieva do vedra vodu, aby sa mohla po náročnom čísle trochu napiť a vyzlieka si svoj spotený
kostým. Z pokojnej činnosti ich oboch vyruší hlasné psie zavrčanie a rinčanie skla. „Čo to dopekla je?“ zľakne
sa Adam a okamžite beží za zvukmi. Chiara ho nasleduje.
V hlavnom salóniku sa im naskytne otrasný obraz. René, cvičiteľ psov, drží v ruke rozbitú fľašu od vína a oháňa
sa ňou nad sučkou labradora. Pes schúlene leží v kúte a potichu zavíja. Uši aj chvost má stiahnuté, labky celé od
krvi.
„Čo to robíš?“ spýta sa zhrozene Adam.
„Daj mi pokoj, musím si niečo vysvetliť...“
„S kým si chceš niečo vysvetľovať? S týmto bezbranným zvieraťom?“ uprie pohľad na zúboženú sučku.
„Ty tomu nerozumieš. Pokazila celé vystúpenie! Ledva kráčala, v závere dokonca zhodila kolok. Bola
veľmi pomalá a ľudia si to všimli. Povedia to svojim priateľom a môžeme sa naveky rozlúčiť s vypredanými
predstaveniami. Som zvedavý, kam potom pôjdeš.“
„Nebuď smiešny. Jedno pokazené vystúpenie neovplyvní našu budúcnosť. Čo si jej spravil?“ Adam sa nakloní
k svojmu kolegovi s úmyslom zobrať mu z ruky nebezpečné sklo. Z jeho úst zacíti ostrý závan alkoholu.
„Ty si zase pil? Pred vystúpením? Si normálny?!“
René sa zatacká a nahlas sa zarehoce: „Ty mi ideš dávať rady? Veď sa nevieš postarať ani o vlastného syna!
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Najskôr si uprac svoj život a potom komentuj cudzí!“
Adam sa nakloní k labradorovi, chce sa pozrieť na hĺbku zranení, ktorému mu René spôsobil, no kolega ho
rýchlo schmatne za ruku: „Vypadni, Adam! Hovorím ti to v dobrom.“
V Adamovi kypí zlosť: „Ako sa opovažuješ zdvihnúť ruku na zviera? Vôbec si nezaslúžiš byť cvičiteľom... Veď
krváca!“
„Som zvedavý, či mi to isté povieš aj keď budeme musieť Vagabond zavrieť. Ľudí už nezaujímajú akrobati,
klauni či kúzelníci. Už dokonca ani zvieratá nie. Dávajú prednosť hlúpemu kinu! Práve preto musíme pracovať,
ako najlepšie vieme, dokelu! Chápeš to? Musíme si aspoň udržať počet divákov a takéto pokazené vystúpenia,“
pohľad uprel na úbohú sučku, „tomu neprospievajú. Musí si to uvedomiť.“
„Ale určite nie použitím násilia.“
René sa v sekunde otočí na Adama a silou ho pritláča k stene. V ruke drží kus rozbitého skla, ktorým mu jemne
prechádza popred krk, aby ho vystrašil.
„Ak to bude potrebné, použijem aj násilie,“ zašepká, „a teraz už choď.“
Obaja stáli bez pohnutia. Labrador v kúte zakňučí. Adam využije chvíľu nepozornosti svojho kolegu a načiahne
sa po mosadznú termosku, ktorá leží na stolíku. Z celej sily ňou udrie Reného do hlavy. Úder ho omráči, ale
zároveň aj viac rozzúri.
„Toto si nemal,“ vychádza z Reného úst, zatiaľ čo sa na útočníka zaháňa päsťou. Adam je o poznanie slabší,
no bráni sa. Chce Renému vrátiť úder, ale ten sa uhne a buchnát dostane vyplašená Chiara, ktorá celý čas stojí
medzi dverami salónika.
Oči sa jej zalesknú, vyplaší sa. Stavia sa na zadné nohy a z plných pľúc zareve. Jej obvyklá krotká povaha mizne
a prebúdza sa v nej kúsok divého zvieraťa, ktorý v nej ešte žije. Je zmätená. Nazlostená. Obráti sa na Reného
a bez zaváhania ho zhodí na zem. Nezdvihne sa. Adam skríkne. Snaží sa medvedicu upokojiť a volá pomoc.
Novinová správa
Krvavý útok v cirkuse
TRNAVA. V utorok 15. novembra sa v cirkuse Vagabond stala obrovská tragédia. Počas konfrontácie dvoch
cvičiteľov v zákulisí sa do hádky zapojilo aj jedno zo zvierat. Medvedica, najväčšia atrakcia cirkusu, zaútočila na
cvičiteľa. René M. (34) bol na mieste mŕtvy.
Na otázku, prečo bolo zviera voľne pustené a nie zavreté v klietke, sme nedostali odpoveď. Jediný svedok
incidentu Adam H. (29) je veľmi rozrušený a momentálne nie je schopný komunikovať s médiami.
Zranené bolo aj ďalšie zviera. Sučku labradora našli vystrašenú v kúte s niekoľkými reznými ranami na labkách.
Rany boli nepochybne spôsobené ľudskou silou. Na cirkus Vagabond bolo podané trestné oznámenie vo veci
týrania zvierat.
Medvedicu okamžite previezli do bratislavskej ZOO. Odborníci, ktorí prípad vyšetrujú, nepovažujú zviera za
nebezpečné. Jej náhly útok pripisujú agresívnemu správaniu zo strany personálu.
Budúcnosť cirkusu je momentálne otázna. Ak sa preukáže, že Vagabond naozaj páchal násilie na zvieratách,
dostane cirkus nariadenie ukončiť svoju činnosť. O ďalších informáciách v prípade vás budeme priebežne
informovať.

K a r i n F r o n k o v á » autorka je absolventka Seminára kreativity pod vedením Slavomíra Magála a Borisa Brendzu
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M a r e k K u b o v » Varín, Reklamná fotografia a dizajn Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej
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K L AU D IA S L I V KOVÁ

spisovateľka
Klára vytiahla svoju bielu šálku a položila ju pod kávovar. Stála len tak opretá o kuchynskú linku a čakala, kým
sa obsah šálky naplní obľúbeným nápojom. Na prvý pohľad sa zdalo, že je úplne vyšťavená z práce alebo po
nejakom dlhom večernom žúre. Keď ju nezmyselné státie v kuchyni prestalo baviť, schmatla kávu a uložila sa
do veľkého koženého kresla. Siahla po knihe, ktorá ležala na stole. Bolo ešte len štvrť na osem, tak si mohla
dovoliť pár minút čítania. Medzi rannou chvíľkou „poézie“ lustrovala sociálne siete, čítala statusy, sem-tam sa
aj len tak sama pre seba pousmiala, keď zbadala vtipné fotografie svojich kamarátok. Horúčkovito otvárala
správy, či jej neprišlo niečo nové. Pár neprečítaných sa jej na obrazovke síce zobrazilo, tie však pre ňu neboli
podstatné.
Bola streda. Klára bola dohodnutá, že si dnes s Filipom urobia deň len pre seba. Za poslednú dobu sa kvôli
pracovným povinnostiam vídali veľmi málo. Klára, sebavedomá dvadsaťštyri ročná žena, mala vždy všetko
usporiadané. Svoj život viedla podľa vlastnej ružovej šablónky, ktorú si v hlave skladala ako skladačku. Je
to v prvom rade korunovaná beznádejná romantička, ktorá svojho Filipa prirovnávala ku všetkým bohom
lásky, vášne a hriešneho sexu. Filip bol pochopiteľne ťažký sexy elegán, ktorý by svojím šarmom zbalil aj tú
starú bosorku Kosmálovú – predavačku z neďalekej Večierky. Vysoký mladík s tmavými vlasmi a hlbokými
hnedými očami. Od Kláry bol iba o dva roky starší, no ona v ňom videla všetko to, čo by podľa jej kritérií mal
spĺňať muž, s ktorým chce raz mať psa, mačku a záhradu s vysokými zelenými tujami. Na rozdiel od Filipa
bola častokrát klbko nervov, frustrácií a hysterického citového rozpoloženia. On vždy vedel, ako na ňu, ako
toto tornádo emócií zabrzdiť včas, kým nenastane veľká katastrofa, ktorá vytvorí minimálne ďalšiu čiernu
dieru. A to predsa nikto nechcel. Vždy sa červenala, keď sa jej posmieval, aká je mrzutá. Vravieval jej, aby si
dávala pozor, lebo raz dôjde k jej samovznieteniu. I keď jej to nedával najavo často, veľmi ju ľúbil. Bola to jeho
maličká, päťdesiatdva kilová mrzutá Klára.
Keď vystúpila z vlaku, Filip samozrejme zase meškal. Vždy si v hlave prehrávala scenáre, v ktorých čaká muž
na ženu. U nich to bolo vždy opačne. Aj keď ju išlo od jedu rozpučiť, radšej si dala slúchadlá do uší a snažila
sa na tej hnusnej železničnej stanici upokojiť. Vedela, že keď po ňom opäť vyštartuje, tak streda skončí fiaskom
s ofučanou Klárou, ktorá na truc už neprehovorí ani slovo. Dokonca ani domáci burger by tento deň nedal do
poriadku. Keď sa konečne zjavil, ďakovala všetkým nadprirodzeným bytostiam. Skoro mu zaspievala aj ódu na
počesť jeho príchodu. Filip sa len usmieval, veľmi dobre vedel, čo robí a vtlačil jej obľúbenú čokoládu do ruky.
Všetky možné tragické scenáre tohto dňa boli nadobro zažehnané. Klára sa pristihla, ako ho mlčky pozoruje.
Aj keď s ním v aute sedela asi už po stíkrát, vždy obdivovala jeho ruky. Ešte aj pri takejto, ničím neobvyklej
činnosti, ako je šoférovanie, ním bola stále fascinovaná. Častokrát si sama kládla otázky, či je možné tak veľmi
ľúbiť, alebo sa jej to len sníva a je už úplne oblbnutá tými svojimi románmi o neskutočnej, nadpozemskej
a nereálnej láske. I keď samu seba desila, vedela, že Filip je ten pravý a verila tej klišé vete, že on jej srdce
nezlomí.

„Niekto ti volal,“ prehodila popri tom, ako prestierala na stôl. Klára nikdy nedvíhala Filipovi hovory. Nemala
na to dôvod, verila mu. Mobil začal opäť zvoniť. Znel veľmi nástojčivo. Filipovi prebehol tvárou tieň niečoho,
čo nevedela presne definovať. Ale to niečo naštartovalo jej vnútorné alarmy. Nenápadne sa vytratil hore. To
už vedela, že niečo nie je v poriadku a po prvý raz po dlhej dobe pocítila šteklenie motýľov v bruchu. Ale nie
tie, ktoré prichádzajú, keď je človek zamilovaný, ale tie od strachu. Jej vnútorný alarm už v tej dobe bežal
naplno. V priebehu niekoľkých sekúnd myslela na všetky najhoršie verzie toho, o aký telefonát ide. Nemohla
už viac čakať. Len tak čakať so srdcom, ktoré jej chcelo vyskočiť z hrude. Vybehla hore vysondovať situáciu
a upokojovala sa tým, že sa nič nedeje. Filip sa na ňu sladko usmeje a všetko bude v poriadku. Otvorila dvere,
no jeho pohľad ju skôr ešte viac rozhodil, ako upokojil. Keď sa ho priamo ako mrzutá Klára opýtala, s kým sa
to rozprával, bol nepríjemný a odmeraný. Dnes už jej hru nehral. Nesnažil sa ani nič predstierať, čomu veľmi
nerozumela. Po hodinovom čakaní na rozumnú odpoveď si začala baliť veci.
„Ak teraz odídeš, už sa nemusíš vracať.“
Jeho reakcia ju schladila. Ani nie tie slová, ako ten jeho pohŕdavý tón, s akým sa s ňou bavil. Nespoznávala ho.
Neverila vlastným očiam a ušiam a chcela vedieť len jedno – PREČO. Chytila kufor do ruky, ale neodišla hneď.
Zostala ešte asi minútu stáť a len tak na neho pozerala. Neurobil nič. Nezastavil ju, nepresviedčal ju. Nič. Cítila
sa ponížená, odkopnutá. Aj keď nechcela, odišla. Bez slova, s poslednou hrdosťou, čo jej ešte zostala. Držala
sa, aby sa nezrútila na kolená už pred ním. To bolo to posledné, čo by si zaslúžil. Takéto rýchle konce v jej
románoch neboli...
Keď už mala hrnček kávy prázdny a žiadna nová správa s náznakom vysvetlenia a ospravedlnenia
neprichádzala, musela sa vzchopiť, aby celý štvrtok nepreplakala pri počúvaní Bryana Adamsa. Oči mala už
dostatočne opuchnuté zo včerajšieho večera a nemienila v tomto týraní samej seba pokračovať aj dnes.
Kláre zrazu zazvonil mobil a ona sa odtrhla od notebooku a prestala na chvíľu písať. Volal jej manžel, Michal.
Prosil ju, nech si aspoň jeden deň dá pokoj s písaním a spraví si čas konečne aj pre nich dvoch. Zatvorila
notebook, natiahla si obľúbené dotrhané džínsy. Mačku rýchlo zatvorila do kúpeľne a psa pustila na záhradu
plnú zelených tují. Ponáhľala sa, robila čo mohla, keď Michal netrpezlivo vytruboval pred domov. Celý bez
seba, že na ňu musí zas čakať...

Vrátili sa domov po únavnom dni. Filip si išiel dať sprchu a Klára chystala ľahkú večeru. Na hornom poschodí
zazvonil mobil. Bežala ako o dušu po točených schodoch. Čakala hovor od Jany, ktorá sa mala vrátiť po dlhej
dobe domov. Keď vošla, sklamaná zistila, že to nebol ten jej. Vrátila sa dokončiť večeru. Filip vyšiel zo sprchy a
pobozkal ju na líce. Bol sladký ako vždy.
K l a u d i a S l i v k o v á » autorka je absolventka Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Koltaiovej
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M á r i a S t r e d a n s k á » Piešťany, Ateliér produktovej a dokumentárnej fotografie pod vedením Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej
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M á r i a Š i š k o v á » Bratislava, Ateliér produktovej a dokumentárnej fotografie pod vedením Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej
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R e n é M i n i c h » Kanianka, Ateliér produktovej a dokumentárnej fotografie pod vedením Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej
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K R I S T Í NA F LO R OVÁ

vyznanie
Hovorí sa, že každá minúta s milovanou osobou je dar od Boha. Ja som tou milovanou osobou pre muža
ležiaceho vedľa mňa. Čo znamená byť milovaný? Nad touto otázkou už premýšľam, hm, ani neviem, ako dlho.
Prechádzam očami po izbe a môj pohľad zastane na hodinách. Práve tie mi pripomenuli krutú realitu. Sú tri.
Presne to je čas, ktorý sme strávili spolu v posteli. No nie milovaním alebo blahodarným spánkom, ale tichom.
Boli štyri hodiny nad ránom a ja som nepomyslel ani na spánok a už vôbec nie na milovanie. Nie po tom, čo
mi povedal. Ako mi to mohol povedať? Moje premýšľanie narušil nečakaný pohyb. Vedel som, že ani on nespí.
Prevrátil som sa na bok a pohľad som vryl do jeho pevných ramien.
„Premýšľal si niekedy nad tým, ako zomrieš?“ Ticho. Žiadny pohyb, ani hláska, ktorú by aj tak pohltilo šero
v našej izbe. Odkopol som prikrývku, ktorá sa v tejto horúčave začala lepiť na každý milimeter môjho útleho
tela a s povzdychom som sa posadil. Natiahol som sa po balíček cigariet s obrázkom rozožratých pľúc a vytiahol
z nej poslednú nádej. Neznáša, keď fajčím v posteli. Tajne som dúfal, že to v ňom vyvolá nejakú reakciu. Bol by
som vďačný za hocičo, čo by narušilo to ticho medzi nami. No on sa ani nepohol. Cítil som, ako sa mi do očí
tlačia slzy, ktorým nechcem dovoliť, aby sa dotkli mojich líc. A tak som urobil to, čo robím vždy v situáciách,
nad ktorými nemám kontrolu. Začal som sa smiať. A potom to prišlo. Jeho hlasný povzdych, ktorý by inokedy
nestál ani za povšimnutie, ale teraz... Teraz, to bolo záchranné koleso. Moje kroky smerovali k červeným
závesom na našom okne, ktoré som jedným pohybom odtiahol. Do vnútra preniklo jemné svetlo z pouličného
osvetlenia. Prisadol som si k nemu na posteľ. Pomaly som si potiahol z cigarety a dym vyfúkol opačným smerom
od neho, nech vidí, že nie som taký bezcitný človek, za akého ma momentálne považuje.
„Stále nezaznela odpoveď na moju trošku morbídnu otázku,“ nadýchol som sa a pokračoval som.
„Pravdupovediac, nikdy som nepremýšľal nad tým, ako zomriem,“ začal som potichu, „no deň čo deň som
uvažoval nad tvojou smrťou.“ Postavil som sa, podišiel som k oknu a zamyslene som sa zahľadel na prázdnu
ulicu.
„Chceš vedieť prečo?“ nadhodil som. V hlave som si prial, aby zareagoval. Vždy bol veľmi zvedavý a na všetko
chcel poznať odpoveď. No obaja sme tušili, že s východom slnka už bude všetko inak. „Od prvého momentu,
kedy som ťa spoznal, som si želal, aby to s tebou bolo iné. Výnimočné. Mal som už plné zuby toho, že som
nedokázal nikomu dôverovať. Tak som sa rozhodol, že to skúsim.“ Buchol som päsťou do steny a zašepkal:
„Vložil som celú moju dôveru do rúk iného človeka. A to je dôvod, prečo som premýšľal nad tvojou smrťou.
S tebou by totiž zomrela aj moja dôvera v iného človeka.“ Natiahol som sa po popolník a spolu s cigaretou
som uhasil aj môj hnev. „Nie že by som si túto konverzáciu neužíval, ale nechceš nadviazať aspoň očný kontakt
s mojimi nádhernými modrými očami?“ nadhodil som so snahou o žart. Pomaly som kráčal k posteli a on sa
zrazu obrátil. Ocitol som sa tvárou v tvár človeku, ktorý si myslel, že mu úplne dôverujem.
„Vždy si veľmi rád humorom zakrýval svoju neistotu,“ prehovoril konečne. „Pamätáš si na naše prvé
stretnutie?“ spýtal sa ma z ničoho nič. V očiach mal slzy, no mne ho vôbec nebolo ľúto. V tú chvíľu som necítil
nič. Pokrútil som hlavou a on sa rozosmial: „Už vtedy si sa ma tak zúfalo snažil rozveseliť. S odstupom času
stále viac a viac uvažujem nad tým, či si toto všetko nebral len ako jeden veľký vtip.“
Nadýchol som sa a chcel som protestovať, ale nedokázal som mu už klamať. Nikdy som to nebral tak vážne ako
on. Ticho medzi nami nás doslova pohlcovalo. Nebolo to pokojné ticho milencov, ktorí nemusia ani rozprávať,
aby dokázali medzi sebou komunikovať. Bolo to skôr ticho ľudí, ktorí si už nemajú čo povedať. Jemne si zotrel
slzy, ktoré mu stekali po lícnych kostiach.
„Keď som ťa prvýkrát zbadal, moja prvá myšlienka bola: Tak, si tu. Pamätám si dokonca aj našu prvú
konverzáciu. Spomínaš si, čo si mi povedal?“
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Ďalšia otázka, na ktorú som musel zareagovať negatívne. Pozoroval som, ako upriamil svoj pohľad na strop.
Rukou si prešiel po tvári a zostal ticho. Nesmelo som si ľahol k nemu, ale nechal som medzi nami dostatok
priestoru na to, aby sa naše telá nedotýkali. Ach. Prečo to len povedal? Pokazil tak všetko, čo sme mali. Celú
našu krehkú rovnováhu. Pred menej ako 24 hodinami sme obaja ležali v tejto posteli prepletení tak, že som
nevedel, kde začínam ja a kde on končí. Tomu je však koniec. Nedokážem si ani len predstaviť, že by som sa ho
mal teraz dotknúť.
„Všetko si to pokazil tým tvojím vyznaním!“ povedal som rozhodne. Vedel som, že to nie sú najlepšie zvolené
slová, ale už nebolo cesty späť. Prudko sa posadil a naklonil sa nado mňa tak, že jeho tvár bola len pár
centimetrov od tej mojej. Cítil som, ako sa jeho smútok premenil na hnev. Jeho slzy vystriedal zrýchlený dych a
nevrelý výraz. Rukou mi nadvihol hlavu a naše tváre sa priblížili ešte viac.
„Povedal som ti, že ťa...,“ zachvel sa mu hlas a po tvári mu stiekla ďalšia slza, ktorá mi pristála na perách.
Vtedy som ochutnal jeho beznádej.
„Povedal som ti, že ťa milujem,“ zašepkal nakoniec.
„A ja som ti povedal, že ťa nemilujem a ani nikdy milovať nebudem.“
Jeho zovretie sa stalo na chvíľu neznesiteľným, no po chvíľke ma pustil a objal ma. „Čo mám urobiť, aby som
to zmenil?“ spýtal sa ma zúfalým hlasom. „Spravím čokoľvek!“ V jeho objatiach som sa vždy cítil bezpečne, no
tentoraz som sa z neho chcel vyslobodiť.
„Nemôžeš spraviť vôbec nič,“ poznamenal som sucho. Nebolo mi ho vôbec ľúto. To on to pokazil! Chcel odo
mňa príliš veľa a náš vzťah sa preto zrútil ako domček z karát. Vymanil som sa z jeho objatia a postavil som sa.
Musel som odísť, pretože nikdy som sa necítil taký osamelý a zraniteľný zároveň, ako keď ma on držal v náručí.

K r i s t í n a F l o r o v á » autorka je absolventka Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Koltaiovej
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N i n a Š i m o n o v i č o v á » Bratislava, Fotografické praktikum Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej
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R e n é M i n i c h » Kanianka, Ateliér produktovej a dokumentárnej fotografie pod vedením Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej
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R o m a n a M i n á r i k o v á » Pruské, Ateliér produktovej a dokumentárnej fotografie pod vedením Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej
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LU C IA KO R E N ČÁ KOVÁ

odkaz

Neveľká izba je do polovice predelená stenou. Na ľavo od dverí sa týči malá červená kuchynská linka, na ktorej
sa povaľuje špinavý riad. Po zemi je roztrúsené zafúľané páchnuce oblečenie a na pár miestach opadnutý kus
bielej omietky. V strede miestnosti leží sivý gauč, ktorý pokrývajú škvrny po vyliatych nápojoch a mastné fľaky.
Priamo oproti dverám vpúšťajú minimum svetla dve dvojkrídle zatiahnuté okná. Medzi nimi jasne vidieť dieru
v stene. Nad ňou visí veľká zarámovaná fotografia mladej ženy držiacej batoľa.
V tejto neveľkej izbe prebýva Rony, vysoký štíhly muž vyzerajúci zhruba na 35. Husté hnedé vlasy mu siahajú
asi po plecia a hnedé oči s dlhými riasami mu zvrchu lemuje hrubé obočie. Má trochu širší nos s malou jazvou
pri jeho koreni. Plné pery sú dominantou jeho guľatej tváre. Tmavá pokožka sa podobá skôr mulatovi než
klasickému belochovi. Po hánkach mu steká krv z malých popraskaných chrastičiek. Čierne obtiahnuté tričko
zvýrazňuje jeho vypracované brucho. Bosé nohy preplieta pod stoličkou, na ktorej práve sedí.
***
Otváram dvere miestnosti a do očí mi udrie fotografia visiaca na stene medzi oknami. Pár sekúnd na ňu
hľadím a nespoznávam svoju mladistvú tvár. Rony sedí na stoličke pri počítači a pohľadom priam hypnotizuje
jeho obrazovku. Nevšíma si ma, a tak našľapujem potichu. Očami ostrím na monitor, kým celkom zreteľne
neuvidím, čomu venuje toľkú pozornosť. Porno. Hlasno sa nadýchnem. Rony prudko zabuchne notebook
a otočí sa smerom ku mne. Chvíľu si len tak nemo hľadíme do očí. V momente, keď vstáva z kresla, ja veľmi
rýchlo cúvam a ruky vystieram v obrannom geste priamo pred seba. Rony robí krok vpred, ja jeden vzad.
Tancujeme tango odstupu, až kým nenarazím do dverí, ktorými som len pred chvíľou vošla. Rony neváha
a pevne ma chytá za obe vystreté ruky.
Hlavu pritláča k mojej a šepká: „Vedel som, že sa zas vrátiš.“
„Vraj si na tom naozaj zle,“ odvrkla som sebavedomo.
Jeho tvár zrazu pripomína nepríjemnú boľavú grimasu. Zatvára oči, odťahuje sa odo mňa a konečne mi púšťa
ruky. Šúcham si zápästia boľavé od zovretia.
„Naozaj zle? Naozaj zle?!“ vrčí nepríčetne, „naozaj zle som na tom bol pred siedmimi rokmi, keď si ma
opustila, ty ...," nedokončí vetu.
Otáča sa a rýchlym krokom smeruje späť k počítaču. Zastane a obomi rukami si zakrýva tvár. Stojím nehybne.
„Ako sa má?“ pýta sa pokojne.
„Kto?“
„Neser ma, ty tupá krava!“ kričí a z úst mu pritom prskajú sliny, „ty dobre vieš kto!“
Chvejem sa, no odpovedám pokojne: „Bianka sa má výborne. V škole má samé jednotky a vie nádherne kresliť.
Chodí na výtvarný krúžok. Myslím, že keď vyrastie, pôjde na nejakú umeleckú školu alebo tak. Najviac ju baví
kresliť, ale rada aj bicykluje a pláva...“
„To bicyklovanie má po mne. Na bicykli som býval najväčší kráľ. Nikto z nich na mňa nemal, sráči,“ skáče mi
do reči.
„Jasné,“ dodávam rezignovane a na pár sekúnd nastáva ticho, pri ktorom počuť naše hlasné dýchanie.
Rony sa nervózne hrá so svojimi rukami, no ja stále iba nehybne stojím a sledujem ho. Cítim, ako sa moje čelo
pri pohľade na neho zvrašťuje.
„No a čo ty? Vidím, že nemáš žiadnu ženu, ktorá by ti upratovala. Nehovoriac o tom, na čo si sa pozeral, keď
som prišla. I keď, to si mal rád aj v dlhodobom vzťahu, takže,“ trochu stišujem hlas, „pri tebe človek nikdy
nevie.“
To zhnusenie na mojej tvári musí byť celkom hmatateľné. Obzerám sa po miestnosti a krčím pri tom nos.
„Vráť sa ku mne, Soňa,“ šepká tichým zúfalým tónom a klesá na kolená. Plače.
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Prevraciam očami, pretože presne toto divadlo som čakala. Dlhým krokom prekračujem jeho spodnú bielizeň
váľajúcu sa na pieskovom linoleu. Na chvíľu sa zastavím, uprene naňho hľadím a náhle pociťujem nečakanú
ľútosť, ktorá mi priviera oči.
„Vieš dobre, že to nejde. Svoji sme už raz boli. Prešlo veľa času, Rony. Ja už som iný človek a ty...," moju vetu
prerušuje obria hrča v krku, ktorá nejde len tak prehltnúť.
Podchádzam bližšie, objímam ho.
„Ty si sa vôbec nezmenil, Rony. Pozri sa na seba. Žiješ v tomto prasačinci, ruky máš dochrámané... Od čoho?
Od bitiek? Mlátiš do ľudí, alebo do stien?“ začínam hystericky kričať.
Vstávam a mierim k priestoru medzi dvoma oknami.
„Veľmi zreteľne si pamätám, kedy si urobil toto!“ môj ukazovák smeruje na dieru v stene. „Vtedy, keď si mi
urobil túto jazvu!“ ukazujem na svoje čelo.
On celý čas sedí na pätách, smutne hľadí a občas si roztrasenou rukou utrie nos.
„Mlátil si do mňa ako do boxovacieho vreca a kvôli tebe sme prišli o druhé dieťa! Iba kvôli tebe! Tolerovala
som ti milenku, tolerovala som ti, že si mal občas zlý deň a nadával mi do odporných špín, ale toto, Rony,“
vzpriamim sa, uhladím si vlasy a ticho dokončujem svoju vetu, „toto už nebolo len o mne.“
Jeho pohľad sa mení. Už neplače. Takmer sa usmieva.
„Ale predsa,“ robí hlboký nádych, pri ktorom zatvára oči, „ty si si to všetko zaslúžila. To decko aj tak určite
nebolo moje,“ precedí ticho, no veľmi jasne a zreteľne, aby mi neušlo jediné slovo.
„Vidíš?! Presne toto si robil celý náš vzťah. Meníš nálady častejšie než ponožky, si paranoidný, si jednoducho
narušený psychopat s niekoľkými tvárami. Je mi ťa naozaj ľúto.“
„A aj tak si si to so mnou užívala viac, než osem rokov, zlato,“ usmieva sa.
Vykročím smerom ku dverám a syknem: „Bola obrovská chyba chodiť sem.“
V tej chvíli sa všetko mení. Rony prudko vstáva zo zeme a chytá ma za rameno.
„Nikam nejdeš!“ vrčí.
Jeho ruku odstrkujem zo svojho tela, pričom zapájam všetku silu. Neúspešne. Veľkou dlaňou mi drví kľúčnu
kosť a ja klesám na kolená. Z očí sa mi derú slzy bolesti a z úst tiché povzdychy.
„Seď!“ prikáže mi.
Kývam hlavou na znak súhlasu a on mi púšťa rameno. Sedím nehybne na zemi vedľa gauča, ruky na kolenách.
Rony stojí nado mnou, dlaňou si utiera spotené čelo a následne si uhladzuje vlasy. Prechádza okolo mňa, poza
môj chrbát a sadá si na gauč. Ruku mi veľmi jemne prikladá na boľavú kľúčnu kosť a krúživými pohybmi začne
miesto masírovať.
Po chvíli prestáva a naše oči sa stretnú.
„Nechceš ku mne byť po toľkých rokoch konečne úprimná?“ pýta sa a opiera si lakte o kolená. Prsty oboch rúk
kríži jedny cez druhé a cez túto pletenicu upiera svoju vážnu tvár priamo na tú moju.
Moje nozdry sa rozširujú a dych na okamih úplne zastaví.
„Neviem, o čom hovoríš,“ krútim hlavou a spotené dlane si utieram do nohavíc.
„Toľké roky, Soňa, a ty si tou špinou jednoducho zostala. Všetky svinstvá, ktoré som ti urobil, áno, urobil! Boli
to chyby, no všetko som priznal a prosil o odpustenie. Zatiaľ, čo ty si sa hrala na svätú, na chúďatko, úbožiatko
jedno, ktoré mláti ten netvor, jej manžel. A pritom každá tvoja dámska jazda skončila v posteli s iným chlapom!
Vedel som to hneď, ako sa to stalo. ZAKAŽDÝM! A keď som sa ťa pýtal, zapierala si. Už viac nemusíš. Pusť to
von,“ slová sa z neho lejú ako horúca pálčivá láva, stekajú po mne a nechutne pália na celej mojej hrudi.
Chytám sa na mieste, kde by malo byť srdce, zatváram oči a zhlboka do seba nasávam potuchnutý vzduch
Ronyho izby. Vstávam zo špinavej zeme, oprašujem si nohavice, vystieram chrbát.
„Áno. Som presne taký istý netvor ako ty. Sme stvorení jeden pre druhého,“ priznávam sa.
Rony pomaly, pomaličky vstáva z gauča. Usmieva sa. Jediným malým krokom sa dostáva do mojej tesnej
blízkosti, iba pár centimetrov od mojej tváre. Približuje sa stále bližšie a dáva mi letmý bozk na čelo. Hneď sa
zas rýchlosťou blesku o krok vzdiali, naťahuje svoju veľkú ruku a zaťatou päsťou ma udiera do tváre. Raz, dva
razy, tri razy.
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***
Svoje dielo dokonal. Teraz už len sedí nad jej zohavenou tvárou. Hľadí na ňu a masíruje si boľavé hánky. Jeho
tvár neprezrádza pocity, úmysly, jednoducho neprezrádza vôbec nič. Len sedí a čučí. Je trochu zadýchaný
z adrenalínu, ktorý ním v tej krátkej chvíli prešiel. Konečne sa rozhodne vstať. Podíde k nej a skontroluje jej
tep. Žije. Ba dokonca aj dýcha. Sleduje ako sa jej hrudný kôš pomaličky nadvihuje a zase klesá. Dvíha ju na
ruky a ukladá na špinavý sivý gauč. Z drezu vezme akúsi mokrú plesnivú špongiu, ktorú jemne prikladá na jej
tvár. Krv mizne v žltej pene, avšak opuch sa pomaly zväčšuje. Špongiou ešte utiera zaschnuté červené kvapky
na pieskovom linoleu. Dokonané, upratané. Kráča teda k svojej posteli ukrytej na druhej strane jeho dopoly
predelenej izby. Ľahne si a pomaly zaspáva.
***
Oči otvára až po buchnutí dverí. Podoprie si chrbát lakťami a chvíľu rozmýšľa. Vstáva z postele a zamieri ku
gauču. Soňa nikde. Podíde k oknu a vidí ju bežať po chodníku popri dome. Mizne za prvou zákrutou. Vracia sa
k posteli, keď mu do očí udrie ružový lístoček položený na mieste, kde predtým ležala.
Bolo to nádherné.
Ďakujem, že mi pripomínaš,
aká krehká a živá v skutočnosti som.
Milujem ťa.
S
Odkaz pokrčí, usmeje sa. Zapína notebook a bosé nohy preplieta pod počítačovým kreslom. Je čas dopozerať
jeho obľúbený žáner.

L u c i a K o r e n č á k o v á » autorka je absolventka Seminára kreativity pod vedením Slavomíra Magála a Borisa Brendzu
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M A G DA L É N A T O M A L O VÁ

irena

Veľká štvorcová miestnosť s bielymi stenami. Stôl a na ňom písací stroj. Čierny s bielymi klávesmi. Pár
písmeniek je zošúchaných a taktiež farba má už čo-to za sebou. Vedľa stroja je kopa zažltnutého čistého
papiera. Stolička tu nie je. Tu sa radšej píše postojačky. Inak je miestnosť prázdna. Bez vône, bez prievanu
z otvorených dverí. Tie tu, mimochodom, tiež nie sú. V miestnosti sa len tak ocitneš a si. Jediným zdrojom
svetla je veľké okno oproti stolu, ktoré zaberá skoro celú stenu. Za oknom nijaké budovy. Len belasé nebo.
Čisté nebo bez oblakov a kdesi je aj slnko, no nevidieť ho. A možno iný zdroj svetla, pretože tu je na písmenká
vidieť stále. Čas stráca zmysel.
Muž sa v miestnosti bez dverí zjaví náhle. Môže mať okolo tridsiatky. Viečka s hustými mihalnicami má
privreté. Z úst iba čiarka a z očividného sústredenia sa mu na tvári tvoria vrásky. Okolo očí, úst, na čele.
Fedor je vysoký asi meter osemdesiatpäť. Tmavé vlasy, ktoré sa mu lesknú mastnotou, má na tyle zviazané
gumičkou. Miernu nadváhu maskuje o niekoľko čísel väčším čiernym tričkom. V náprsnom vrecku má
zastrčený biely diár previazaný čiernou kožou a malú ceruzku. Okrem trička a treniek nemá Fedor nič.
Bosý stojí v strede miestnosti. Vyrovnane dýcha a pomaly otvára oči. Tvárou sa mu roznesie výraz utrpenia.
Trojdňového vnútorného utrpenia, keď sa ti oči zmenia na nepriehľadné sklá. Taký sklený, neprítomný výraz
má aj Fedor. Napriek tomu jeho tvár nejaví nijaké známky prekvapenia z nového prostredia. Niekoľkokrát si
rukou prejde po strnisku. Podíde k oknu a čosi si zamrmle. Vytiahne notes a zapíše si časový údaj. 10:15 –
nič sa nezmenilo. Počas cesty k stolu so strojom si notes šikovne zastrčí do náprsného vrecka. Z kopy papiera
si jeden zoberie. Založí ho do stroja a nachvíľu premýšľa, opierajúc sa dlaňami o stôl. Vzdychne si, pokýva
hlavou a začne písať. Miestnosťou sa ozýva intenzívne ťuk-ťuk. Ožije.
Na zažltnutom papieri sa objavujú slová. Veľa slov. Fedor píše rýchlo. Ani na chvíľu neváhal. Poťahuje páčku
stroja, keď príde na koniec riadku, aby začal nový. Bum-bum-bum, medzera, bum-bum, cink. Vyberie hárok
papiera a uprene naň pozerá.
„Ach, Irena. Zmizla si. Ako ranná rosa počas júnového dňa. Ako čerstvé rožky v samoobsluhe. Ako... ako
hocičo, čo mi veľmi chýba. Pamätám si, ako som ťa prvý raz stretol. Mala si voľné červené šaty, bosé nohy
a žuvačku za uchom. Obaja sme sa prihlúplo kývali na koncerte Jany Kirschner. Dala si mi upiť z ríbezľového
vína a pošepkala si mi, ako miluješ východy slnka a mužské prsia. Bol som ohromený. Tebou a vôňou tvojich
zlatohnedých vlasov, ktoré ma šteklili na perách. V ten deň sme sa milovali v stane. Žuvačka za tvojím uchom
sa mi zamotala do vlasov a vytvorila chuchvalec. Vtedy som pocítil, že sa máme. Navždy. Odvtedy sme splývali
v otcovej garáži, v pivniciach susedov a často aj v intrákových sprchách. A ja som ti potom vždy sľuboval, že
uvidíš miestnosť, akú si ešte nikdy nevidela. A hoci je prázdna, tak o tebe vie všetko. Ty si mi na to len tak
mimochodom odvetila: „Fedor, ty si veľký poet. Píš radšej básne ako keby si mal snívať o skoro prázdnych
miestnostiach.“
Napísal som ti veľa básní. A keď si mi ich začala veriť, ukázal som ti miestnosť. Jedenkrát, druhýkrát.
A ten tretíkrát si zmizla. Chceli sme znovu splynúť, no namiesto toho sa ozvalo slabé puk a moje dlane ostali
prázdne. Raz som ťa uvidel. Cez okno. A potom ešte raz. No teraz znovu nie. Čo keď si mi zmizla nadobro?
Ach, Irena, vráť sa. Nemám komu písať básne."
Fedor do listu ešte pripíše: „P.S. Každé ráno vyzerám z okna a teba stále niet... Zmizla si zo sveta natrvalo
alebo iba mne?" Vyberie papier. Číta ho. Dáva si načas. Ku koncu si opäť hlasno povzdychne. Znovu vyťahuje
notes a znovu kráča k oknu. Vonku je to akési iné. Vidí chodník, stromy, paneláky... Všade okolo je jar...
a Irenu. Máva mu. V červených šatách a bosých nohách. Fedor si aj napriek tejto prekacujúcej zmene zapisuje:
„10:45 – Irena sa objavila. Navždy, alebo iba za oknom?" Píše rýchlo, roztrasene. Čo najskôr chce znovu
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pozrieť cez okno. Irena tam stále je. Stojí sama na chodníku a uprene hľadí do okna. Už mu nemáva, no niečo
ukazuje. Až teraz si Fedor všimne kľuku na okne. Potiahne ňou a okno sa rozletí dokorán. Celá miestnosť po
prvýkrát okúsi vánok. Je cítiť topoľom, ktorého chumáče slobodne lietajú po miestnosti.
Fedorovi padá niekoľko pramienkov vlasov do tváre. Nevníma ich. Stále pozoruje Irenu. Nekričí,
negestikuluje, iba na ňu hľadí. Tá odkiaľsi vytiahne papier a čosi skladá. Poskladaný papier si prezrie
v rukách a rýchlym, no ladným pohybom ho hodí. Čím ďalej je letiaci papier vzdialený od Ireny, tým viac
Fedor rozoznáva papierové lietadielko. Vletí do miestnosti a mäkko pristane v rohu. Fedor neváha a zo svojho
listu tiež poskladá kostrbaté lietadielko a pustí ho Irene. Nezaujíma ho, či pristane tam, kde má. Ponáhľa sa
do kúta. Horúčkovito vyrovnáva list a číta ho: „Ach, Fedor. Pamätám si ťa. Presne. Každé znamienko. Každý
povzdych, keď si nevedel nájsť vhodný verš. Aj to, ako si ťukal do stroja a mrmlal si tie svoje básne. Priznám
sa. Nikdy ma nebrali. Len obyčajné slová na papieri, ktorým najlepšie rozumieš iba ty sám. A čo ja? Pozorovala
som ťa a nič som nechápala. Stačil si mi iba takto. Iba na pozeranie. Ale aj to človeka časom omrzí. Chcela
som mať iba teba. Bez básní. Ach, Fedor. Zmizla som. A čím ďalej, tým viac prichádzam na to, že tvojou
vinou." Zvyšok papiera je prázdny. Oprie sa o stenu miestnosti a znovu číta. Okolo stále poletujú chumáče
topoľa. „Ako vtedy, Irena, keď ti vietor zdvíhal sukňu. Spolu sme kráčali topoľovým hájom a spolu vypľúvali
chumáče topoľa, čo nám nalietali do úst. Vtedy ich tam bolo veľa, ako teraz tu. Brala si ich do dlaní a chcela
nás zasnežiť. Aby na nás všetci zabudli. Aby sme boli iba my," spomína Fedor nahlas a plače. Potichu. Cez
zavreté oči mu plynú slzy. Utrie si ich tričkom a postaví sa.
Irena stále číta list. Usmieva sa raz na Fedora v okne a raz na Fedorove slová.
„Prečo? Prečo nie si vôbec smutná?" Fedor nekričí. Len stále potichu plače.
„Lebo nechcem. Som zmiznutá a nie smutná," Irenin hlas je rovnaký ako predtým. A aj napriek vzdialenosti,
čo ich delí, je zrozumiteľný.
Fedor sa ďalej pýta. Ďalej plače.
„Je mi za tebou smutno. Poď naspäť a zase buď. Už viac nemizni. Je to tu také prázdne."
„Och, ty nerozumieš," žena v červených šatách a bosých nohách sa mierne sarkasticky pousmeje a pokrúti
hlavou.
„Neviem, čo mám chápať. Neviem, prečo je všetko moja chyba. Neviem nič. Irena, pomôž."
Znovu ten istý úškrn. „Ty si básnik. Si naozaj básnik. Pravý, nefalšovaný. Zahľadený všelikam inam ako
ostatní."
„Som, Irena. Som. Ale čo to má spoločné s tvojím zmiznutím?"
„Čím viac básní si písal, čím viac si si ma vymýšľal, idealizoval, tým viac som priesvitnela. Mizla. A ty si si nič
nevšímal. Iba svoje básne a naše občasné splynutia. Náš mizivý čas, ktorý bol vlastne iba tvoj. Až som zmizla
nadobro. Vtedy, keď sa ozvalo slabé puk a tvoje dlane ostali prázdne, som sa pobrala do sveta múz. Spravil si
zo mňa múzu, Fedor. Básnickú múzu. Tu si ma môže vybrať každý básnik.
„Ale ja... Irena," Fedorovi došli slová.
„Neplač, Fedor. Básnici neplačú za múzami. Básnici sa im tešia. Tvoje básne ma preniesli až sem. A nie je tu
vôbec zle. Tu mám svoj zmysel. Tu sa cítim naplnená. Už začínam rozumieť básňam. Už začínam rozumieť
tebe, Fedor."
„Asi máš pravdu."
“Mám. Život nie je len o básňach, múzach a miznutí. Ale aj o úplne obyčajných veciach, ako je fúkanie
balónov, chodenie na plaváreň a pitie dobrého vína pri východe slnka. Vykašli sa na miestnosť a na básne.
Aspoň na chvíľu. Začni žiť, Fedor. Tak pravo a nefalšovane. Buď teraz pravý a nefalšovaný človek. Rob chyby
a uč sa."
Fedor sa usmieva. A hoci aj cez slzy.
„Ďakujem ti, Irena. Teraz budeš musieť odísť, však?"
„Asi hej."
„A nechceš ešte raz splynúť?"
„S múzami sa ťažko splýva, Fedor. Musím už naozaj ísť. Niekto ma ešte bude potrebovať." Irena mu nežne
a s úsmevom zamáva.
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„Maj sa, Irena. A buď dobrou múzou."
Znova sa ozve slabé puk. Irena zmizne a červené šaty a bosé nohy s ňou. Chumáče topoľa vyletia cez okno.
Pár ich vletí aj Fedorovi do úst. Poslednýkrát si spomenie na Irenu, sústredene zažmúri oči, aby zmizol
z miestnosti a už sa do nej nevrátil. Aby žil.
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MARTIN ZÁBOJNÍK

precitnutie
Pamätáte si niekto svoj pôrod? V publiku vystrelia tri ruky. Dve ženy a jeden chlap. Na pódium si rečník pozve
toho chlapa.
„Opíš, aké to bolo,“ vyzve ho vlasatý Ind. Nasleduje tradičný opis so svetlom na konci tunela. Doteraz som si
myslel, že to má človek vidieť, keď zomiera, ale v poriadku. Sedím na trápnom školení o sebapoznaní a nových
začiatkoch. Samé guru žvásty.
„Svetlo je symbolom nových začiatkov, vidíš ho, príjmi ho. Vyžaruje z vecí, ľudí, vieš ho precítiť aj v bežných
situáciách. Otvor sa svetlu a ži lepší život!“ gestikulujúc vysvetľuje ujo guru so silným indickým prízvukom.
Podľa mňa ho len hrá. Ten prízvuk.
Prečo som tu? Lebo žena. Áno, za všetkým hľadaj ženu. Sáru som stretol, aké to klišé, v potravinách. Ignoroval
som fakt, že som ju oslovil pri regáloch so zdravou výživou. Už to, že si čítala na obale od ryžových chlebíkov
koľko majú kalórii a či sú bio, ma malo odradiť. Ale nie, dal som sa do reči o zdravej výžive a na všetko som
pritakával. Áno, tieto ryžové chlebíky mám najradšej, áno cvičím, áno poďme na tú Bio Fair trade čokoládu za
rohom, čo ponúkajú za premrštenú cenu.
A teraz, po dvoch týždňoch randenia, sedím na tvrdej stoličke medzi ľuďmi, ktorí sa asi boja sprchy a počúvam
rady od človeka, ktorý doma v Indii pravdepodobne robil v callcentre, ale osvietilo ho. A teraz, na americkom
turné, otvára ľuďom ich tretie oko. Hovorilo sa tam aj niečo o sebapoznaní a to sa mi vraj zaručene podarí, len
vtedy, keď sa budem päťkrát denne striekať olejčekmi za 250 dolárov.
Priznávam. Som dosť povrchný. Ženy si volím väčšinou podľa výzoru. Mám takzvané tunelové videnie. Moja
partnerka musí byť krásna a všetci známi a okolie mi ju majú závidieť. Ostatné ma priveľmi nezaujíma.
Vtedy sa jej ako poslušné zvieratko podriadim. Začnem sa naplno venovať jej koníčkom, preberám jej
návyky, skrátka, nechám sa viesť jej životom. Toto vzplanutie mi však vydrží vždy len veľmi krátko. Preto
som za posledné dva roky vystriedal, no, veľa žien. Neviem, prečo to robím. Už som o tom hovoril aj
so psychologičkou. Vedieť chcela hlavne to, aké som mal detstvo. Väčšinou vraj bývajú problémy zakorenené
práve tam. Moje detstvo však bolo šťastné, i keď mama na mňa bola sama a otca som nepoznal. Okolo seba
som mal vždy veľmi veľa milých žien, ktoré sa o mňa starali a s ktorými som trávil všetok môj voľný čas. Mama
bola totiž barová tanečnica. Každý deň po škole som chodil za ňou do práce. Robil som si úlohy, hral som
s dievčatami karty a zapínal im korzety. Bolo to pestré, keďže mamine kamarátky sa často menili. Prichádzali
nové, väčšinou mladé, ale rovnako milé. K tej psychologičke som sa preto už nevrátil, strata času. V detstve to
zakorenené určite nebude.

jedna vyhliadla. Čašník mi priniesol lístoček, že pani ma čaká pri bare. Nechápal som to. Zo slušnosti som
sa predieral davom smerom. V diaľke som videl záblesky fotoaparátov. Keď som prišiel bližšie, práve dávala
rozhovor do televízie. Zhodnotil som ju ako udržiavanú dámu, potenciálnu klientku a dal som sa s ňou do
reči. Zostal som zo slušnosti. Kvôli firme. Cítil som, že ma zvádza. Doslova na mne visela. Chcela ma, dávala
mi to najavo. Nosila ma so sebou ako svoj prívesok. Každý sa s ňou zdravil, fotografi tajne fotili, boli sme
stredobodom pozornosti a mne sa tá pozícia začínala páčiť. Dáma však bola odo mňa staršia, o dosť staršia.
Zdráhal som sa, ale nakoniec som podľahol. Boli to pre mňa neznáme vody, keďže typovo sa vymykala mojim
predošlým partnerkám. Ale pozornosť, ktorá sa nám dostávala, zaslepila moje obavy. Stal som sa jej zajačikom,
skákal som, ako pískala, užíval som si pozornosť, chvíľami som bol jej sluhom. Ale všetci mi tú pozíciu závideli.
Aspoň som si to myslel. Vytriezvenie prišlo pomerne rýchlo. Mesiac sme spoločne strávili vo Francúzku. Po
návrate domov si ma zavolala a sucho to ukončila. „Už ťa nepotrebujem,“ boli jej slová. Zhruba o dva týždne
som si v novinách prečítal, že má nového. Mladšieho. Nejakého trápneho tanečníka.
Trúchlil som. Nikdy sa mi totiž nestalo, že by som kopačky dostal ja. Bol som zrazu single z donútenia
a škrelo ma to. Chodil som s chalanmi na pivo, pozerali sme futbal, zahĺbil som sa viac do práce a nechal som
sa nahovoriť nech začnem chodiť do posilňovne. Veď ťa žiadna žena nebude chcieť, hovorili. Ale to sa moji
kamaráti prepočítali, pretože ma chcela. A nie hocikto.
Volala sa Alica. Ohúrila ma, lebo všetci ju vo fitku očumovali. Híkali, keď zdvihla 50 kilovú činku a chválili jej
biceps. V tomto neznámom teritóriu bola kráľovnou a mňa to priťahovalo. Tak sme sa dali dokopy a stal som
sa pomerne stálym inventárom posilňovne. So všetkými som si tykal, proteínové šejky tiekli potokom. Častejšie
som v rukách zvieral činky a doma som potom plakal od bolesti do vankúša. Začala sa mi tvarovať postava,
ale problém bol v tom, že keď som s Alicou vyšiel na ulicu – teda mimo „jej teritória“ – už nebola kráľovnou.
Ľudia na ňu čudne zazerali. Predsa len, mala viac svalov ako ja, ale zato pekné veľké prsia. Chvíľu mi trvalo
prísť na to, či híkajú z toho prvého, alebo druhého dôvodu. Keď som pochopil, opäť prišiel ten nepríjemný
rozhovor zakončený formulkou – je koniec. Asi som jej to ale strategicky nemal hovoriť v „jej kráľovstve“, lebo
mi na nohe pristála dosť ťažká činka.
Slnko svieti pomedzi závesy, ale ja ešte odfukujem v posteli. Sadru mi dali dolu z nohy len včera. Som ubolený
a nechce sa mi vstávať. Ona sa ma snaží zobudiť tým, že mi olíže tvár. Cítim jej raňajší nevábny dych a chlpaté
nohy. Áno, hádate správne. Mám v domácnosti novú ženu. Je to cudzinka – maďarská vyžla. Od žien s dvoma
nohami som si dal pauzu. V podstate každá z nich bola jedinečná, oslňujúca a skvelá, ale nie v kombinácii so
mnou. Noha ešte trochu bolí, šúcham si ju. Odvedľa počuť príjemnú hudbu. Rozjímam a prichádzam na to, že
mne sa asi aj tak najviac páči ten nový sused Tóno...

So Sárou sme po seminári zašli do neďalekej reštaurácie na šalát. Po tom, ako sa ubezpečila, že pri príprave
pokrmu neprišlo k ujme žiadne zviera či dieťa a zeler zalievali s láskou, som to musel ukončiť. Náš vzťah trval
jeden a pol mesiaca. Po obligátnych frázach typu: ako je to vo mne, ešte nie som pripravený na nič vážne či
buďme priatelia, plakala. Zabralo až to, že som mäsožravec a nebude to fungovať. Prekvapivo, toto hneď
pochopila a nakoniec sme sa rozišli v dobrom.
Som finančný poradca v jednej známej nadnárodnej spoločnosti. Majú ma tam radi. Často ma vysielajú na
spoločenské akcie, nech ohúrim mojimi vybielenými zubami a prinesiem nových klientov. Bola to vernisáž
plná mestskej smotánky a keďže som tu bol pracovne, nejako som sa po ženách nestíhal pozerať. Mňa si však
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M I C HA E L A M I H O KOVÁ

cigánske srdce
Učebňa pre mladé slečny
(rok 1780)
Učebňa pre mladé vydaja schopné slečny je prezieravo postavená na prízemí vzdelávacej inštitúcie. V neveľkej
miestnosti je najvýraznejšia takmer zotretá tabuľa. Žiačky víta nadpis:
Šarm je klamlivý a krása prchavá, ale žena, čo má bázeň pred Hospodinom, zasluhuje si chválu.
Naľavo od tabule stojí učiteľský stôl, ktorý nikdy nesmel byť prázdny. Jeho povrch vypĺňa váza s čerstvými
kvetmi na dlhých stonkách, Sväté písmo v koženej väzbe, strieborná nádobka s písacími potrebami a pletený
bič. Pred katedrou sedávalo desať dievčat, zoradených do piatich radov lavíc. Na ošúchaných stenách sa zhora
vinie pavučina. V kúte za dverami vyčnieva malé umývadlo, na ktorom leží polovica mydla. Okná sú otvorené
dokorán. Z ulíc zavše dolieha spev potulných komediantov.
Kľučka trhnutím klesá dole a dnu vchádza nízke dievča. Dvere zatvorí a postaví sa do stredu miestnosti. Zelené
oči má rozšírené, úzke ústa otvorené dokorán. Zrýchlený dych. Šaty levanduľovej farby zakrývajú členky.
Vysoký golier siaha až k takmer aristokraticky pôsobiacej brade. Látka je pokrčená. Vpredu naľavo priťahuje
pozornosť fľak. Dievčenská postava sa stráca pod záplavou nazberkanej látky. Ľavú ruku má skrytú vo vrecku.
Pravú, detsky malú, dlaň priloží k lícu a uštipne sa. Pri tom pohybe jej z ramena mimovoľne skĺzne plátenné
vrece. Dlhé vlasy má zopnuté do vrkoča. Precízne učesané pramene sú zviazané šnúrkou od topánky. Obuv
vidno len sčasti. Zo sandálov vytŕčajú prsty s dlhými nechtami. Z čela kvapká pot, ktorý steká ďalej po tmavej
pokožke.
Prejde k učiteľskému stolu. Nesmelo sa usmeje. Vrece položí na zem. Skloní sa a otvorí zásuvku. Postupne
vyťahuje jej obsah a prezerá si ho. Najskôr v rukách podrží zlatý prívesok v tvare srdca, potom bavlnenú
vreckovku. Na chvíľu sa pozastaví a privonia ku kalamáru s atramentom. Mračí sa. Všetko poukladá naspäť.
Z očí jej padajú slzy. Nohou kopne pred seba. O čosi zavadí. Zohne sa a zdvihne sklenenú truhličku. Nahlas
sa rozosmeje. Otočí sa okolo svojej osi. Raz. Dvakrát. Trikrát. Vtom sa strhne. Na šiji pocíti dotyk. Obráti
sa a zbledne. Truhlička spadne na dlážku a vydá cinkavý zvuk. Pozerá do očí rozhnevanej učiteľky. Žena sa
načiahne a začne dievčaťu rozmotávať vrkoč. Robí to nervózne. Agresívne. Ukáže na kút pri okne. Dievča
otvorí ústa, no neprehovorí. Kráča a pritom si pridŕža brucho. Kľakne si do kúta a hlavu zloží do dlaní.
Učiteľka vezme bič. Udrie ju po chrbte. Po rukách. Po hlave. Za zatvorenými dverami sa ozýva zvonenie. Dvere
sa otvárajú a po dvojiciach vchádzajú žiačky. Len posledný rad je neúplný. Dievčatá zastanú a skríknu. Učiteľka
uprie pohľad na miesto, kam hľadia všetky páry očí. Na dlážke pod kľačiacim dievčaťom rastie kaluž krvi.
Ticho trvá pridlho.
Žiačky sa ani nepohnú. Ryšavé dievča sa pohráva s vrkočom. Spadne jej spona, ale nezdvihne si ju. Učiteľka sa
pohne a zafučí. V prieduškách jej chrčí, všetci to počujú. Podíde k dverám a otvorí ich. Žiačky jednu po druhej
vyháňa z triedy. Venuje im spaľujúci pohľad. V očiach sa jej odráža šialenstvo. Prst si priloží na pery. Aj ona
vyjde von. Kľačiace dievča zostane samé. Trasie sa. Zvalí sa na dlážku a hlavu nakloní na bok. Po niekoľkých
minútach vojde učiteľka so staršou ženou. Žena so strhanou tvárou prejde k dievčaťu. Prežehná sa. Učiteľka si
ľahne vedľa nej. Žena drží v ľavej ruke vedro, v pravej veľký džbán. Priloží dievčaťu ruku na čelo. Znepokojene
sa zachveje. Začne na ňu liať vodu. Dievča kričí, no učiteľka sa na ňu výhražne pozrie. Žena dievčaťu nakloní
hlavu a nasilu do nej vlieva žltkastú tekutinu z džbánu. Dávi ju, nadrapuje. Žena nadskočí a víťazoslávne pozrie
dolu. Roztiahne jej nohy a začne ju vyzliekať. Postupne, neponáhľa sa. Nahé telo je pokryté modrinami. Dievča
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sa napne. Staršia žena sa nahne. Čosi ťahá. Vystrie sa a v náručí drží dieťa. Neplače.
Dievča vydá zúfalý ston. Podoprie sa na lakťoch a pozrie dohora. Hryzie si spodnú peru. Po chvíli sa pomaly,
pomaličky nadvihne a postaví oproti žene. Načiahne sa a ťahá jej dieťa z náručia. Učiteľka vyskočí a predbehne
ju. Dieťa si autoritatívne pritisne na hruď a začne sa s ním kolísať. Dievča urobí tri kroky vpred. Ledva sa udrží
na nohách. Tvár má mŕtvolne bledú, až naháňa strach. Prislabé telo sa vzpiera pohybom, núti ju ľahnúť si, no
ona aj naďalej bojuje. V očiach má odhodlanie i prosbu.
„Radšej zomriem, ale syna sa nevzdám,“ povie a zachrípnuto sa rozplače. Opäť sa usiluje priblížiť, no dieťaťa
sa nestihne dotknúť. Učiteľka ho začne otáčať zo strany na stranu. Posmešne nadvihne kútiky úst. Ukazuje
jeho tmavú pleť. Je to chlapec. Staršia žena len stojí. Dievča sa vyrúti a pokúša sa udrieť učiteľku. Zastane
však uprostred pohybu. Spoza dokorán otvoreného okna k nim preniknú mužské hlasy. Smejú sa a o čomsi
zhovárajú. Rozhovor vzápätí vystrieda spev. Na tvári dievčaťa sa odrazí záblesk poznania. Nemotorne prejde
k oknu. Všetci znehybnejú, len počúvajú.
Sníval sa mi tejto noci krásny sen,
že môj milý, najmilejší, prišiel sem.
On položil svoje líčko na moje,
začal sa pýtať, spytovať, čo mi je.
Mňa, drahý šuhajko, srdiečko bolí,
že mrchavej mati nie si po vôli.
Radšej prestanem žiť a budem snívať,
snívať o láske, kde treba milovať.
Dieťa odrazu prehluší spev a rozplače sa. Prvýkrát od narodenia. Jeho matka sa nakloní z okna a z plného
hrdla zakričí: „Amáro čavoro!“
„Čo to povedala?“ učiteľke sa prudko dvíha a klesá hruď. Pozrie sa na staršiu ženu a netrpezlivo prešľapuje
z nohy na nohu.
„Ja neviem. Jakživ som čosi také nepočula,“ odpovie žena.
„Čo si to povedala?“ obráti sa učiteľka priamo na dievča.
„Amáro čavoro!"
Dievča bezvládne klesne na zem. Prehýba sa z boka na bok a vzlyká. Plač je zdrvujúco zúfalý, v stonoch počuť
beznádej.
„Preklína nás. Preklína naše životy v tom svojom zatratenom jazyku,“ usúdi učiteľka.
Dievča si napokon ľahne na dlážku a tíško povie: „Pomožin.“
„Mlč už! Počula si, mlč. Už sa viac neopovažuj rozprávať touto rečou. Vari si myslíš, že som hlúpa? Že neviem,
ako veľmi ma nenávidíš. No vedz, že moja nenávisť je o to silnejšia. Moja nenávisť siaha až po smrť. Všetko si
zničila. Mali sme dohodu. Ale ty si porušila pravidlá.“
„Nie,“ šepne dievča ešte tichšie. Učiteľka pristúpi bližšie a nakloní sa nad ňu.
„Nie,“ zopakuje ešte raz.
„Pokúšaš sa oklamať mňa i Boha. Usiluješ sa obalamutiť nebesia. Ale akože je živý Hospodin, nikdy ti dieťa
nedám.“
„Vy ma nemôžete zničiť. Ne-mô-žete.“
„Chcela som ti dať príležitosť. My všetci sme chceli. Panovníčka sa rozhodla vychovať z vás poriadnych a
čestných ľudí. Len jednu podmienku vám dala. Aby ste medzi sebou nepočali deti. A čo urobíš ty? Ako taká
fľandra uveríš jemu. Potulnému muzikantovi, ktorý ti okrem zábavy nedá nič viac."
„Vy ne-vie-te, ani len ne-tu-ší-te."
„Ale viem. Pridobre poznám ženské srdce. Obľúbila som si ťa, Helena. Vtedy na jarmoku som ti sľúbila, že ťa
vezmem do školy, že budeš moja žiačka. Neobrátila som sa ti chrbtom, ani keď si mi prezradila, že si zhrešila.
Dala si mi svoje slovo, prisahala si, že mi dieťa zveríš na výchovu. Ty sama si zodpovedná za svoj osud.“
„Nechajte ju tak. Nevidíte, že je celkom zničená,“ prehovorí staršia žena.
„Čuš, nevzdelanča! Čo ty len vieš? Si len obyčajná pôrodná baba.“
„Keď som vám pomáhala priviesť na svet tohto fagana, to som vám bola dobrá. Vtedy vám neprekážalo, že som
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len obyčajná babica.“
„Ne-han-bím sa za to, kto som,“ prehovorí dievča.
„Ale to by si sa mala. Mala by si prosiť Najvyššieho o milosť a žiadať o odpustenie."
„Byť ci-gán nie je ni-ja-ký hriech.“
„A čo iné by to malo byť?“
Helena sa nadýchne. Chvíľu mlčí, ale potom opäť otvorí ústa a tentoraz rozpráva súvisle: „Cigán je sloboda. Byť
cigánom znamená mať všade rodinu, no ani jeden domov. Znamená to poznať všetky pravidlá, no jednostaj ich
porušovať. Cigán miluje až po smrť, no nenávidí až za bránu večnosti. Cigán je tvrdý ani žula, a predsa dokáže
roniť krvavé slzy. Cigán vie bojovať, a predsa tak často uteká, pretože odmieta byť lapený vo víre všednosti.
Cigán pozná bolesť, a predsa sa oveľa radšej smeje. Vie sa smiať naplno, z celého srdca, a to i vtedy, keď ho
oberajú o život. Cigán má všetko, a predsa mu nič nepatrí. Nemá strach, pretože už pozná pocit absolútnej
ničoty. Čoho sa báť, keď už vzali všetko? Nič ho nezlomí. Ani čas. Ani nenávisť. Ani hrob ho neuväzní. Je
všade.“
Učiteľka sa zasmeje.
„Bodaj by si nikdy viac nebola šťastná. Bodaj by si viac nepoznala smiech. Dieťa je moje! A zákon je na mojej
strane. Nariadenia vravia jasne, že cigánske dieťa môže vychovať len biela rodina.“
Vtom na dvere ktosi zatrieska. Buchot je čoraz silnejší. Helena len leží.
„Kto je to?!“ skríkne učiteľka.
Dvere sa prudko otvoria a dnu vchádzajú traja muži. V rukách držia nože.
„Čo to má znamenať?“ spýta sa učiteľka. Spodná pera sa jej viditeľne zachveje.
„Už vám viac nedovolím, aby ste šliapali po človeku. Čo ste čakali, že sa dopustíte neprávosti a všetko sa
zabudne? Nie, ja som nezabudol. Helena je moja žena,“ odpovie počerný mladík.
„Tvoja žena? Odkedy sa bohapusté smilstvo nazýva tak čisto? Že ti nie je hanba,“ vysmeje ho učiteľka.
„Pred Bohom je to moja žena. Vy sa oháňate Božími slovami a pritom nemáte ani poňatia, čo to znamená
niekoho milovať. Možno som nevzdelaný, možno nič neznamenám. Ale viem, že ak existuje Boh, potom je
dobrý a spravodlivý. Nedopúšťa sa krivdy na nevinných.“
„Ako sa opovažuješ brať meno Božie do úst, ty cigánska zdochlina?!“
„V mojich žilách prúdi rovnaká krv ako v tých vašich. Nože, pozrite sa sama,“ povie mladík a podíde k učiteľke.
Nožom jej prejde po krku. Neurobí to však zlostne, len jemne zabodne čepeľ do kože. A vzápätí vytečie krv.
Červená. Potom rovnaké gesto zopakuje na sebe.
„Ty si sa zbláznil, prišiel si o rozum,“ učiteľka rozhadzuje rukami.
Dvaja muži, ktorí ho sprevádzajú, podídu k nemu. Jeden sa postaví po mladíkovej pravici, druhý po ľavici.
„Tak čo, panička? Dohodneme sa?“ spýta sa ten, ktorý stojí po pravici.
„S cigánmi ja dohody neuzatváram.“
„Ako chcete,“ odvetí ten po ľavici. Vytiahne nôž a namieri rovno do učiteľkinej hrude.
Helena upadne do bezvedomia. Bezvládne telo sa skrčí na zemi. Nastane krik, preklínanie a na dlážku dopadne
červená tekutina.
***
Helena otvorí oči. Omámene si prejde rukou po tvári a priloží si ruku k ústam.
„Vrátila si sa, moja Helena,“ povie mladík s úsmevom na tvári.
„Ako to myslíš, že som sa vrátila? Vari som kamsi odcestovala?“ nechápavo nadvihne obočie.
„Nie, nikam si neodcestovala. Teda aspoň nie v tom zmysle. Ale bola si na hranici medzi snom a realitou.
Niekoľko dní si nevnímala nič a nikoho. Bál som sa, veľmi som sa bál.“
„Naozaj? Zdalo sa mi, že som spala. Ale mala som taký krásny sen, že sa mi nechcelo prebudiť.“
„O čom sa ti snívalo?“
„Že si za mnou prišiel. Že si sa po mňa vrátil. Vieš, bála som sa, že ťa už nikdy viac neuvidím. Boli to muky.
Ale potom som opäť zbadala tvoju tvár. A pochopila som, že patríme k sebe. Snívala som, že sme slobodní. Že
nejestvuje nijaké bremeno, ktoré by nás spútavalo. V tom sne sme sa obaja smiali. A ja som ti povedala, že ti
všetko odpúšťam. Teraz už verím, že je nad nami Boh. Dokonca už viem, ako veľmi nás miluje. Pretože ja ťa

106

milujem s takou silou, tak intenzívne a bezpodmienečne. Nezáleží mi na zajtrajšku. Či nás dostihnú, či zabijú.“
„Odišiel som od teba, ale len preto, aby som sa mohol vrátiť. A bojovať za nás troch.“
Helena sa obzrie okolo seba a zalapá po dychu.
„Kde to sme? Kde sme?!“ vyľakane sa posadí.
„Neboj sa. Sme už ďaleko. Zobral som ťa na loď. Odchádzame do Anglicka. Za lepším životom.“
Z očí jej vytrysknú slzy a padajú tak prudko ako dážď, keď kropí zem po dlhom období sucha.
„A čo naše dieťa?“ spýta sa pomedzi vzlyky.
„Pozri tam,“ ukáže na kút kajuty.
Helena zbadá kolísku a v nej svojho syna. Namáhavo vstane z postele a beží k dieťaťu.
„Ako si to urobil? Ako si ju presvedčil?“
„Vieš, Helena, ľudia ako ona vyhlasujú, že sa zo všetkého najviac boja Boha. V skutočnosti sa však najviac
obávajú smrti. Boja sa o svoje pozemské majetky a naučené zásady, ktoré im smrť môže kedykoľvek vziať. Oni
nie sú ako my. Nám smrť ustavične dýcha na chrbát.“
„A čo budeme robiť v Anglicku? Čo s nami len bude?“ zabedáka Helena.
„Budeme robiť to, čo nám ide najlepšie. Budeme tvoriť topánky a spracúvať ich ako príbehy. Budeme žiť. A keď
sa nás niekto spýta, odkiaľ pochádzame, povieme im to jednoducho.“
„Povieme, že pochádzame z ďalekej krajiny. Zo zeme nejednotnosti. Z krajiny, kde sa skláňa hlava pred
nespravodlivosťou. Kde sa bojuje len v myšlienkach. Kde sa dobro podriaďuje vôli nenávisti. Kde si nikto nie je
rovný. Kde sa bohatstvo vysmieva chudobe. Kde smrť prichádza z pánových rúk. A kde sa mlčí,“ hovorí Helena
a pritíska si chlapčeka na hruď.
Do kajuty vstúpi starý dedko s husľami.
„Zahraj nám nejakú,“ požiada ho mladík.
„Mňa nemusíš dvakrát prosiť,“ odpovie dedo a spustí rezkú pieseň.
„Načo pôjdem domov?
Keď nemám nikoho?
Otec sa mi žení, mama tá je v čiernej zemi.
Načo pôjdem domov?“
„Už nikdy nebudeme mať skutočný domov,“ smutne povie Helena.
„Tak nehovor! Zapamätaj si, že akákoľvek trpkosť ťa stretne, vždy sa musíš poučiť. Musíš odpustiť, pretože
odpustenie je rozhodnutie. V hudbe sa nauč pochovať nenávisť. Takí sme my. Také je naše cigánske srdce, ktoré
nám tlčie v hrudi,“ poučí ju dedo, usmeje sa a pohladí ju po chrbte.

M i c h a e l a M i h o k o v á » autorka je absolventka Seminára kreativity pod vedením Slavomíra Magála a Borisa Brendzu
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MILAN LAPUNÍK

neplač nad rozliatym
čiernym mliekom
Bola hlboká noc. Z vrecka nohavíc som vytiahol kľúče a odomkol auto. Schmatol som škrabku a začal som
zoškrabovať z predného skla primrznutý sneh. Veru, moc sa mi s tým nechcelo babrať – únava mi pomaly
opantávala zmysly a už som sa videl doma v teplej vani, ako mi tam rozmŕzajú kosti. Napokon som hodil mokrú
škrabku späť do priehradky na dverách a vpadol som na sedadlo ako vrece zemiakov. Motor naskočil, na moje
prekvapenie, na prvý pokus.
Čakalo ma asi 30 minút cesty, ktorú som poznal a zvládol by som ju aj poslepiačky. Pomaly som vykľučkoval
z úzkych uličiek mesta a dostal som sa na hlavnú cestu. Začalo snežiť. V rádiu hrali vianočné koledy a párkrát
som preladil stanicu, ale nič sa nezmenilo. Cesta bola takmer prázdna. Len z času na čas sa objavilo auto
a hneď vzápätí aj zmizlo. Teplomer ukazoval, že vonku mrzne. Blížila sa ostrejšia zákruta, a tak som radšej
pribrzdil. Cítil som, že sa začína šmýkať a nechcel som riskovať. Sneženie sa zhusťovalo. Začala sa predo mnou
tvoriť biela stena, a tak som zapol hmlovky a spomalil ešte viac. Cesta začala ubiehať pomalšie. Pred sebou
som skoro nič nevidel, sústredil som sa preto na bielu čiaru na krajnici. V istom zmysle to bolo krásne. Nikde
nič, len ja a tá cesta. Obrovské vločky, ktoré husto padali z neba, vytvorili okolo auta záclonu a vo vnútri to
vyzeralo, akoby boli okná nepriehľadné. Také husté sneženie som snáď ešte ani nezažil. Určite nie v noci, v aute
a na opustenej ceste.
Uvoľnil som sa, volant som chytil jednou rukou. Sledoval som vločky ako sa hrnuli okolo auta. Stále a stále.
Uvedomil som si, že začínam zívať. Zľakol som sa, že by som mohol zaspať. Pretrel som si oči, poriadne sa
nadýchol a dal si dve facky. Pomohlo to.
Chytil som volant kŕčovito pevne dvoma rukami a poriadne som sa zahľadel na cestu pred sebou. Sústredil
som sa, ako to len šlo. Cesta bola ale veľmi dlhá a rovná. Ubiehal míľnik za míľnikom. Oči sa mi začali opäť
zatvárať. Nemohol som si pomôcť a facky už tiež nie. Zhoršovalo sa to.
Nápad na chvíľu zastaviť som okamžite zavrhol. Veď vonku mrzne, sneží o sto šesť a je to už len kúsok. Určite
som nechcel prespávať niekde pri kraji cesty. Nie som ten typ, čo to vzdá kúsok pred cieľom. Veril som si.
Veď to bola iba únava. Dostal som sa do akéhosi tranzu, po chvíli som únavu jednoducho prestal vnímať.
S prižmúrenými očami a ochabnutým svalstvom na tvári som sa rútil ďalej. Zotmelo sa.

Sedel vedľa mňa. Niekto bol na sedadle spolujazdca. Bol som stuhnutý. Neodvážil som sa ani pohnúť, nie to
ešte pozrieť tam. V aute sa v momente ochladilo. Držal som volant tak pevne, akoby to bola jediná vec, ktorá
ma mohla zachrániť pred touto situáciou. Ťažko som dýchal a z úst mi stúpala para.
„Pozri sa na mňa. No tááák, pozri sa!“ Ten hlas znel, akoby mi niekto vrazil nôž do lebky. Plný strachu som
sa rýchlo pozrel na osobu sediacu vedľa mňa a okamžite som otočil hlavu späť k oknu. Pozrel som sa znovu
a tento raz som pohľad neodvrátil. Človek sediaci vedľa mal oblečený tmavý dlhý kabát. Rukávy mu úplne
zakrývali ruky, trčali mu iba kostnaté prsty. Do tváre som mu nevidel. Mal na hlave kapucňu, ktorá ju celkom
prekrývala. Díval sa dopredu.
„Kto si?“ vysúkal som zo seba bojazlivým tónom.
„Som Smrť, Igor,“ povedal pokojným, skoro až zamatovým hlasom. To, že poznal moje meno ma už prekvapiť
nemohlo, veď mi práve povedal, že je Smrť. Ani sa nepohol a stále pozeral pred seba. Bol som rád, že sa na
mňa nepozerá. Keby to urobil, asi by som od strachu na mieste skolaboval. Netušil som, čo mám na to povedať.
Napadla mi asi tá najidiotskejšia, no najlogickejšia otázka: „Čo tu chceš?“
Neodpovedal. Bol ticho, len hľadel pred seba. Keď sa už-už zdalo, že naozaj nič nepovie, prehovoril: „Prejdi do
pravého pruhu.“
„Prečo?“ zahľadel som sa na cestu.
„Zaspal si za volantom. Bola to tvoja chyba. Ľudia robia chyby a platia za ne. Teraz zaplatíš ty. Potrebujem ťa.“
Čo som mal robiť? Čo som mal povedať? Bol som ohromený. Bol som zhrozený. Aj tak sa mi to určite celé len
zdá, pomyslel som si.
Trochu ráznejším tónom zopakoval: „Do pravého pruhu!“
S pocitom beznádeje a zúfalstva som začal odbočovať. Šlo to ťažko. Auto reagovalo pomaly. Trvalo to dlho,
lebo svet bol pribrzdený a ja som sa do toho tiež príliš nehrnul.
Stalo sa. Bol som v pravom pruhu. Nechcel som čakať, čo bude pokračovať, a tak som sa opýtal: „Čo teraz?“
Dúfal som, že mi dá ďalšiu úlohu. On sa len díval pred seba, akoby bol vytesaný z kameňa. Pocit strachu sa už
zmenil na absolútnu beznádej. Tiež som sa díval pred seba.
„Ja... viem, mal som zastaviť. Bola to hlúposť, že som pokračoval, nemal som...,“ rozprávajúc som otočil hlavu
a uvidel len prázdne sedadlo, akoby tam nikdy nikto nebol. Zarazilo ma to. Vôbec sa mi neuľavilo. Nejako som
vedel, že to nie je koniec.
Svet sa zrýchlil. Pocítil som náraz. Tma.
Zdalo sa mi, že som spal. Prebudil som sa, ale oči som naschvál nechal zavreté. Chcel som ich otvoriť a ocitnúť
sa doma v posteli, spotený a zobudený zo zlého sna. Keď som pocítil chladný vánok, ktorý fúkal do auta cez
rozbité sklo, moje nádeje sa rozplynuli. Rýchlo som otvoril oči. Na kapote bola krv. Vystúpil som a otrasený
som sa snažil zistiť, čo sa vlastne stalo. Pozeral som nemo na kapotu. Na ceste ležala topánka. Obišiel som auto
a zbadal som na zemi ležať človeka. Očividne to bol samovrah a ja som bol jeho povraz. Kiež by som len bol
zastavil a vyspal sa pri tej krajnici...

Prebral som sa s ovisnutými rukami voľne zavesenými na volante. Zaspal som. Naozaj sa to stalo! Nechcel som
tomu uveriť. Cítil som sa, akoby som sa zradil. Hneď po pocite hnevu na samého seba, sa objavil pocit úľavy,
že sa nič nestalo. Najrýchlejšie, ako to len šlo, som sa spamätal. Pretrel som si oči, až kým ma nenaplnil pocit
hrozného strachu. Uvedomil som si, že niečo nie je v poriadku. Niečo ma príšerne vydesilo. Niečo tu nesedelo.
Najskôr som nechápal, čo sa deje, čo bolo inak. Vystrašene som sa pozeral von oknom. Neveril som vlastnému
zraku. Bolo to ako v sne. Všetko plynulo strašne pomaly. Akoby sa spomalil celý svet okolo. Vločky snehu padali
tak, že sa skoro zdalo, akoby stáli vo vzduchu. Ako keby som pozeral na spomalený film. Bolo to desivé, ale
hneď na to som si uvedomil, že to, čoho som sa naozaj bál, bolo niečo iné.
M i l a n L a p u n í k » autor je absolvent Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Koltaiovej
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M O N I K A G A Š PA R O V S K Á

johny a ja

Zobudil som sa na ostré ranné lúče, ktoré mi pálili priamo do tváre. Ako neznášam leto a teplo. Človek sa potí
ako prasa, všetko smrdí akousi zatuchnutou hnilobou a ešte sa z toho máme tešiť. A to len preto, že si človek
môže namáčať gule v nejakom zasratom jazere, do ktorého ryby kadia? Nie, ďakujem.
Až po chvíli som si uvedomil, že som v motelovej izbe úplne sám. Žiadna tanečnica, prostitútka, či ako ich
voláte. Bolo to tu zas. Príšerné a úplné okno bez akýchkoľvek zábleskov spomienok zo včerajšej noci. Čo to so
mnou, dopekla, je? Bol tu Johny, alebo som sa len sám zo zúfalstva ožral do bezvedomia? Neprichádzal často,
ale keď som sa cítil na prd, alebo keď som bol priveľmi opitý, zvykol prebrať iniciatívu. Ako aj v tú noc. Vraveli,
aby som sa liečil. Ale stráviť celý život v cvokhauze, to nebola práve moja vysnívaná cesta.
Zacítil som odpornú kovovú pachuť. Hnus. Naplo ma. Všetky zvyšky včerajšej noci skončili v záchodovej mise.
Pri pohľade do zrkadla som si nebol istý, na koho pozerám. Prefajčená, prepitá tvár, ktorá sa so zvyškami
zvratkov pod perou snažila usmievať. Býval som veľký fešák. Pamätám si tie noci, keď mi ženy aj bez prachov
samé skákali do postele. A Ela... ach. Pri spomienke na ňu som v žalúdku zacítil kŕče. Nebol som pripravený
na jej odchod a nevedel som, či vôbec niekedy taký deň príde. Pri ľavom oku som si všimol modrinu s akýmisi
trblietkami. Čo to má byť? Pozrel som sa do dlaní. Do riti! Včera sa to muselo pekne posrať.
„Srať na neho! Je to sráč! Je to sráč!“ kričala Mandy z telefónu. „Chápeš?! Taký čurák si ťa vôbec nezaslúži.
Tak sa ani nepokúšaj utápať v sebaľútosti!“
„Áno, viem, Mandy. Ešte zavolám, idem tankovať.“
Zastavila som na staršej čerpacej stanici hneď vedľa motela. Bolo dosť neskoro, ale nočné nekonečné jazdy
nikam mi pomáhali spamätať sa z mojej situácie. Ak vás snúbenec podvedie s vašou najlepšou priateľkou tri
týždne pred svadbou, je to úder pod pás. Nie úder, je to hodinová nakladačka od Anthonyho Joshuu.
Aaa... do riti! Zabudla som si peňaženku. Doboha! Na ulici v týchto neskorých hodinách nebol nik. Ešte že je
tu kúsok vedľa starý bar U Raya. Chodievali sme sem, keď som bola mladšia. Prekročila som prah s neónovou
blikajúcou tabuľou a uvidela som vyššiu mužskú postavu sedieť na barovej stoličke. Zohýnala sa nad pohárom
whisky. Dlhšie plavé vlasy mu padali do tváre a niekoľkodňové strnisko pôsobilo celkom mužne. V tmavých
rohoch miestnosti posedávali rôzne indivíduá s pofidérnymi ksichtami. Očividne slintali nad prichádzajúcou
ženskou korisťou. Nemala som ani v najmenšom úmysle riskovať problémy s týmito starými úchylákmi. Tričko
som si stiahla o kúsok nižšie, husté hnedé vlasy som si len jemne prehrabla.
„Čau, si tu sám? Môžem si prisadnúť?“
„Ehmm...“
„Čo zapíjaš?“
„Ako vieš, že niečo zapíjam?“ odpovedal mi hrubší mužský hlas.
„Chlap, ktorý sedí úplne sám, pozerá na dno pohárika.“
„Nezapíjam smútok... ja... pripíjam na oslavu narodenín.“
„Narodenín? Tak to ti prajem všetko najlepšie.“
„Nie mojich...,“ pevnou opálenou rukou zodvihol pohárik. Pri hlasnej hudbe z hracieho automatu zašepkal čosi
ako: „Na teba, Ela!“
Bolo 12. júla a ja som tento deň vždy trávil s ňou. Po tom, čo odišla, tu zostala len predstava o tradícií a dobrá
výhovorka, prečo piť. Nemal som v úmysle o nej hovoriť nejakej Kori, ktorá sa tu nenápadne pokúša vrznúť si.
Ale bola celkom príťažlivá. Menšie pevné prsia sa mi vždy páčili. Zadok tiež nebol na zahodenie a bol som si
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takmer istý, že po ďalších dvoch pohárikoch sa jej smiech zmení na vzdychy.
„Kto je Ela?“ spýtala sa s nevinnými prižmúrenými očami.
Zbystril som pozornosť. Ženská tvrdohlavosť, ktorá nepopustí... presne taká bola aj ona.
„No tááák, veď ja to nikomu nepoviem... nehanbi sa. Tvoja prvá láska?“
„Ona... je preč,“ hlas ma zradil, „eh, eh, je preč.“
„Jedna ryba rybník nerobí. Je tam kopec ďalších rýb a rybičiek a vyjebaných hajzlov, ktorí ti klamú do očí
týždne pred svadbou. Takže nie, nevyhrávaš. To, že ťa nejaká nechala, nie je to najhoršie, čo sa ti mohlo stať.“
Zostal som mlčať a moje ústa odmietali vydať čo i len hlásku. Dostala ma.
„Tak? Pokojne to daj zo seba von,“ nedala sa.
„Obvinili ma z vraždy. Z jej vraždy. Ale bol to len blaf. Veď ja som ju miloval...“
Bozkávať neznámeho v jeho motelovej izbe – odfajknuté. Hoci jeho ústa pred chvíľou vraveli niečo o vražde,
súvislosti mi unikali. Bola som opitá, nadržaná a jeho úprimné oči ma úplne prevalcovali. „Dobrodružstvo,
dobrodružstvo!“ kričala moja poslušná dušička. Spomenula som si na Tonyho, ako mi vyčítal, že sa neviem
baviť. Vraj som málo spontánna. Je toto dosť spontánne, ty chudák??? Musela som sa zasmiať pri predstave, že
ma práve sleduje.
„Vyzleč sa,“ povedal neznámy pri tom, ako mi bozkával krk. „Hneď!“
Celá situácia mi prišla úplne absurdná. Opili sme sa, zaplatil za môj benzín a nechcel ma pustiť domov. Vraj
som na šoférovanie opitá. Rozkošný. Plánovala som sa odviazať a užiť si túto noc, ako keby bola posledná.
Zobudil som sa na ostré ranné lúče, ktoré mi pálili priamo do tváre. Až po chvíli som si uvedomil, že som
v motelovej izbe úplne sám. Žiadna tanečnica, prostitútka, či ako ich voláte. Bolo to tu zas. Príšerné a úplné
okno bez akýchkoľvek zábleskov včerajšej noci. Čo to so mnou, dopekla, je? Bol tu Johny, alebo som sa len sám
zo zúfalstva ožral do bezvedomia?!
Zacítil som odpornú kovovú pachuť – pachuť krvi. Hnus. Naplo ma. Všetky zvyšky včerajšej noci skončili
v záchodovej mise.
Pozrel som dolu ku svojim dlaniam. Za nechtami krv, na dlaniach krv. Bolo to ako v zlom sne. Všetko sa
opakovalo. Vedel som kam mám ísť. Utekal som ku svojmu autu. Otvoril som kufor a našiel som ju tam. Kori.
Zabalenú vo fólií. Johny, do riti! Nie, už znovu nieee!
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M O N I K A M I C HA L Í KOVÁ

každý koniec je začiatkom
niečoho nového
Všetci z plantáží sme sa poznali už odmalička. Dalo by sa povedať, že sme spolu vyrástli a vzájomne sme sa
rešpektovali. Čierny či biely, malý či veľký, voňavý či…To bolo fuk. Vládla medzi nami priateľská atmosféra.
I keď ja som si vždy zakladal na tom, aby som voňal. Užívali sme si každý jeden slnečný deń a boli sme vďační
za tento malý kúsok raja na Zemi. Boli sme takí šťastní, no zároveň takí naivní…
Netušili sme, čo sa stane. Netušili sme, že na ďalší deň môže nastať pohroma a že všetko to krásne sa môže
v priebehu okamihu rozplynúť. Bola to pre nás strašná zrada. Ľudia, ktorí sa až doteraz tvárili ako naši
priatelia, ľudia ktorým sme bezhranične dôverovali, títo ľudia vtrhli za úsvitu do nášho pokojného sveta. Ničili
a lámali, čo im prišlo do cesty. Plienili, klčovali a trhali nás od našich najbližších, až kým z našich domovov
nezostalo vôbec nič. Až kým na našich plantážach nezostal jediný lístoček. To, čo nasledovalo potom, si
pamätám len v zábleskoch.
Tma. Nevidím vôbec nič. Použili vrecia. Rana, pevný uzol a vlečú nás niekam preč. Počujem motor, no
neodvážim sa hádať, kam ideme. Dusím sa. Nie je tu vzduch a hýbať sa dá len ťažko. O chvíľu strácam
vedomie…
Ďaľších niekoľko hodín sa nás rozhodli mučiť. Bez kvapky vody a čerstvého vzduchu. Je to utrpenie, no
práve to našich väzniteľov očividne teší. V celách nás kontrolujú niekoľkokrát denne. Sledujú, ako postupne
chradneme a strácame na váhe. Poctivo si všetko zapisujú, hlavne naše správanie. Už viac ich pohľady
neznesiem. Prosím, nech nás už prestanú sledovať!
Zrazu ma odtrhli od ostatných. Panikárim. Kam ma berú? Chcú ma zabiť? Domýšľam si rôzne hororové
scenáre. Nie. Ďalšie mučenie už nezvládnem. Mlátenie, drvenie a neskutočné horúčavy. Som v koncoch.
Netrúfam si hádať, ako dlho tieto muky trvali. Pamätám si len to, že ma ešte niekoľkokrát prevážali. Dokonca
sme išli aj loďou. Až kým som sa nedostal až sem. Zavreli ma do cely, na ktorej bolo moje meno, váha… a
samozrejme, nechýbala poznámka o tom, že som čierny.
Cítim sa suchý, prázdny, rozsekaný na tisíc kúskov. Ten mladý Assam Cammelia Sinesis, ktorý bol plný života
na plantážach v Afrike, už jednoducho neexistuje. Pamätám sa, ako som raz počul jednoho šamana rozprávať
o tom, že každý koniec je novým začiatkom, no akosi tomu prestávam veriť. Znova počujem hlasy. Niekto
prichádza. Nezvládol som to a úplne som sa zosypal…
„Vitajte slečna, ako poslúžim?“
„Dobrý deň! Poprosím jedno balenie čierneho sypaného čaju. Toho, čo tak pekne vonia. Je skutočne
výnimočný. Vždy mi vráti chuť do života.“
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N I KO L A B E N E D I KOV I ČOVÁ

príchod pre odchod
Šestnásť roztrieštených schodov z dubového dreva vedie k úzkym povalovým dvierkam. Na tretí pokus
dopadajú na rozbitú podlahu z tehál. Prichádza. Čiastočky prachu lietajúce vo vzduchu spôsobujú šero.
Zaostruje na starodávny vypínač.
Skrat. Zablyslo sa. Ozve sa trepot krídel netopierej svorky. Len tenký lúč slnka vychádzajúci z diery v streche
dopadá na hrdzavý klinec zatlčený v drevenom tráme. Visí na ňom starožitná petrolejová lampa. Svetlo.
Na zaprášenej povale sa musí uhýbať pavučinám. Po stranách sú naskladané škatule s knihami, starým
porcelánom, látkami a obrazmi. Z najväčšej vyletia mole. Je plná hračiek. Jednej chýba hlava, druhej ruka,
ďalšia má vytrhnuté oko.
Po zemi poletujú obrázky, maľované detskou rukou. Prievan ich obracia na stranu s kresbou. Na všetkých
je rovnaká postavička s modrými očami a širokým úsmevom. Má žltú pláštenku a červené gumáky. Niekto
jej zabudol nakresliť vlasy. V strede miestnosti sa vyníma staré kreslo čalúnené menčestrom zemitej farby.
Trčí z neho struna. Vedľa ošúchaného pravého operadla stojí konštrukcia zahalená bielou plachtou. Jeden
z najstarších modelov premietačky.
Funguje! Usadí sa do kresla a sleduje plátno. Ani nevníma strunu, ktorá mu práve prederavila ľanové nohavice.
Zábery musia byť staré ako samotná stavba. Je na nich malé dievčatko. Chúďa, nemá vlásky. Behá po záhrade
v červených gumákoch a žltej... Vtom sa zastaví a pootvorí ústa. Pochopí, že sa pozerá na postavu z obrázkov!
Načahuje sa po jednom z nich spod kresla. Svieti si naň petrolejkou. Aj široký úsmev z kresby je naozaj verný
originálu!
§
Netušil, že spolu s kľúčom od nového-starého domu, dostane aj dokumentáciu jeho predošlých obyvateľov.
Prekladá si nohu cez nohu, dvíha obočie a so zápalom sleduje, čo sa bude diať. Žiariace svetlo vychádzajúce
z plátna sa mu odráža na lesklej pokožke pokropenej kvapkami potu. So zatajeným dychom pozoruje, ako sa
dievča hrá s bábikou, ktorú pred malou chvíľou videl v škatuli za sebou.
Hladká ju po vláskoch. Potom sa dotýka svojej holej hlávky, až pomalým pohybom zvesí ruku k telu. Jamky na
červených líčkach sa strácajú. Usmiata tvárička zosmutnie.
Do obrazu prichádza ďalšia postava. Statný muž.
Vtom spozornie. Prestáva sa hojdať na kresle. Ramenami sa nakláňa vpred – bližšie k plátnu. Podoprie si
zarastenú bradu, len ukazovák zostáva opretý o nos. Detailne porovnáva fyziognómiu postáv. Prižmúri oči.
„Dievča má rovnaké známky asymetrie tváre ako muž!“ zhodnotí v mysli svojím odborným okom z praxe
a sleduje ďalej.
Muž prehovára na dievča, vyzerá to, že jej niečo veľmi opatrne a citlivo vysvetľuje. Dievčatko pozorne načúva.
Naraz jej chlapík berie z rúk bábiku. Kazí ju, ale veľmi pokojným pohybom. Odtrhnutá ruka dopadne na
vydláždený záhradný chodníček. Dievča si zdesene priloží ruky na ústa.
Po niekoľkých sekundách badať na útlej hrudi pomalý výdych. Berie si bábiku späť k sebe. Obzerá si ju.
Zamračená detská tvár sa opäť rozžiari. Naťahuje rúčky k ockovi, v objatí sa obraz zasekne.
§
Zastaví premietačku a lakte si oprie o kolená. Má nepríčetný pohľad. Ťažká chlapská slza sa vpije do obrázku
s postavičkou. Hlava sklonená, zvesené ramená. Kresba mu padá z rúk. Dlane si priloží na strhanú tvár, pretrie
si vlhké oči a zahrabne prstami do hustých vlasov.
Hlbokým vzdychom sa zvalí naspäť do kresla. Spod saka vyťahuje ploskú fľašu. Číra tekutina siaha až
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k uzáveru.
Polovica, štvrtina, dno, výdych.
V tej istej minúte ako butylku otvoril, ju i prázdnu vracia naspäť do náprsného vrecka. Hlavu dvíha do stropu
a pozoruje povievajúcu pavučinu nad sebou, akoby sa ňou nechával hypnotizovať. Viečka oťažievajú, zatvára
unavené oči. Ruka mu klesá z operadla a upadá, upadá do bdelého spánku.
V hlave sa mu odohráva scéna, ako do bielej miestnosti vchádza Žena...
§
Úzky driek, bujné prsia, dlhé nohy.
Klopkanie topánok predbieha búchanie môjho srdca. Vypracované lýtka sa v lakovaných ihličkách elegantne
blížia.
Sme sami. Všade naokolo je lekárske náradie. V strede operačnej sály je lôžko a nad ním lampa s ostrým
svetlom, ktoré miestami blikoce. Sedím tam nehybne, rozkročený na polohovateľnom lekárskom kresle.
Vdychujem vôňu Ženy. Zdvihnem sa zo stoličky tak, že na kolieskach spoza mňa odletí kamsi do rohu sály.
Tresk! Ani sa neobzriem, keď práve narazí do vitríny s liehmi. Nič nevyruší moje upretie na hlavný bod záujmu
– Ženu.
Široký žiarivý úsmev, hlboké jamky a hravé zelené oči ukrývajú jej večnú nedospelosť a zároveň stelesnenú
zrelosť.
Prehodí si vlasy na stranu, akoby spomaleným záberom. Ani Merilyn Monroe vo filme Niekto to rád horúce by
to neurobila lepšie.
„Tak ako, ideme na to?“ zhadzuje zo seba kabát, pravou lodičkou si prechádza po ľavom lýtku. Spôsobuje si
očko na pančuche a dráždi ma, keď mi ladnou rúčkou prechádza po šiji. Má na nej smaragdový prsteň, akoby
jej z oka vypadol.
Nespúšťam z nej pohľad. Dávam si z úst dole rúško a odhadzujem gumené rukavice.
„Takú vzácne krásnu návštevu sme tu ešte nemali.“
Zvodne sa oprie o lôžko, vypne prsia a pretiahne si chrbát. Postaví sa mi tak, že zacloní svetlo vychádzajúce
z lampy.
Pritisnem si ju k sebe. Mohutnými rukami prechádzam od kolien nahor, míňam obtiahnutú sukňu a po celom
„esíčku“ sa dostávam až pod jemnú saténovú blúzku. Tam sa zastavím a vrátim sa k tým „vyššie položeným
očiam“.
„Vieš, že by som rád, ale sme v mojej práci.“
„No práve... Preto som prišla!“ ukazuje na svoje výrazné znamienko na tvári a zakladá si ruky pod prsia.
Očerveniem. Navrie mi žila na čele, vtom udriem do stola: „Tak už chápem! Je to tu zas! Niekoľkokrát som ti
povedal, že ti ho nevyoperujem!“ prchkým pohybom zmetiem zo stola všetko chirurgické náčinie.
Rozhadzujeme rukami, dokola si vymieňame miesta, rozhorčene gestikulujeme.
„Eva, prosím ťa neblázni, vieš ako nerád robím túto prácu. Nedovolím, aby som tieto zásahy do prírody robil
ešte aj na niekom, koho milujem!“ „Mám ho na tebe rád!“
„Nenávidím ho na sebe!“ skočíme do seba.
§
Ticho...
„Ty to nechápeš, Danyel. Odmalička som kvôli nemu doma smoklila. Deti sa mi v škole posmievali. Vymysleli
si, že je nákazlivé a kto sa ku mne priblíži, do rána mu narastie, tak ako mne. Vieš si to predstaviť? Každý večer
som sa pozerala do zrkadla s odporom. Raz ma matka našla v kúpeľni s nožnicami v ruke! Chcela som si ho
vystrihnúť z tváre, Danyel! S plačom mi ich vytrhla z dlaní. Operácia bola drahá, rodičia si ju nemohli dovoliť,
boli sme..."
„Chápem, ale..."
„Nechaj ma dohovoriť, Dan!“
„Pri každom rozhovore s ľuďmi vnímam, že mi naň pozerajú. Chcem, aby ma konečne videli v plnej kráse!
Tak ma podpor, do pekla, si môj manžel! Ty jediný ma ho môžeš zbaviť. Čo myslíš, prečo osud chcel, aby bol
môj muž práve chirurg? Už ti to došlo? Veď som si ťa za tie roky vymodlila! Neštvi ma, zober, čo potrebuješ
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a ukončíme to raz a navždy!“
„Ešte nikdy som neurobil zákrok bez toho, aby som svoje klientky najskôr neodhováral. S tebou na tom
pracujem už tri roky, ženská jedna tvrdohlavá!“ zatrasiem jej ramenami.
„Ale ja nie som tvoja klientka!“ odsunie sa. „Som tvoja žena, Danyel! Malo by ti záležať na mojom šťastí a mal
by si..."
„Stop!“ zrevem tak, že ma počuť až v čakárni. Áčková kamarátka si vymení znepokojený pohľad s už
vylepšenou, céčkovou.
Krv mi vrie v žilách, no snažím sa upokojiť svoju energiu. Vezmem Evine ruky do svojich: „Celé roky ti
rozprávam o tom, ako ku mne prichádzajú originály a odchádzajú kópie. Podieľam sa na tom! Zaspávam s ich
tvárami pred očami! S výčitkou, že pretváram niečo, čo príroda stvorila! Nenúť ma to robiť ešte aj tebe. Len nie
tebe, prosím ťa!“
„Nechaj si tie kraviny,“ vytrhne sa, „a nehraj tu na mňa divadielka!“ schmatne kabát a je na odchode.
„Ty mi prosto nechceš pomôcť, to je celé!“
„Keď ti ho odstránim, budeš taká istá ako všetky ostatné z ulice!“ vyletí zo mňa.
Tento nevraživý pohľad ešte nepoznám. Moja veta ju urazila, no zároveň jej nahrala do karát: „Áno! Konečne si
na to prišiel! Chcem byť iba taká istá ako tie „všetky ostatné z ulice“. A keď mi ho nedáš von ty, urobí to za teba
niekto iný! Dnes už na to peniaze budem mať!“ tresne dverami a odchádza.
Bežím za ňou. Nedovolím, aby sa jej niekto čo i len dotkol.
Desať,
deväť,
osem,
sedem,
vraciame sa spolu do miestnosti.
Vyzerá spokojne.
Vyzerám zúfalo.
Nasadím si rúško a posledný raz ju pohladím, pred tým, ako...
§
Celý mokrý sa vytrhne zo spomienky.
Rázne sa stavia z kresla. Kričí. Srdcervúco udiera päsťami do stroja.
Vzdychá, vzlyká, stoná... dýcha.
Kľačí na zemi s krvavými hánkami pred rozbitou premietačkou.
Síce nepočul výklad muža, pochopil pri spomienke na Evu. Otec k dievčaťu prišiel práve vo chvíli, keď videl jej
žiaľ zo straty vlasov, kým hladila tie bábikine. Pričom tá predstavovala „všetky ostatné z ulice“.
Roztriasla sa mu zvraštená koža medzi hustým obočím. Obrátil sa na Boha.
§
„Ty starý blázon tam hore! Počuješ ma? Nikdy som sa ti neklaňal. Veril som len v atómy, častice a molekuly...
Až teraz chápem, že veda a viera sú skutočne prepojené. Otec dievčaťu nechcel ublížiť, keď obľúbenej hračke
svojej dcérky odtrhol ruku. Prišiel jej pomôcť. Zachránil ju. Ukázal jej, že je krásna taká, aká je. Bez vlasov,
ruky či zo znamienkom na tvári. A to sa mne nepodarilo. Krása mojej ženy po zákroku začala postupne upadať,
až sa úplne stratila z tohto sveta. Zobral som jej jedinečnosť. Na pohrebe som s ňou pochoval i seba. Teraz
chodím po svete ako prázdna ľudská schránka a rozprávam sa tu s tebou, starý blázon!“
...pochopil a odišiel za Evou.

N i k o l a B e n e d i k o v i č o v á » autorka je absolventka seminára kreativity pod vedením Slavomíra Magála a Borisa Brendzu

132

K a t a r í n a C i n o v á » Pezinok, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej

133

A n d r e a B l e s á k o v á » Trnava, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej

134

A n d r e a B l e s á k o v á » Trnava, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej

135

A n d r e a B l e s á k o v á » Trnava, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej

136

B a r b a r a Č i e r n a » Námestovo, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej

137

P E T R A M AC H OV I ČOVÁ

teraz zvládnem všetko
Pokoj a samota. Počuť iba šum lístia z okolitých stromov. Ticho prerušuje len štebot vtákov, ktoré sedia na
mohutnom kamennom zábradlí. Pomalým krokom kráčam vpred. Neustále sa obzerám, či som tam naozaj sama
a či ma niekto neprenasleduje. Vidieť len veľa stromov, okrasných kríkov a kvetov zasadených v záhonoch. Úzku
štrkovú cestičku lemujú staré biele drevené lavičky. Zrazu stojím pred veľkou kovovou bránou. Na čele sa mi
objavujú jemné kvapôčky potu. Ruky si nervózne žmolím. Neisto chytám starú vyrezávanú kľučku a za zvuku
vŕzgania veľmi opatrne otváram bránu. Dvor je úplne opustený, obklopujú ho len ošarpané steny kaštieľa. Ani
kúsok trávnatej plochy, len betónové nádvorie so sochou leva a sochou s nerozoznateľným tvarom. Obzriem
sa. Na niektorých miestach zazriem pootvorené okná, kde-tu z okna visia oprané kusy dámskeho oblečenia. Pri
dverách stojí škatuľa plná obnoseného šatstva a obuvi. Zhlboka sa nadýchnem a vykročím k dreveným dverám.
Odrazu predo mnou stojí muž. Uprene na neho hľadím. Má tmavé hnedé oči, úzky nos, široké lícne kosti, bledú
pokožku. Na jeho tvári je mnoho vrások a niekoľko hnedých škvŕn. V ľavej ruke drží tmavomodrú čiapku. Po
vlasoch už nie je ani stopy. Oblečený má dlhý tmavomodrý látkový kabát siahajúci až pod jeho kolená, z neho
vykúkajú bledé nohavice a vyťahané bavlnené tričko. Zoširoka sa na mňa usmeje a hlavou mi naznačí, že ho mám
nasledovať. Neisto sa usmejem a vykročím. Cítim, že som v bezpečí. Jeho chôdza je ťažká. Pravou nohou kríva, až
teraz som si všimla, že v ruke drží drevenú vyrezávanú paličku.
Vchádzame do veľkej miestnosti plnej žien. Každá je zaujatá svojou činnosťou. Jedna sa hrá s malými deťmi.
Druhá niečo varí v kuchyni. Ďalšia číta noviny a popíja kávu. V kúte stoja dve ženy v náruživom rozhovore.
Chabým pozdravom prerušujem všetky ich aktivity. V miestnosti náhle zostalo úplne ticho. Ich pohľady smerujú
na mňa a uprene ma sledujú. Cítim, ako sa mi tvorí rumenec na lícach. Sklopím zrak a znova nasledujem
krívajúceho pána. Stojíme pred dverami obtiahnutými kožou, domovník mi gestom ruky naznačuje, že mám
zaklopať. Jemne klopem na dvere a pomaly vstupujem do miestnosti. Sedela tam a vítala ma širokým úsmevom.
Hnedé oči, bledá tvár, bledé plné pery a krátke husté kučeravé vlasy. Náhle sa postavila a vykročila ku mne.
Roztiahla ruky a pevne ma objala: „Vitajte, Mária, tu ste v bezpečí.“
Z rúk mi vypadla igelitka s vecami, ktoré som narýchlo stihla zbaliť. Do očí sa mi vtisli slzy. Šťastne som jej objatie
opätovala. Zaviedla ma do izby, kde som teraz mala žiť. Uprene hľadím na jednu posteľ, rozheganú skriňu,
ošarpaný stôl a stoličku. Pri posteli je položený koberec so strapcami na konci. Zatvorila som dvere. Uložila som
si pár pokrkvaných vecí do skrine a klesla na posteľ. Chvíľu som len tak hľadela von oknom. Náhle mi slzy zaliali
oči a spustila som žalostný plač. Po hodinách vzlykania som sa vrátila späť do miestnosti medzi ženy. Tento raz
vchádzam sebavedomejšie. Vravu sa pokúšam prerušiť hlasným vyslovením môjho mena. Všetky ma ignorujú.
Bola som im ľahostajná. Prešla som ku kanvici a postavila vodu na čaj. Načiahla som sa pre čaj do poličky. Vtom
mi schytila ruku, zvraštila obočie a prísne sa na mňa pozrela. Zľakla som sa, rýchlo som stiahla ruku a pozrela sa
jej do očí.
„Myslíš, že môžeš len tak prísť a brať nám čaj?!“ zúrivo povedala.
Pozrela som sa na zem a nesmelo som odpovedala: „Prepáč, nevedela som, že to nesmiem.“
„Nevidíš, je tam červený lístok, tento čaj je môj," otočila sa chrbtom a pokračovala?" fiflena ako ty tomu ťažko
bude rozumieť!“
Jej slová ma poriadne nahnevali: „Ja nie som fiflena, som taká istá ako vy všetky!“
V miestnosti sa spustil hromadný smiech. „Vraj ona je rovnaká ako my!“ So smiechom vykrikovala ďalšia z kúta
miestnosti: „Jasné, rovnaká ako my," posmešne dodala Zuzana a ďalej pokračovala, „nebodaj ti mužíček nechcel
kúpiť nové topánky či kabelku?“
„Prestaňte, ničomu nerozumiete!“ zúrivo som skríkla.
„Pozrime, nová sa nám tu rozkrikuje,“ Zuzana stále držala posmešný tón.
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Nahrnuli sa mi slzy do očí, no nevzdávala som sa: „Myslíte si, že keď má niekto peniaze, nemá problémy?
Mýlite sa!“
„Áno a ty si ušla, lebo ti nekúpil všetko, na čo si si spomenula,“ sarkasticky dodala Zuzana.
„Nie, ušla som, lebo ma týral,“ rýchlo som odpovedala Zuzane.
Znova v miestnosti zavládlo ticho. Pozrela som sa Zuzane priamo do očí. Slzy mi pomaly stekali po lícach. Zuzanu
to vôbec neobmäkčilo.
„Nemysli si, že to tu budeš mať ľahšie,“ dodala tvrdo a jemne ma sotila.
Stála som úplne zmeravená, neschopná urobiť čo i len jeden pohyb. Slzy mi stekali po lícach. Vtom som pocítila
ruku na mojom ramene. Pomaly sa otáčam. Predo mnou stojí nízka žena s blonďavou hrivou a širokým úsmevom.
Chytí mi pravú ruku a jemne do nej vkladá vrecúško s bylinkovým čajom. Sklopím zrak na ruku a ihneď ho
presmerujem na jej tvár. Premeriavam si ju od hlavy po päty. V očiach jej vidno smútok. Úsmevom opätujem jej
láskavosť. Načiahnem sa po kanvicu, v ktorej mi zovrela voda. Zisťujem, že kým sa odohral nepríjemný incident
so Zuzanou, voda stihla úplne vychladnúť. Naberiem preto do kanvice znova vodu a postavím na čaj. Kanvica
vrie a gombík naznačuje, že voda je pripravená na zaliatie bylinkového čaju. Letmo prebehnem zrakom poličky
a padne mi do očí nádoba s cukrom. Načiahnem sa po ňu, keďže milujem čaj so sladkastou príchuťou. V tom
začujem zrýchlené kroky a stupňujúci sa dych. Nestíham poriadne vnímať, čo sa okolo mňa deje. Vidím len
zjazvenú ruku, ktorá schmatne kanvicu a následne moju ruku. Pocítim len bolesť a začujem akési výkriky.
Pomaly otváram oči. Biela stena s niekoľkými bodkami od plesne. Premeriam si celú miestnosť. V rohu zazriem
rozmazanú postavu s hnedými kučeravými vlasmi. Kráča smerom k posteli, na ktorej ležím. Zaostrím a ihneď
zisťujem, že je to Iveta.
„Ahoj, neboj sa, všetko je v poriadku, nachvíľu si omdlela.“
Pomaly si sadám a zrak upieram na ruku, na ktorej sú známky po horúcej vode.
„Už sme zavolali lekára, o chvíľku by tu mal byť a ruku ti ošetrí.“
„Ďakujem.“
O niekoľko minút začujem búchanie na dvere. „Dobrý deň, poďte ďalej, leží vo vedľajšej miestnosti. Prosím,
buďte opatrný. Nie je na tom najlepšie.“
„Dobrý deň. Nebojte sa, pani Iveta, všetko poriadne ošetrím a iste bude v poriadku. Počkajte ma tu.“
Jeho hlas ma poriadne vystrašil. Ten tón veľmi dobre poznám. To, ako zvýrazňuje každé slovo vo vete. Dáva tým
najavo vážnosť situácie. No napriek všetkému jeho vety pôsobia pokojne. Na čele sa mi začína vytvárať množstvo
kvapôčok potu. Ruky si nervózne mädlím a intuitívne sa vtesnávam do rohu. Počuť jeho kroky. Ich intenzita
a zvuk naznačujú, že je blízko. Zmeravene pozerám na jeho topánky. Veľmi dobre si ich pamätám. Niekoľkokrát
som ich pocítila na mojom bruchu, chrbte, hlave. Pomaly dvíham zrak a v očiach sa mi hromadia slzy. On si ku
mne sadá a prekvapene vyslovuje moje meno.
„Mária.“ Niekoľko minút na seba len hľadíme. Zrazu ku mne načahuje ruku a ja sa pokúšam jeho dotyku vyhnúť
ešte väčším schýlením do rohu.
„Čo tu robíš, Mária? Tak som sa o teba bál. Modlil som sa, aby si bola v poriadku. Ukáž ošetrím ti to.“
„Nie, nedotýkaj sa ma!“
„Mária, upokoj sa, chcem ti pomôcť. Podaj mi ruku, ošetrím ti ju.“
„Nedovolím, aby sa tvoje hnusné paprče ešte niekedy dotkli tých mojich!“
„Prestaň sa správať ako malý panghart a podaj mi tú ruku!“ intenzita jeho hlasu stúpala.
„Nikdy!“
„Hlupaňa! Nič si nevážiš!“ postavil sa a nervózne začal kráčať z jednej strany izby na druhú. „Kupoval som
ti všetko, čo si chcela, dával som ti žrať a mala si kde bývať. A ty? Ty sa chováš ako nevďačná štetka! Čo sa ti
nepáčilo? Vari som ti dával málo?“
„Prestaň, ja nestojím o tvoje peniaze. Dobre vieš, že mi na nich nikdy nezáležalo! Utiekla som, pretože ťa
nemilujem, pretože si mi zničil celý život! Viac znášať tvoje údery a nadávky nedokážem!“
„Drž hubu! Nevďačnica. Keď som ťa preťahoval, bolo všetko fajn, ale keď som ťa udrel, to sa ti už nepáčilo!
A zamyslela si sa už niekedy nad tým, prečo som ťa musel udrieť?“
Neveriacky som pokrútila hlavou. „To myslíš naozaj vážne? Teraz mi chceš povedať, že to vlastne kvôli mne sa
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správaš ako idiot? Že si za tvoje údery môžem sama? Nie, môj pekný, tak toto ti nedovolím. To ty si každý večer
chodil domov spitý ako prasa a stačilo ti tak málo, aby si mal dôvod ma udrieť. Celé roky si spával so štetkami,
ponižoval ma a na verejnosti si predstieral dokonalé manželstvo. Ale tomu je koniec! A teraz vypadni, lebo
začnem kričať.“
„Mária, zbláznila si sa? To nemôžeš! Ako budem vyzerať pred priateľmi a verejnosťou! Prosím, vráť sa domov.
Sľubujem, všetko bude v poriadku, ja sa zmením.“
Kľakol si predo mňa a chytil mi ruky. Rýchlo som sa mu vytrhla zo zovretia a začala som kričať o pomoc.
Zmätene sa začal obrezať. Gestami mi jasne dával najavo, aby som stíchla. No bojovala som o život. Nemala som
v úmysle svoju prosbu o záchranu zastaviť. Od zúfalého kriku mi vysušilo hrdlo, hlasivky signalizovali, že už viac
nechcú spolupracovať. Pomaly som strácala hlas. Môj krik sa však strácal v útrobách obrovského aziláku. Tiborov
strach, že niekto vojde, sa stupňoval. Bol čoraz nervóznejší. Kútiky úst sa mu od hnevu približovali k sebe. Medzi
obočím sa mu vytvorili tri hrubé vrásky. Poznala som tento výraz. Výraz, ktorý značil, že nasleduje amok.
Zacítila som jeho ľavú dlaň na mojich ústach. Neutíchajúci krik bol zrazu prerušený. Pravou rukou sa zahnal.
V reflexe som zatvorila oči. Veľmi dobre viem, čo bude nasledovať. Postup bol vždy rovnaký. Najprv facka. Hneď
za ňou nasleduje druhá, intenzívnejšia. Druhú strieda tretia, štvrtá, piata. Ich sila graduje. Po piatej facke mení
repertoár a nasledujú údery päsťou. Taktiež ich je niekoľko. V tomto bode som vždy schúlená do klbka a snažím
sa čo najviac uchrániť svoje telo. Päste striedajú kopance do brucha, nôh. Odpadávam. Už nič nevnímam, ani
bolesť. Niekedy po tom, ako stratím vedomie, prestane. Niekedy pokračuje a zastaví ho až pohľad na skoro mŕtvu
ženu. Zabiť chudobné dievča z ulice, ktoré sa stalo niečím vďaka nemu, je pod jeho úroveň.
Dnes to však bolo trocha iné. V správny okamih vstúpila Iveta. Začala kričať, aby prestal. Odsotil ju a chrbtom
narazila do dverí. Jej nebojácnosť ju však neopustila a znova sa k nemu priblížila. Snažila sa ho zastaviť. Tibor
však udrel aj ju a znova ju odhodil. Iveta sa rýchlo postavila. Jej silueta sa zrazu stratila niekde v útrobách chodby.
Netrvalo to však dlho a znova sa ukázala. Tento raz aj s Martinom. Martin je vysoký a svalnatý muž. Stačí jeden
úder a Tibor padá na zem.
Zmätene pozeral na Martina a nahnevane vykríkol: „Za toto mi zaplatíš! Drzáň jeden. Mária je moja žena a iba
vďaka mne nie je na ulici a nežobre o peniaze. Má mi byť vďačná a poslúchať ma. Ale ona nie, ona si odíde a hrá
sa tu na úbožiačku. Potrebovala ukázať, kde je jej miesto!“
Martin sa mu zasmial do tváre. Pristúpil ku mne a silno ma objal. Pošepkal mi do ucha, že všetko bude v poriadku
a jemne ma pobozkal na čelo. Aj napriek bolesti som sa jemne dokázala na neho usmiať. Ani som si nevšimla, že
Iveta stihla zavolať políciu. Sledujem, ako vchádza najprv jeden, potom druhý policajt. Schytia Tibora pod pazuchy
a berú ho preč.
Iveta si k nám prisadne a pokojným hlasom mi oznamuje ďalší postup: „Mária, toto si nemôže dovoliť žiadny muž
k žene. Hoci jej v minulosti pomohol. Vy nie ste slabá žena, dokážete sa o seba postarať. My vás podržíme, na
to sme tu. To, že vám umožnil postaviť sa na nohy je super, no teraz si musíte pomôcť sama. Mali by ste na neho
podať trestné oznámenie.“
„Iveta, vy tomu nerozumiete. Bola som chudobná sirota. Nemala som peniaze a usilovala som sa ich zarobiť
hocijakým spôsobom. Po dlhom uvažovaní som sa rozhodla, že si ich zarobím ako prostitútka. On bol môj prvý
zákazník. Nedokázala som sa sním vyspať. Vypočul si môj príbeh a pomohol mi. Ja ho teraz nemôžem zradiť.
Som mu istým spôsobom vďačná. Ušla som, lebo som už nevládala a bála som sa o svoj život. No udať ho? To
nemôžem!“
Martin povolil jeho objatie. Otočil sa ku mne a rázne mi chytil tvár do dlaní.
„Mária, ak to neurobíš ty, postarám sa o to ja! Nedovolím, aby ten hajzel ubližoval tebe alebo inej žene!
Rozumieš?“
„Martin má pravdu, Mária, ak mu to teraz prejde, možno vás nechá ísť, ale nájde si inú. Aj jej pomôže a bude
mať znova pocit, že je jej pánom a môže si k nej dovoliť čokoľvek. Prosím, nenechávajte to len tak. A teraz vás
odveziem k lekárovi.“
Martin ma pomaly zodvihol do náručia a niesol dlhou chodbou aziláku. Jemne ma položil na zadné sedadlo auta
a vyrazili sme do nemocnice. Celú cestu som mlčky pozerala von oknom. Vynárali sa mi úseky zo všetkých bitiek
od Tibora. Jeho nadávky, ponižovania, výčitky. Auto zastavilo a ja som sa snažila vystúpiť. Nohy sa mi podlomili
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a klesla som na zem. Bola som úplne bledá a slabá. Martin ma znova zobral do náručia a odniesol dovnútra.
Lekári mi ošetrovali všetky rany na tvári a neustále sa vypytovali, ako sa mi to stalo. Ani neviem ako a kde sa vo
mne našla tá odvaha. No rázne som im odpovedala, že Tibor ma zbil.
Zostali úplne prekvapení. Nemohli uveriť, že toho je schopný ich kolega. Lekár, ktorý denne zachraňuje stovky
životov. Z nemocnice sme ihneď všetci traja zamierili na policajnú stanicu. Iveta a Martin mi pevne držali ruky,
keď som sa snažila zo seba dostať obvinenie. Na moje počudovanie to nebolo také ťažké. Uľavilo sa mi ihneď, ako
som zo seba všetko dostala. Cítila som sa sebavedomejšie a silnejšie. Vyšli sme von pred budovu. Nadýchla som
sa zhlboka čerstvého vzduchu. Objala som Ivetu. Pomaly som sa otočila k Martinovi. Pozrela sa mu do očí a vtisla
bozk na pery. Odstúpila som, pozrela sa pred seba a hrdo som vyslovila: „Teraz už zvládnem všetko!“
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SEBASTIÁN JELENEK

miestnosť

škodoradostne sa pousmial, „ty sa nemáš ako.“
Podišiel k počítaču a stlačil ENTER. Jeho ďalšie kroky opäť smerovali k dubovému stolu. Na niekoľko sekúnd
sa zastavil. Jeho oči behali z jednej strany stola na druhú, až nakoniec vybral vhodný inštrument. Bol to skalpel.
Schmatol ho a blížil sa k žene. V jej očiach bol vidieť strach, zúfalstvo a hlavne bezbrannosť. Priložil ho k jej
lícu. Studená čepeľ skalpela sa bez milosti dotýkala jej pokožky. Stále ho tam držal. Len tak. Zrazu sa začal
hlasno smiať: „Je to len prank, bejby! Nemusíš sa báť. Dnes o život určite neprídeš,“ a spravil prvý zárez...

„Upokoj sa zlatko, lebo ti tie putá pritiahnem a ver mi, že sa ti to určite páčiť nebude,“ pozrel na ňu so
spokojným výrazom, ako keby sa vôbec nič nedialo, pričom ona sa neprestávala snažiť a bola čím ďalej, tým
viac vystrašená.
„Ty si vážne nedáš povedať?“
Na tvári sa mu objavil škodoradostný úsmev a keď neprestala, splnil to, čo sľúbil. Najprv jej pritiahol obe nohy
a napokon aj obe ruky. Žena s každým utiahnutím tlmene vykríkla. Mohla kričať koľko chcela, ale nedalo sa jej,
pretože v ústach mala napchatý kus handry.
„Tuším je najvyšší čas pozrieť sa, koľko ľudí má o naše predstavenie záujem,“ pohladil jej tvár a odobral sa do
pravého rohu miestnosti. Tam sa stál počítať. Pohodlne sa pred ním usadil, pretiahol sa a sústredene sa zahľadel
do obrazovky. Tichú miestnosť rušilo len ťukanie klávesnice, pohyb myšky a márna snaha ženy dostať sa z pút.
Po pár minútach svoj pohľad z obrazovky spustil, pozrel sa na ňu veľkými zelenými očami, s ktorých bolo cítiť
chlad. So širokým úsmevom povedal: „Vyzerá to veľmi sľubne. Budeš hviezda. Traja ľudia si zaplatili úplný
vstup, ďalší piati majú prístup do četu a potom je tu pätnásť ľudí, ktorí sa budú len pozerať. Naozaj som veľmi
prekvapený. Nečakal som až taký veľký záujem.“ Postavil sa a nečakane opustil miestnosť.
Hneď, ako sa zatvorili dvere, začala žena ešte viacej bojovať. Dobre vedela, že bojuje o život. Aby prežila, musí
sa dostať z tejto tmavej pivnice. Išla do toho až tak náruživo, že sa jej putá začali zarývať do kože. Kvapky
lepkavej krvi padali na rozbitú špinavú dlažbu so vzorom art deco. O niekoľko minút sa opäť otvorili dvere.
Vrátil sa, no teraz mal so sebou veľký sivý kufor. Namieril si to presne do stredu miestnosti, kde stál mohutný
dubový stôl s bielym obrusom. Kufor obradne položil na stôl.
„Hádam si si nemyslela, že by som ťa tu len tak nechal. To by bola by obrovská škoda.“ Bol k nej otočený
chrbtom a medzi tým, ako jej venoval pozornosť, pomaly ukladal na stôl náradie, ktoré bolo obsahom kufra.
Bola to zbierka rôznorodých kúskov z celého sveta. Čokoľvek, na čo si človek spomenul. Keďže v miestnosti
nebolo dobré svetlo, hlavne tam vpredu, žena hneď nezareagovala. No len čo opuchnutými očami zbadala
chladný ligot ocele, tvár sa jej ešte viac skrivila v panickej hrôze. Začala mrnčať, snažila sa kričať, rozprávať,
prosiť o milosť. Kmitala telom z celej sily z jednej strany na druhú, dopredu, dozadu. Nič. Bolo to zbytočné.
Všimol si to, no len sa pousmial a svoje kroky rozhodne nasmeroval k stredne veľkej železnej skrinke, ktorá
stála v ľavom kúte. Vytiahol z nej dva softboxy a dve kamery, ktoré strategicky umiestnil v miestnosti. Opäť
si sadol za počítať a o niekoľko chvíľ sa rozsievali svetlá, ktoré mierili priamo na ženu. Hneď na to sa na
kamerách rozsvietilo červené svetlo.
„Sme online!“ vykríkol, pričom v jeho hlase bolo cítiť nadšenie. Zamieril ku starému gramofónu a vložil doň
platňu. Bacha. Zapol ho a celú miestnosť zaplavili tóny tokáty a fúgy. Cestou k stolu imitoval hranie na organe.
Vychutnával si každý tón. Mohutnou rukou chytil krajčírske nožnice a veselým tanečným krokom pristúpil
k žene, ktorá sedela stále priviazaná k tej pekelnej stoličke. Kľakol si a začal strihať jej tmavomodré džínsy.
Najprv jedna noha a potom druhá. Keď bol hotový, bezcitne ich zahodil za seba. Vyrovnal sa a jeho slizké ruky
zamierili ku kvetovanému tričku, ktoré rovnako bez štipky ľudskosti zničil. Žena pred ním zostala len v spodnej
bielizni. Jej pokožka bola svetlá a okolo pút sa už postupne začali objavovať červené podliatiny. Na holé stehná
jej padali kvapky sĺz, ktoré jej stekali z tváre a tým jej úplne zničili už aj tak rozmazaný mejkap. Vlasy mala
nechutne zlepené, plné soli a hlienu. Vyzerala úboho. Jemu to však neprekážalo. Odhodlane pokračoval vo
svojom pláne.
„Teraz sa nezabudni poriadne usmievať. Ideme totiž naživo,“ povedal vzrušene. „Ach, zabudol som,“
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MARTIN ŠELC

zlodej
Rannou ulicou sa okrem hlasov niesol aj neurčitý zápach. Žobrácka štvrť voňala vždy rovnako. Bolo úplne
jedno či pršalo, alebo svietilo slnko. Paulovi to však nevadilo. Za tie roky, čo na ulici strávil, si na ten
všadeprítomný smrad zvykol. Pomaly, ale isto kráčal ulicou a ignoroval všetkých, ktorí naňho pokrikovali. Hoci
ich poznal, nemal na nich teraz čas. Dal si ho zavolať Havran a to znamenalo jediné – práca volá.
Došiel až k ošarpanému domu. Pred vchodom sedel potetovaný surovec, ktorý mu len kývol na znak povolenia.
Paul sa hneď vydal po schodoch hore. V malej izbe s výhľadom na ulicu sedel v koženom kresle za dreveným
stolom muž. Na tom mieste vždy našiel toho, kto ho pred desiatimi rokmi vytiahol z ulice a spravil z neho
najlepšieho zlodeja široko-ďaleko. Paul pomaly vstúpil cez prah a kývol Havranovi na pozdrav. Neplytval na
neho slovami.
„Čo pre mňa máš tentokrát?“
Havran neodpovedal, len smerom k nemu hodil obálku. Paul ju obratne chytil ešte vo vzduchu a nedočkavo ju
otvoril. Z portrétu na neho hľadelo krásne plavovlasé dievča a on ju ihneď spoznal.
„Vieš, kto to je?“
„Žartuješ? Kto by ju nepoznal. Luciu Dummasovú, zázračnú sirotu s Paríža?“
Vďaka bulváru ju poznal každý. Paul sa zamračil. Žena na fotke vyzerala úplne inak, než ostatné francúzske
dievčatá v jej veku. Lucia Dummasová hlavne nebola Francúzka. Ako ročná prišla pri vlakovom nešťastí
o oboch rodičov. Tá tragédia bola čistý masaker. Mŕtve neidentifikovateľné telá a medzi nimi, ako zázrakom,
živé malé dieťa. Nikto nevedel presne povedať, odkiaľ je a kto boli jej príbuzní. Nekomunikovala, len dokola
opakovala svoje meno. Už-už ju chceli dať medzi ostatné siroty, keď sa objavil on – Pierre Dummas, boháč,
ktorý sám prišiel o rodinu pri tej istej nehode. Adoptoval ju. Dal jej svoje priezvisko, titul, srdce a bohatstvo. Od
tej chvíle začala každá sirota v Paríži snívať o tom, že si ju adoptuje dobrý milionár.
„Niečo mi od nej prinesieš. Všetky dôležité informácie máš v tej obálke. Nevracaj sa, pokiaľ to nebude hotové.
Pravidlá poznáš.“
„Ako vždy,“ poznamenal Paul viac-menej sám pre seba a odišiel. Stretnutia s Havranom boli vždy krátke.
Adresa z obálky patrila obrovskému domu vo vybranej parížskej štvrti. Samotné sídlo sa rozprestieralo
na úctyhodnej rozlohe a po obvode bolo obohnané nádhernou záhradou. Každý iný deň by bola doslova
samovražda pokúsiť sa sem len tak preniknúť, ale dnes nie. Dnes tu totiž mali oslavu spojenú s maškarným
plesom. A to znamenalo jediné – ponúknutá príležitosť zoslaná priamo z neba.
Strategicky počkal, kým sa zotmelo, a potom obozretne prekĺzol na pozemok. Vedel sa pohybovať ako duch. Ak
nechcel, nevideli ho. To bola jedna z jeho predností a dôvod, prečo si ho Havran vybral. Stráž mala plné ruky
práce. Bola aj tak rozptýlená množstvom hostí, takže sa bez problémov dostal až k domu. Vedel presne, kam
má ísť. Našiel malé nenápadné okno. Bolo otvorené, presne podľa dohody. Stačilo prekĺznuť malým otvorom,
nájsť vhodné stanovisko a počkať na vhodnú príležitosť. Našťastie nemusel čakať dlho. Už po pár minútach od
momentu, keď sa usadil vo svojej skrýši, vošiel do miestnosti muž jeho výšky. Neváhal a než mohol dotyčný
niečo namietať, ležal v bezvedomí na drahom koberci. Dávka, ktorú dostal, bude stačiť na to, aby stihol,
čo treba. Nesmie ale strácať čas. Vyzliekol ho a rýchlo si obliekol kvalitné šaty spolu s maskou líšky. Pred
odchodom sa ešte poslednýkrát uistil, že jeho obeť neobjavia skôr, ako treba a spokojný sám so sebou sa vybral
na večierok.
Všade bolo plno. Slečny v drahých šatách, mladí muži v oblekoch ušitých na mieru. Medzi nimi sa preplietali
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čašníci vo frakoch, bielych košeliach a úhľadných čiernych motýlikoch. Ponúkali jedlo a šampanské. Takto si žili
deti parížskej smotánky, ktorá sa tu zišla z jediného dôvodu. Každoročný maškarný bál Dummasovcov si nikto
nenechal ujsť. Pocítiť opojný lesk bohatstva a luxusu bolo veľkým lákadlom.
Paul sa práve opieral o zábradlie nad schodiskom. Pred sebou mal výhľad na trojposchodovú snehobielu tortu
posypanú kokosom. Mimovoľne mu napadla myšlienka, koľko detí na ulici by sa z nej najedlo. Práve vtedy
sa ozvala hudba a do miestnosti vošla hostiteľka. Na tvári mala masku motýľa, ktorá ladila s jej modrými
šatami. Všetci sa za ňou obzerali, muži aj ženy. Sám Paul sa pristihol, že ju tiež mlčky sleduje. Zakrútil hlavou
a v duchu si vynadal. Mal tu prácu, nebol tu na to, aby si ju obzeral. V pozadí začala hrať pomalá hudba a on
sa rýchlo vydal jej smerom. Už sa okolo nej rozostavila skupina mužov, každý z nich ju chcel vyzvať k tancu.
Paul sa pomerne drsne predral dopredu. Viac príležitostí sa možno nenaskytne a jeho tlačil čas. Na poslednú
chvíľu drgol do chlapa v maske diviaka. Bol to neférový ťah, to si dobre uvedomoval, ale ignoroval to. Vystrúhal
ukážkovú dvornú poklonu a skôr, než stihla ona a jej osobní strážcovia, niečo namietať, ťahal ju na parket.
Orchester začal hrať a oni tancovali. Tancovali do rytmu ladnej hudby a každý v miestnosti sa na nich pozeral.
Paul mal oči len pre ňu. Toto bude husársky kúsok. Urobí to všetkým pred očami. Čistý výsmech. Mal rád
takéto výzvy.
„Kto si?“ spýtala sa ho po chvíli smelo. Vzbudil v nej zvedavosť. To bolo dobre.
„Ja? Ja som lišiak,“ odvetil a urobil s ňou jednu prudkú, no profesionálnu otočku, zatiaľ čo sa okolo nich začali
vytvárať ďalšie tanečné páry.
„Sama som osobne pozývala všetkých, ktorí tu dnes sú. Mám pocit, že ťa nepoznám. Viem čítať z očí a som si
istá, že tieto som ešte nevidela.“
„Možno si ma vždy prehliadala,“ odpovedal pohotovo a nechal ju prejsť popod svoju ruku.
„Nie,“ povedala rozhodne. No Paul sa nevzdával tak ľahko: „Možno som nebol dostatočne zaujímavý bez svojej
masky.“
„Tak preto si mal potrebu dať o sebe vedieť,“ kývla pobavene hlavou smerom k ostatným mladíkom, ktorí ich
pri tanci sledovali ako dravce.
„Každý z nich ma dnes chcel uloviť na prvý tanec. Dokonca vraj uzavreli stávku,“ pokračovala v neformálnej
konverzácii. Očividne sa cítila príjemne.
„Vážne? Tak to ma úprimne mrzí, že som ich sklamal,“ poznamenal z iróniou v hlase.
„Vážne?“ pokračovala v jeho hre. Skutočne sa bavila. Konečne niečo nové, vzrušujúce, záhadné
a nepredvídateľné. Po tom túžila.
Pomaly to vyzeralo, že ďalšia pieseň skončí a ostatní mladí muži v miestnosti budú musieť dostať príležitosť.
Dlhšie to už naťahovať nemohol, musel konať. Kývol hlavou smerom k malému balkóniku a Lucia hneď
pochopila. S nadšením prikývla. Vyšli na chladný vzduch. Opierala sa o zábradlie a pozorovala mesiac, ktorý
bol v splne. Zvláštna atmosféra, zvláštneho večera.
„Tak už mi povieš, kto si?“ položila nečakane otázku a uprela naňho prenikavý pohľad.
„Krásny náhrdelník. Odkiaľ ho máš?“ Paul sa stále snažil tváriť záhadne.
„Ty vážne nevieš, čo je ten šperk zač? To mi len potvrdilo, že sa nepoznáme. Poviem ti to iba pod jednou
podmienkou,“ Lucia zrazu cítila, že má v situácii navrch – môže si diktovať podmienky, „a to, že mi potom
prezradíš, kto si.“
„Dobre,“ prikývol neochotne Paul a na chvíľu si pomyslel, že zašiel priďaleko. Mohlo sa to v minúte zvrtnúť.
Ženy sú nevyspytateľné, to už si stihol počas svojho života párkrát overiť.
„Ten náhrdelník sa dedí v rodine Dummasov už po celé generácie,“ začala zoširoka. „Hovorí sa, že kedysi
dávno do starého sídla Dummasovcov padla ohnivá guľa z neba. Božie znamenie, varovný prst. Požiar zabil
skoro všetkých, ktorí sa v tú noc v dome nachádzali. Prežil iba najmladší z rodu. A ten zo samotného srdca
kameňa vykoval tento šperk ako spomienku na tých, čo stratil. Otec mi ho dovolí nosiť iba na výnimočné
príležitosti. Bojí sa oň.“
„Pôsobivé,“ poznamenal Paul a nevedel spustiť oči zo šperku na jej krku. S týmto príbehom v pozadí mal ešte
väčšie čaro. Vyrušil ho až jej hlas.
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„Tak a teraz si na rade ty. Čakám...“
„Čo keby si mi dala dolu masku a zistila to sama?“
„Dobre“ odsekla nedočkavo a pristúpila až k nemu. Predsa len sa jej zdalo, že ten mladík robí okolo seba veľkú
záhadu. Jednou rukou sa dotkla jeho tváre, zatiaľ čo druhou mu odväzovala masku. Paul bol na tento moment
pripravený. Vlastne na neho čakal celý čas. V tej chvíli sa naklonil a pobozkal ju. Bozk trval len okamih. Jeden
úder srdca, viac nie. Potom ho od seba prudko odstrčila až k zábradliu. On sa však na ňu len usmial. V rukách
už držal jej náhrdelník, ktorý jej medzi tým šikovne rozopol. Potreboval len chvíľu. Než stihla akokoľvek
zareagovať, preskočil zábradlie a dopadol o pár metrov nižšie na zem. Bol ako panter. Ako duch zlodejov.
„Už vieš kto som?“ zavolal za ňou a venoval jej posledný pohľad, než sa rozbehol k hraniciam pozemku.
„Áno... už to viem... si zlodej...," odpovedala šeptom do tmy.
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Š T E FÁ N IA S O KO L S K Á

taký je život
Norin dom, Berlín, 2.október 2015, 16:00
Štíhla blondínka práve minula schránku, na ktorej bolo vyryté rodinné meno Fischer. Jemne prešla dlhými
prstami po vyblednutom nápise. Zatvorila na chvíľu oči a zhlboka sa nadýchla. Pokračovala po chodníku ďalej
až k širokému drevenému schodisku. Pri prvom schode zaváhala a ostala stáť. Potriasla hlavou a usmiala sa nad
svojím správaním. Tentokrát už vykročila rozhodnejšie. Pri každom kroku vydalo drevo vŕzgavý zvuk. Na konci
schodiska sa zastavila a prezrela si budovu zhora až dolu. Starý dvojposchodový dom je v rekonštrukcii. Všetky
predné okná sú porozbíjané, strecha potrebuje opraviť a veľké vchodové dvere sú takmer úplne vytiahnuté
z pántov. Sú na nich rôzne kľúčom vyryté nápisy. Nejaké mená, prepichnuté srdcia a grafity nastriekané
čiernym sprejom. Dievčina má trochu problém s odtlačením ťažkých dverí, ale nakoniec sa jej to podarí a vstúpi
dnu. Jesenné počasie ju prinúti zapnúť svetlo v hale napriek tomu, že sú iba štyri hodiny poobede. Nahmatá
vypínač napravo od dverí, rozsvieti sa jediná žiarovka na polorozpadnutom lustri. Celý priestor osvetľuje iba
veľmi matne. Dievča sa obzerá okolo seba. Všetok nábytok je pozakrývaný a vo vzduchu je cítiť prach. Prejde
cez celú miestnosť až k veľkému francúzskemu oknu. Vonku sa medzitým úplne zotmelo, a tak iba slabo
rozoznáva, že v záhrade stojí muž.
ERIK
Muž okolo štyridsiatky má oblečené svetlé džínsy a obyčajné biele tričko. Je vysoký a celá jeho postava vyzerá
mohutne. Okrúhlu tvár mu zvýrazňujú čierne vlasy, ktoré na korienkoch vystriedavajú prvé šediny. Chlapík
ich má približne po plecia a práve si ich stiahol do chvosta tenkou bielou gumičkou. Na čele má hlboké vrásky,
ktoré sa končia až pri zarastenom obočí. Na rozdiel od vlasov je ešte stále úplne čierne. Veľké oči majú tmavú
hnedú farbu a zračí sa v nich tajomný smútok. Pod očami má kruhy z nedostatku spánku. Výrazné lícne kosti
tvoria s plnými, trochu popraskanými, perami zvláštnu kombináciu. Celý dojem z tváre narúša iba zvláštna
farba pleti, na ktorej sa z nadmerného slnečného žiarenia začali vytvárať škvrny a drobné znamienka krásy.
Pod ľavým uchom sa začína dlhá jazva, ktorá pokračuje až pod mužove biele tričko. Na oboch vypracovaných
bicepsoch sa mu objavuje kúsok tetovania. Dlane má drsné a plné mozoľov. Jeho hendikep je viditeľný iba pri
chôdzi. Na ľavú nohu výrazne kríva a pri každom kroku jeho tvár vytvorí bolestivú grimasu.
Norina záhrada, Berlín, 2. október 2015, 17:30
Muž sa nervózne prechádza po záhrade. Zastaví sa iba vtedy, keď si chce zapáliť. Blondínka zatiaľ vyšla cez
zadné dvere domu za ním. Erik si vytiahol z balíčka cigaretu, no nemohol nájsť zapaľovač. Zatiaľ, čo ho hľadal
po všetkých vreckách, dievča už bolo pri ňom na vzdialenosť dvoch krokov. Keď ju zaregistroval, od ľaku cúvol
o krok dozadu. Zanadával. V očiach sa mu zračilo prekvapenie a možno aj strach. Pohľadom však neuhol ani
na chvíľu a skúmavo ju sledoval. Mladá žena si jeho reakciu nevšímala, iba si zložila z chrbta batoh a vytiahla
z neho bielu obálku. Erik sa zatváril neutrálne a bez slova si obálku prevzal. Prešiel prstom po zlatom nápise,
ktorý jasne adresoval obsah obálky jemu. Bolo na nej veľkým tlačeným písmom napísané: MÔJMU ERIKOVI.
„Ako môže vedieť, že som Erik,“ pomyslel si. Blondínka si vydýchla. „Takže si to ty. Intuícia ma nesklamala,“
povedala si sama pre seba. Erik si zastrčil záhadný darček do zadného vrecka nohavíc a chystal sa odísť.
Stela však k nemu natiahla svoju útlu ruku a zachytila ho. On sa jej však vytrhol a zamračil sa. Chvíľu tam len
tak stáli a pozerali jeden na druhého. Erik prerušil očný kontakt ako prvý a rukami naznačil, že sa vzdáva.
Rezignovane si sadol na hojdačku v záhrade a otvoril obálku. Zhlboka sa nadýchol, zakašľal a vytiahol z nej
tri žlté veľké listy. Stela sledovala, ako sa pri čítaní mračí stále viac a podvedome cúvala od neho ďalej. Vyzeral
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nahnevane. Hnev vystriedalo prekvapenie, a keď dočítal poslednú stranu, prudko vstal z hojdačky a neveriacky
krútil hlavou zo strany na stranu. Listy odhodil na zem, zanadával a vyštartoval zo záhrady tak rýchlo, ako mu
to jeho hendikep dovolil. Plavovláska ho tentokrát nezastavila. Pokrčila plecami, zodvihla spadnuté listy zo
zeme a prečítala nahlas iba poslednú vetu: Je to tvoja dcéra, Erik.
Stela ostala stáť v záhrade a dlho sa pozerala smerom, ktorým Erik odišiel. Z myšlienok ju vytrhlo štekanie
psa od susedov a jej drkotajúce zuby. Pozrela sa na hodinky a na tmu, ktorá pohltila ulicu. Otočila sa a odišla
späť do domu. Vybehla po vŕzgajúcich schodoch do jedinej izby, ktorá sa nebude rekonštruovať – do maminej
spálne. Pozrela sa na seba do zrkadla. Bledá pokožka, blond vlasy, sýto modré oči. Nechápavo krútila hlavou.
Premiestnila sa k šatníku, odkiaľ vybrala veľkú kartónovú škatuľu a teplú deku. Zabalila sa do nej a pomaly
začala prehrabávať obsah boxu. Väčšina obálok, ktoré tam našla, nemali žiadneho adresáta, ale na jednej bolo
rovnakým zlatým perom ako na Erikovom liste napísané: MOJEJ MALEJ DCÉRENKE. Stela si poutierala
zaslzené oči a otvorila obálku. Okrem listu z nej vypadli aj dve fotografie. Na prvej bol Erik s mamou. Nemohli
mať na nej viac, ako 18 rokov. Mama sa tam zoširoka usmievala a Erik, ktorý tam mal vlasy dvakrát dlhšie ako
teraz, ju dvíhal vysoko do vzduchu. Druhý obrázok bol ústrižok z novín. Titulok hovoril o mladíkovi, ktorý
nezvládol riadenie motorky. Fotky z miesta nehody vyzerali strašne. Odrazu sa z dolného poschodia ozval silný
zvuk, akoby niekto zvalil vchodové dvere. Stela od strachu až poskočila. Vybehla zo spálne a ostala stáť hore
na schodoch. V hale stál Erik. Vlasy mal rozpustené a strapaté a v ruke držal zapálenú cigaretu. Ledva stál
na nohách a keď sa snažil vyjsť hore za Stelou, takmer sa zosypal zo schodov. Dievča zišlo nebojácne dole za
ním. Okamžite z neho zacítila silný zápach whisky. Vyzeral smutne, ale zároveň aj desivo. Stela sa ho pokojne
opýtala, na čo za ňou prišiel. Nechcela ho vyprovokovať, pretože nevedela, ako zareaguje. Muž sa iba pozeral
niekam cez ňu neprítomným pohľadom. Stela čakala. Po dlhej chvíli ticho zašepkal: „Zabil som ju.“
Norina spálňa, Berlín, 2. október 2015, 20:00
Blondínka sa mu pozerala priamo do očí. Vyzeral, že je naozaj presvedčený o tom, čo hovorí. Obrátila sa mu
chrbtom a bez jediného slova sa vrátila do matkinej spálne. Opitý muž za ňou ešte raz zakričal: „Nepočula
si? Zabil som ti matku!“ Vyštveral sa po schodoch za ňou. Zbadal ju sedieť na posteli. Rozbehol sa do izby,
ale na prahu dverí sa zastavil. Odrazu sa bál vojsť a podísť k nej bližšie. Stela preniesla pohľad zo zeme na
chlapa, ktorý mal byť jej otcom. Bez emócií povedala: „Nezabili ste ju, Erik. Zabili ju lieky a pád zo schodov.“
Erik zdvihol ruku do vzduchu, akoby ju chcel zastaviť. „Nie. Nie. Nie. Nikdy by z tých schodov nebola spadla.
Keby sme vtedy na tej motorke... Keby som ja na tej motorke...," hlas mu zlyhal a zosunul sa na zem. Stela mu
podala ústrižok, ktorý pred tým našla v škatuli. „Vy ste ten mladík, čo nezvládol riadenie, však?“ opýtala sa ho
pokojne.
Erik sa spamätal a snažil sa myslieť a rozprávať čo najtriezvejšie. Pološeptom sa jej opýtal: „Čo všetko vieš o tej
nehode?“
Stela sa zhlboka nadýchla a začala: „Skoro nič. Vlastne iba to, čo mi povedala stará mama. Pred 5 rokmi
mala matka nehodu. Bola so svojím vtedajším priateľom na nejakom motorkárskom zraze. Ten chlapík dostal
v zákrute šmyk a zrazili sa s dodávkou v protismere. Mama bola dlho v bezvedomí. Mala silný otras mozgu,
zlomené dve rebrá, pravú nohu a veľké šťastie, že to vôbec prežila. Chlapa dorezal po celej ľavej dĺžke tela
konár zo stromu a nohu mal asi hodinu zaseknutú pod dodávkou. Nebol na tom však tak zle, ako mama, a
hneď, ako to bolo možné, sa z nemocnice vyparil.“
Erik sa ozval, akoby Stelu doteraz ani nepočúval. „Je to dosť skrátená verzia toho, čo sa naozaj stalo, ale fajn.
Babky vedia vždy všetko najlepšie...," chytil sa zárubne, aby nespadol.
„Chodil som s tvojou mamou celú strednú školu. Bola to moja prvá láska. Potom sa prihlásila na výšku a ja som
si kúpil motorku. Chodil som s chalanmi na mesačné výjazdy.“ Prestal na chvíľu rozprávať a zamyslel sa. Stela
sa musela veľmi sústrediť, aby mu rozumela. Jazyk sa mu poriadne plietol.
„Z jedného výjazdu som sa už nevrátil. Nora, teda t-tvoja mama chcela rodinu. Chcela, aby som si našiel
normálnu prácu a ja... Bol som hlúpy a nechcel som sa usadiť, tak som od nej ušiel. Pred rodinným životom
a povinnosťami. Nebolo to pre mňa. Keď som sa však pred piatimi rokmi ukázal opäť v meste, musel som ju
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vyhľadať,“ postavil sa zo zeme a tackavo sa presunul k oknu. Zapálil si cigaretu, vyfúkol dym a pokračoval:
„Nepovedala mi o tebe nič. Nevedel som, že existuješ. Keby som to vedel... Ja, n-nemal som ju presviedčať, aby
so mnou išla na posledný zraz. Ona to však chcela a ja som bol taký šťastný, že som opäť s ňou... Nevšimol
som si, aká je iná. Keď sa nad tým teraz zamyslím, už to vidím. Dosť schudla, odkedy som ju videl naposledy.
Bola bledá a keď som za ňou vtedy večer prišiel, bola tuším aj opitá. Ale ja som ju miloval aj po tých dlhých
rokoch stále rovnako a nič som nevidel. Alebo nechcel vidieť... Ťažko povedať. Ak je naozaj pravda, že si moja
dcéra, opustila ťa kvôli mne. Preto, že som ju vtedy pred sedemnástimi rokmi nechal samú. Bez rozlúčky. Bez
vysvetlenia...“
Stela sa prechádzala po izbe a chvíľu vyzerala, že nevie, čo má na to povedať. Potom však našla tie správne
slová. Kričala: „Chcete mi povedať, že kvôli vám nechala výchovu dcéry na svoju matku? Ak tomu správne
rozumiem, tak preto, že ste sa vy na ňu vykašľali, tak sa aj ona vykašľala na mňa? Čo je to za zvrátenú logiku?
Viete, že som svoju babičku volala do piatich rokov mama? Viete si predstaviť, aké to bolo žiť s predstavou, že
vaša matka žije, ale nechce vás?“
Hlas sa Stele začal triasť, ale neprestala hovoriť. Cez vzlyky dodala: „Babka si ma vzala k sebe, pretože ma láska
vášho života nechcela. Ostala žiť tu, v babkinom dome, zatiaľ čo sme sa my presťahovali do malého domčeka
na vidieku. Neprišla za mnou ani jediný raz. Tá žena bola pre mňa celý život cudzia a teraz po svojej smrti mi
zanechala plnú krabicu spomienok, aby som ju spoznala...“
Erik ju prerušil: „Je mi to ľúto. Nemyslel som to tak.“
Stela sa trochu upokojila. „Kto ju vlastne doma po tom páde našiel?“ opýtal sa jej.
Poutierala si slzy. „No, doktor. Chodil ju kontrolovať párkrát za týždeň. Ona... bola vraj na tom psychicky veľmi
zle. Podrobnosti neviem, lebo mi babka nechcela nič povedať. Ale keď ju doktor našiel, povedal, že bola úplne
mimo už pred tým pádom.“
Erik sa zmohol iba na suché: „Aha.“ Otočil sa dcére chrbtom, aby nevidela, že mu oči zaliali slzy. Postavila sa
z postele a položila mu ruku na plece. „Ste v poriadku?“ opýtala sa.
Erik potiahol nosom a uvedomil si, že ho utešuje dieťa. Trochu sa stiahol pred jej dotykom a kývol hlavou, že už
mu je dobre. „Pokračuj,“ vyzval ju.
Odstúpila od neho. „Po nehode prišiel za nami právnik. Babka sa čudovala, že mama zanechala nejaký závet.
Napísala ho vlastnoručne a skladal sa v podstate iba z jedinej vety: Všetko odkazujem svojej Stelke. No ako som
zistila, to „všetko“ je v tejto izbe.“ Stela prestala rozprávať, keď si všimla, že ju Erik nehybne sleduje. Vyzeral,
že chce niečo povedať. „Čo je?“ opýtala sa ho.
„Bude to znieť asi hlúpo, ale moja prvá motorka. No... dával som svojim motorkám mená a úplne prvá bola
Stela.“ Usmial sa.
Blondínka sa zamračila. „Neviem, či som nadšená z predstavy, že mám rovnaké meno ako motorka, ale fajn.
Zmierim sa s tým. Chcete počuť aj zvyšok príbehu?“
„Chcel by som kávu a pizzu, ale dobre. Zmierim sa s tým," podpichol ju.
Stela odbehla do provizórnej kuchyne uvariť obidvom kávu. Keď prišla do spálne, Erik telefonoval. „Áno, áno
presne tak, dve maxi pizze. Šunková, salámová a na obidve extra syr a extra chilli... A počkajte,“ zakryl rukou
mobil." akú chceš?“ Stela sa zasmiala: „Vegetariánsku s olivami,“ povedala. Erik urobil grimasu akože „fuj“.
Ukončil hovor a obrátil sa k Stele: „Som pripravený na zvyšok príbehu.“ Káva mu urobila dobre a už hovoril
takmer úplne súvislo. Aj na nohách stál celkom slušne.
Keď prišla pizza, pohodlne sa usadili na zem. Stela si doteraz neuvedomila, aká je hladná. Prežúvala kúsok
pizze a začala opäť rozprávať: „Prvýkrát som prišla do tohto domu pred mesiacom. Vtedy som našla túto
škatuľu a listy. Vyzerá to tak, že ich písala každý deň. Niektoré sú len nezmyselné myšlienky, ale väčšina je
adresovaná mne. Nestihla som si ešte prečítať všetky, ale v tých s najneskorším dátumom dookola opakuje
jediné: Už len táto rekonštrukcia a vezmem si ťa k sebe dievčatko...“ Stela sa odmlčala a pozrela Erikovým
smerom. Stál pri okne, v ruke držal kúsok pizze a pozeral sa do tmavej ulice. Keď si všimol, že jeho „nová“
dcéra stíchla, pozrel sa jej do tváre. Tváril sa zlomene, nadýchol sa, že niečo povie, ale Stela ho predbehla:
„Čo ste vlastne mysleli tým, že ste ju zabili?“ Vybrala si z batohu vreckovku a poutierala mastné ruky od pizze.
Podala jednu aj Erikovi, ale ten si ich už vytrel do svojich džínsov.
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Odkašľal si, vyhodil posledný okraj pizze von oknom a zapálil si. Potom sa neisto ozval: „Po tej nehode som
musel opäť zdrhnúť. Odišiel som z mesta hneď, ako som sa uistil, že je tvoja mama mimo ohrozenia života.
Cítil som sa mizerne. Psychicky aj fyzicky. Doktor mi zakázal jazdiť na motorke, ale ja som neposlúchol. Raz
som dostal taký kŕč, že som vletel do priekopy. Mesiac som sa nemohol postaviť. Chodil som často do Berlína.
Krúžil som okolo Norinho domu a rozmýšľal, že za ňou pôjdem. Volal som dokonca tvojej starej mame, aby
som zistil, ako sa Nora má. Odbila ma vždy dvomi chladnými vetami. Dnes už viem, že mi tvoja drahá babička
zamlčala jednu dôležitú vec. Teba. Hovorila mi o maminých závratoch, neustálych bolestiach hlavy a silných
migrénach. Bola vraj často agresívna a brala veľké množstvo liekov. Ja som pred tým všetkým opäť odišiel.
Uvedomujem si, že za jej stav môže tá nehoda. A hlavne ja a môj odchod. Opustil som ju dvakrát a nikdy si
neodpustím, že som sa zachoval ako zbabelec... Keď mi pred pol rokom zavolali a povedali, že Nora spadla zo
schodov a zabila sa, myslel som, že umriem aj ja...“
Dlho do noci sa rozprávali a obaja zaspali až tesne nad ránom na zemi v Norinej spálni. Okolo piatej sa Erik
zobudil na sucho v krku. V kuchyni však zistil, že voda netečie a z poslednej minerálky urobila Stela večer kávu.
Vyšiel do záhrady a namiesto vody si zapálil cigaretu. Za rameno ho chytila neznáma ženská ruka. Zľakol sa
a cigareta mu vypadla z ruky na zem. „Erik?“ opýtala sa žena. Erik sa k nej otočil a zbadal o dvadsať rokov
staršiu Noru. Bola to jej mama. Očervenela v tvári a niečo mu začala horúčkovito vysvetľovať. Keď ho sotila
prvýkrát, muž nereagoval. No keď to skúsila druhýkrát, chytil ju za útle ramená a zatriasol ňou. Obaja započuli
vŕzganie schodov. Odstúpili od seba. Vo dverách sa objavila rozospatá Stela. Objala neisto svoju babičku
a usmiala sa na Erika. „Skoro som zomrela od strachu, Stela! Môžeme ísť domov?“ opýtala sa karhavo svojej
vnučky. „O chvíľu,“ oznámila Stela a vybehla po schodoch hore do izby. Babka chcela odísť k autu, ale Erik
ju predbehol a postavil sa prudko pred ňu. „Prečo ste mi o nej nikdy nepovedali, Karla? Po celé tie roky, keď
som vám volal a pýtal sa na Norin stav. Prečo?“ Karla sa nadýchla, ale nestihla mu odpovedať, pretože k nej
pribehla Stela s veľkou škatuľou od mamy a poprosila ju, aby ju vzala do auta. Karla prikývla a odišla k svojmu
Volvu. Dievča sa obrátilo k Erikovi. Pozeral sa do zeme a nevedel, čo povedať. Lúčiť sa nechcel. Po niekoľkých
sekundách ticha vybral zo svojho vrecka pokrčený kúsok papiera a pero. Niečo tam chvíľu čmáral a podal
ho prekvapenej blondínke. Neisto si ho vzala. Bolo na ňom telefónne číslo a meno Erik Wolf. Žmurkol na ňu
a zašepkal: „Kedykoľvek, keď budeš chcieť tú svoju odpornú pizzu.“ Stela sa zasmiala. Do očí sa jej nahrnuli
slzy a objala ho. Nie silno, nie dlho, ale tak, že celých sedemnásť rokov akoby v tej chvíli ani neexistovalo. Erik
bol zaskočený a aj keď by to nikdy nepriznal, bol aj trochu dojatý. Stela mu naposledy zamávala a nasadla do
auta. Cez zadné okno sa pozerala za krívajúcim Erikom, až kým ho nestratila z dohľadu.
Karlin dom, Stuttgart, 3. október, 17:00
Babka odviezla Stelu domov do malého domčeka, kde obidve bývali. Stela vybehla do svojej izby na poschodí
a škatuľu od mamy položila na zem k ostatným, kde boli pobalené všetky jej veci. Na škatuliach bolo napísané:
Internát. Blondínka si práve ukladala Erikove číslo do telefónu, keď jej na dvere zaklopala babka. Keď vošla,
tvárila sa smutne. Rukou ukázala na posteľ, aby si Stela sadla. Zatvorila za sebou dvere a pritiahla si od
písacieho stola stoličku priamo pred prekvapenú vnučku.
„Verím tomu, že po stretnutí s Erikom máš nejaké otázky. Je to tak?“ opýtala sa.
Stela si vyzula zablatené tenisky. „Mám iba jedinú. Vedela si, že je Erik môj otec?“
Babička chytila Stelu za ruku. „Keď si sa narodila, tvoja matka bola na tom veľmi zle. Často pila a spolu
s liekmi na depresiu to nebola tá najlepšia kombinácia. Nedala si dohovoriť a ja som sa bála, že ti ublíži. Jej
nálady sa striedali. Keď na tom bola lepšie, prišla k tvojej postieľke a hovorila, že si jej malé dievčatko. No keď
sa opila alebo bola mimo z liekov, kričala, že ťa nechce. Jedného dňa, som sa jednoducho zbalila a zobrala ťa
preč.“ Hlas jej zlyhal a rozplakala sa.
Vnučka ju objala, ale babička sa od nej odtiahla, utrela si slzy a pokračovala: „Asi už vieš, že mi Erik volal. Pýtal
sa na tvoju mamu, na to, ako sa má a či ho niekedy spomína... Vieš, keď ju opustil prvýkrát, Nora sa zrútila.
Mala iba osemnásť a život pred sebou, ale nevedela sa bez neho pohnúť ďalej. Už vtedy bola problémová. Keď
si sa narodila, všetko sa ešte zhoršilo. Pred piatimi rokmi som sa s Erikom stretla v nemocnici. Hnevala som sa
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na neho a obviňovala z toho, ako Nora dopadla. Vysvetlil mi, čo sa naozaj stalo. Keď mali tú nehodu, Nora bola
opitá a z tej motorky spadla. Keď ju chcel zachytiť, dostal šmyk a zvyšok už poznáš. Bola to jej chyba. Nemala
si na tú motorku sadať... Nora mi nikdy nepovedala, kto je tvoj otec. Ale malo mi byť hneď jasné, že je to
Erik. Ver mi, že som mu o tebe chcela povedať už v tej nemocnici, ale nemohla som. Dnes už viem, že nebolo
správne tajiť to pred vami.“
Stela sa prudko postavila z postele a presunula sa k oknu. Babka si vzdychla: „Po tých dlhých rokoch, čo si
bola so mnou, som to už nebrala iba tak, že ťa chránim pred Norou. Bola si mi ako dcéra a ja som ťa chcela
mať pri sebe. Pravda je taká, že som bola príliš sebecká a bála som sa, že ak ti o Erikovi poviem, budeš chcieť
bývať s ním. Neprežila by som, ak by mi ťa vzal.“ Stela zdvihla ruku, aby ju prerušila. Pozrela sa na babku
a rozhodným hlasom povedala: „Viem, že by som mala byť teraz na teba nahnevaná a niekde hlboko v srdci asi
aj som, a-ale cítim, že to takto malo byť. Si pre mňa jediná rodina, čo mám a ja by som ťa nikdy neopustila. Ani
keby si mi o Erikovi povedala. Neviem, kto ten Erik Wolf vlastne je. A aj keby sa z neho teraz stal ten najlepší
otec na svete, ty budeš u mňa stále na prvom mieste.“
„Karlaaaa!“ zdola sa ozval babkin partner Hans.
„Ach, musím ho odviezť na letisko. Ďakujem ti srdiečko za pekné slová. Bála som sa, že ma budeš nenávidieť.“
Pobozkala vnučku na čelo a odišla z izby. Stela sa z okna pozerala na odchádzajúcu babku. Pred tým, ako
nasadli do auta, ju Hans nežne pobozkal. Pousmiala sa nad tým gestom a vybrala si z vrecka mobil. Napísala
esemesku:
Ahoj Erik. Nebudeš mať zajtra chuť na pizzu?
Stlačila odoslať, vrátila sa na displeji na zložku kontakty a prepísala Erik na Otec.
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M i c h a e l a S t a r e k o v á » Prešov, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej
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P e t e r M a r c e l y » Zvolen, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej
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V E R O N I K A A N D O R OVÁ

„nie som alkoholik,
s o m . . .“
Bledoružové dvere dámskych toaliet ostali pootvorené a svetlo rozsvietené. Vďaka veľkému, mrežami
ohraničenému oknu dovnútra preniká štipka svetla. Rozsvietená žiarovka však prirodzené svetlo prebíja
umelou, bielou LED farbou. V sivej, kachličkami oblepenej obdĺžnikovej miestnosti stoja tri mohutné umývadlá.
Nad nimi krivo visia dve špinavé zrkadlá. Na jednom z nich je zaschnutý červený odtlačok pier. Z kohútikov
kvapká v pravidelnom rytme zažltnutá voda, ktorá vytvára oranžový povlak. Oproti umývadlám sú v miestnosti
aj tri záchodové bunky. Na nich sú načmárané zaľúbené odkazy, čísla, ale nechýbajú ani nadávky a nepodarené
kresby srdiečok. Jedna z buniek, konkrétne tá vpravo, má dvere zatvorené. Je obsadená. Poznať to vďaka
trčiacim telovým cvičkám.
Chudý chlapec sedí na špinavej záchodovej podlahe. Svojimi úzkymi kostnatými ramenami sa opiera
o jednu zo štyroch stien bunky. Tvár má bledú s vystúpenými lícnymi kosťami, úzkym malým nosom a jemne
ružovými plnými perami vytočenými do úsmevu. Polodlhé hnedé vlasy sa mu dotýkajú spánkov. Na ušiach
má slúchadlá, z ktorých je počuť tóny klavíra. Pohmkáva si. Gumičku, ktorú má v ľavej ruke, pevne zviera
v dlani spolu s telefónom. Bledomodré oči a na nich husté hnedé riasy pomaly zatvára. Zaspáva. Čierne
napasované tričko obopína jeho chudú, vyšportovanú postavu. Má sivé tepláky, ktoré mu siahajú len po kolená
a telové cvičky. Na rukách i nohách mu začína naskakovať husia koža.
Dvere dámskych toaliet rýchlym švihom rozráža vysoká blondínka. Železnú kľučku na dverách zastavila až
kachličková stena, do ktorej vrazila. Viliam sa prebral. Celý preľaknutý rýchlo skrčil nohu, ktorá mu trčala von
zo záchodovej bunky. Vypína hudbu, skladá si z uší slúchadlá a ticho načúva osobu za dverami. Blondína stojí
pri umývadlách a znechutene pozerá na svoj odraz v špinavom zrkadle. V trasúcich sa rukách drží hamburger.
Pozrie naň a potom opäť na svoj odraz. Priloží ho k ústam, odhryzne si a spokojne sa usmeje. Ešte trikrát
odhryzne a hamburger zmizne. Spolu s ním aj jej úsmev. Plnoštíhla blondína s hnedými očami a smutným
výrazom v tvári kráča k jednej z troch záchodových buniek. Bunka vpravo je zatvorená. Blondína, ktorá mala
na teniskách perom napísané meno Lili, vchádza do strednej. Sadá si na záchod a vyberá z kabelky ďalšie jedlá.
Viliam nechápavo načúva hlasné prežúvanie a mľaskanie, keď vtom chytá kŕč do lýtka.
Nahlas vykríkne od bolesti. Lili v tom momente prežúva posledný kúsok Toblerone čokolády, no nedokáže ho
prehltnúť. Ostáva jej zaseknutý v krku a ona lapá po dychu. Rukami búcha do stien bunky až ju konečne otvorí.
Viliam s vystrašeným výrazom v tvári vstáva a krivkavým pohybom k nej pribehne. Lili mu gestami naznačuje,
že sa dusí. Viliam podíde odzadu k blondínke a ruky jej priloží na hruď. Vyrovná sa, zadrží dych a trhavými
pohybmi sa usiluje o Heimlichov hmat.
Na šiesty pokus Lili vyletí z hrdla malý kúsok bielej čokolády. Viliam skladá roztrasené ruky z tela blondíny.
Ustúpi o dva kroky vzad a tupo na ňu hľadí. Plnoštíhla blondína sa zadýchaná prehne dopredu a so slzami
v očiach spustí hlasný smiech.
Po chvíli sa Lili upokojí a pozrie na Viliama.
„Tvoj Heimlichov hmat stojí za prd.“
„Nemáš za čo,“ odpovie jej so širokým, sileným úsmevom.
Lili načahuje k Viliamovi ruku. „Ja som Lili.“
„Viliam.“
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Blondína si všimla, že ten útly chlapec, ktorý jej pred chvíľou zachránil život, kríva.
„Čo sa ti stalo? To kvôli nohe si vykríkol? Prečo máš baleríny? A čo, do riti, robíš na babských toaletách?“
Viliam pobavene odpovedá. „Zachraňujem životy úbohých veľrýb...“
„Pokoj,“ preruší ho Lili. „Dopovedz to, iba ak chceš mať hlavu v záchode.“
„Okey, okey. Mier,“ odpovedá Viliam.
Trápne ticho preruší mužský hlas a dupot topánok za dverami dámskych toaliet.
Viliam sa preľakne, schmatne Lili a zavrie sa s ňou do strednej bunky.
„Čo to robíš? Šibe ti?“ kričí naňho Lili.
Viliam jej dá roztrasenú ruku cez ústa a druhou jej naznačuje, aby bola ticho.
Poslúchne ho a zašepká: „Dlhuješ mi odpovede.“
Všetko navôkol stíchlo. Dvere dámskych toaliet však nikto neotvoril.
„No dobre. Už to dlhšie nevydržím. Už je preč. Hovor!“ naliehala Lili.
Viliam si povzdychol. „To bol môj otec.“
„A?“
„Prišiel po mňa, pretože som utiekol z liečenia,“ Viliam sklopil zrak.
„Si alkoholik?“ prekvapivo sa opýtala Lili
Viliam sa zasmial: „Ach, prepáč. Zabudol som, že si blondína.“
„Nie som alkoholik. Som...,“ na sekundu sa odmlčal, „som bulimik.“
„A sakra,“ Lili si až teraz poriadne obzrela bledého vychudnutého chlapca.
„Ako si sa dostal k bulímii?“ opatrne sa opýtala.
Viliam nasucho preglgol. „Keď som bol malý, vyzeral som ako prasa. Asi tak, ako ty teraz,“ uškrnul sa Viliam.
„Idiot.“
„Žartujem. Bol som trochu chudší.“
Viliam sa opäť na chvíľu odmlčal.
„Išli sme sa s otcom kúpať. Kúpil mi nové koleso, no schválne malé. Povedal mi, že buď schudnem, alebo sa
konečne naučím plávať bez kolesa,“ nastalo ticho.
„A?“ opýtala sa Lili.
„No, stále neviem plávať. Ale som schudol 25 kíl.“
„Bože, to je ten najsprostejší dôvod na anorexiu, aký som počula.“
„Bulímiu,“ opravil ju. „Pri anorexii si jedlo odopieraš. No ja jedlo stále jem, akurát, že ho vyvrátim.“
„To je choré.“
„Hej. Asi tak ako prejedanie,“ žmurkol na Lili.
Bunka, v ktorej sedí Lili a Viliam, je zatvorená už 2 hodiny. Za ten čas útly chlapec hovoril o svojich balerínach
a balete, ktorý miluje, no nemá síl v ňom pokračovať. Rozprával o otcovi, ktorý má oňho záujem iba vtedy, keď
utečie z liečenia. O liekoch, ktoré mu vymývajú mozog, no bez nich mu je ešte horšie. Lili sedela a načúvala.
O sebe nerozprávala skoro vôbec. Bunku otvorila, iba keď išla vyhodiť obal z dojedenej tobleronky a napustiť
Viliamovi vodu do fľaše, aby mohol zapiť svoju dávku liekov. Ponúkol jej jeden z ružových „oblbovákov“, ona
ho prijala a vzápätí hodila do úst.
Dvere strednej bunky sú aj naďalej zatvorené, no nie zamknuté. Kontrastná dvojica nevníma nič okrem
tónov klavíra z Viliamových slúchadiel. Sedia poskŕčaní oproti sebe na malej štvorcovej podlahe a zaspávajú.
Nevnímajú, že do miestnosti vchádza vysoký zarastený muž. Otvára dvere strednej bunky a pomaly prikladá
ruku na Viliamove plece. Viliam sa strhne. Odhodí slúchadlá a postaví sa.
„Nie, nie, nie!" nervózne kričí a krúti hlavou.
Muž sa obzrie za seba a oznamuje ďalším dvom chlapom, ktorí stoja pred dverami dámskych toaliet:
„Mám ho!“
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Viliam si zakrýva tvár rukami a nahlas premýšľa: „Čo teraz? Čo mám robiť? Zachráň sa aspoň ty,“ šomre.
Utiahnutý v kúte bunky zrazu pozrie na blondínku a kričí: „Bež, Lili!“
Útly chlapec sa rozbehne a chce preraziť mohutného chlapa, no ten ho pevne chytí do náruče.
Muž sklopí zrak. „Viliam, opäť Lili? Vzal si si väčšiu dávku liekov? Rozhliadni sa lepšie! Žiadna Lili tu nie je!“
Prstom prejde po synových spánkoch. „Je tu, Viliam. V tvojej hlave. Tvoja choroba a lieky ti nedovolia vidieť
realitu, pokiaľ si ich vezmeš priveľa.“
Viliam sa obzrie za seba a vidí plnoštíhlu blondínu sedieť a prežúvať tú istú tobleronku, ktorú predtým dojedla.
„Rada som ťa spoznala, Viliam. Opäť,“ dodala.
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M i c h a e l a L e h o t s k á » Vyšný Orlík, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej
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K a t a r í n a C i n o v á » Pezinok, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej

174

K a t a r í n a C i n o v á » Pezinok, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej

175

M o n i k a P a z o u r k o v á » Trnava, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej
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N i k o l a K o t l á r i k o v á » Trenčín, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej
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S a n d r a K u t l a k o v á » Dojč, Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér Lucie Škripcovej
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A d r i á n J u r í č e k » Moldava nad Bodvou, Ateliér produktovej a dokumentárnej fotografie pod vedením Ivana Čanigu a Juliány Odziomkovej
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doc. Mgr. Art. Tibor Huszár, ArtD.
» absolvent Katedry umeleckej fotografie FAMU v Prahe, v 90. rokoch pôsobil a prednášal v New York University a West Side
High School v New Yorku, predsedal akademickému senátu a prednášal na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Od roku 2003
pôsobí na Katedre masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave ako docent a vedie Mediálny ateliér fotografie.
Okrem pedagogickej činnosti sa venuje vydávaniu kníh a publikácií, vystavuje v popredných svetových galériách a múzeách.
Jeho fotografie sú zastúpené v mnohých verejných a súkromných zbierkach

doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc. mim. prof
prof.
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doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák
doc.
Mgr.odbor
Art. umeleckej
Jozef Sedlák
» vyštudoval
fotografie na filmovej fakulte Akadémii múzických umení v Prahe. V súčasnosti pôsobí

»ako
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odbor umeleckej
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filmovej fakulte
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Mgr. Boris Brendza
Mgr.
Boris Brendza, PhD.
» predstaviteľ mladej slovenskej básnickej generácie, denný doktorand na FMK UCM Trnava,

» absolvent FMK UCM v Trnave, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent. Šéfredaktor časopisu pre mladú literatúru
šéfredaktor časopisu pre mladú literatúru a umenie DOTYKY, člen redakcie almanachu
a umenie DOTYKY. Publikoval štyri básnické zbierky. Spolu s doc. PhDr. Slavomírom Magálom, CSc. mim. prof.
FMK – MUUZA, pôsobí ako asistent doc. PhDr. Slavomíra Magála, CSc. mim. prof.
vedie predmet seminár kreativity.
na predmete Seminár kreativity

PhDr. Andrea Koltaiová, PhD.
Andrea
Koltaiová,
PhD.
»PhDr.
absolventka
Filozofickej
fakulty UKF
v Nitre, v súčasnosti pôsobí na Fakulte masmediálnej
» absolventkaUCM
Filozofickej
fakulty
UKF v jazykovej
Nitre, v súčasnosti
pôsobí
na Fakulte
masmediálnej
komunikácie
v Trnave
na Katedre
komunikácie.
Venuje
sa jazykovej
kultúre
komunikácie UCM v Trnave na Katedre jazykovej komunikácie. Venuje sa jazykovej kultúre
a vedie predmet autorské literárne praktikum.
a vedie predmet Autorské literárne praktikum

Mgr.art Petra Cepková, ArtD.
» vyštudovala odbor fotografia na Katedre fotografie a nových médií v Ateliéri fotografie a intermediálnych presahov prof.
Ľuba Stacha, na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2012 je interným pedagógom na Katedre umeleckej
komunikácie FMK UCM v Trnave, kde vyučuje predmety seminár multimediálnej tvorby, umenie v marketingovej komunikácii,
ateliér výtvarnej kultúry a spoluvedie ateliér komunikácie v médiu fotografie, je externým pedagógom na Katedre fotografie a
nových
médií na VŠVU
v Bratislave. V rámci vedecko-výskumného zamerania sa okrem pedagogickej činnosti venuje umeleckej,
Mgr. Katarína
Acélová
kurátorskej
a výstavnej
činnosti.
Individuálne
i kolektívne
nielen
doma na Slovensku, ale aj v Čechách, Poľsku, Fran» absolventka
FMK UCM
v Trnave,
v súčasnosti
je internouvystavovala
doktorandkou
a pracuje
cúzsku,
Maďarsku,
Rakúsku,
Nemecku, Belgicku,
Mexiku,Venuje
Kórei,sa
Taliansku,
Španielsku. Je obrazovou redaktorkou odborného
ako pomocná
vedecká
sila vo fotoateliéri
Tibora Huszára.
koncertnej,
dokumentárnej
časopisu
EJMAP.a reportážnej fotografii

Bc. Mgr. Lucia Škripcová
» vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a bakalársky stupeň žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od druhej polovice roku 2017 vedie
Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér (KEFA). Jej fotografie boli súčasťou niekoľkých kolektívnych výstav na Slovensku.
Spolu s Mgr. Borisom Brendzom, PhD. zastáva pozíciu managing editora vedeckého časopisu EJMAP.

Ivan Čaniga, MQEP
» vyštudoval na SUPŠ (Stredná umeleckopriemyselná škola) v Bratislave. Po skončení školy pracoval v Slovenskej televízii
ako fotograf a od roku 1991 pracuje v slobodnom povolaní. Venuje sa reklamnej a výtvarnej fotografii. Je členom Združenia
výtvarných umelcov západného Slovenska, je spoluzakladateľom a členom Asociácie profesionálnych fotografov SR. V rokoch
2008 – 2015 pôsobil ako lektor fotografie na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V súčasnosti pôsobí
ako lektor na Katedre umeleckej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
kde vedie ateliér produkovanej a dokumentárnej fotografie. Absolvoval viac ako 20 autorských výstav a zúčastnil sa mnohých
kolektívnych výstav doma i vo svete. Je držiteľom viacerých ocenení. Jeho diela sa nachádzajú v kolekciách domácich i zahraničných zberateľov.
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