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PR EDHOVOR

Vážení čitatelia MUUZY,
s radosťou vám oznamujem, že bolo vydané ďalšie číslo MUUZY, ktoré je zamerané na kreatívne
výstupy študentov Fakulty masmediálnej komunikácie. Študenti si opäť mohli vyskúšať svoj
tvorivý potenciál v oblasti písaného slova a fotografie. Texty a fotografie v predkladanej ročenke
MUUZY sú zaujímavé, inšpiratívne a čitateľa dokážu dostať do nového pozitívneho naladenia,
čo je zároveň aj cieľom a zmyslom tohto umeleckého diela. Som veľmi rád, že MUUZA takto
pomáha študentom vyjadriť svoj tvorivý potenciál a dokonca, že v mnohých prebúdza záujem
vydať sa na profesionálnu umeleckú dráhu.
Môžem potvrdiť, že MUUZA predstavuje jedinečný umelecký počin študentov Fakulty
masmediálnej komunikácie, ktorý je aj v rámci slovenských vysokých škôl ojedinelý a ktorý si
zaslúži našu adekvátnu pozornosť a podporu.

Slavomír Gálik
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A N NA O R AV K I N OVÁ

nelson

Prítmie. Temná úzka ulička v hustom lese s klenbami vysokých stromov. Navôkol zeleň pokrytá
trblietajúcou sa rosou. Svitá. Slnko vykúka z lesného bludiska. Nebo je zahalené korunami
stromov. Dreviny sú štíhle, vysoké a vypínajúce sa niekoľko desiatok metrov vysoko. Všetky sú
veľmi podobné, viditeľné sú len malé rozdiely. S konármi, bez konárov, s listami aj s ihličím.
Niektoré sú pokryté suchou kôrou, popínavými rastlinami alebo nadýchaným hustým machom.
V diaľke obzoru vidieť stúpajúcu paru, letmý pohyb trávy a strom. Iný ako ostatné. Je nízky. Jeho
hrubá kôra obopína široký kmeň. Nad ním vidím bohato rozvetvenú korunu. V aleji stromov
odetých do všetkých odtieňov zelenej farby je tento bez jediného listu. Okolo neho je sucho. Bez
trávy, machov aj kríkov. Po pravej strane, niekoľko metrov od stromu, je opracovaná tabuľa. Je
zahalená konármi okolitých kríkov.
Stojím v zátiší. Obuv, oblečenie aj časti tela sú pokryté tmavou špinou a blatom. Dlhé husté
vlasy ryšavej farby si stáčam do drdola. Na pleciach nesiem vak s pripínacou fľašou na vodu.
Položím ho na zem. Na širokých ramenách mám otlačené jeho švy. Stojím rovno, nehrbím sa.
Okolo štíhleho pásu mám obkrútenú športovú bundu. Zakrýva plochý zadok a pri chôdzi aj dlhé
nohy zakrivené do písmena X. Pestré farby na vzorovaných ponožkách obopínajú svalnaté lýtko.
Z vrecka krátkych nohavíc vyberám kozmetické zrkadlo. Ľavú ruku posiatu znamienkami rôznych
farieb dvíham do výšky tváre. Pravou zľahka zmývam čiastočky blata. Neobchádzam ani pery
v tvare mandarínkových mesiačikov a okolie nosa. Ukazovákom zotieram každú nečistotu. Ťažko
rozpoznať, či ide o kvapôčku bahna alebo pehu. V odraze sa na chvíľu pozerám do svojich očí. Sú
jantárové, lesklé, hlboké. Kruhy pod nimi majú sivomodrú farbu. V rukách mám turistickú mapu.
Neviem sa zorientovať. Odkladám mapu a dúfam, že mi opracovaná tabuľa vedľa priblíži miesto,
kde sa nachádzam. Chcem ju zbaviť konárov. Sú husto rozmiestnené na celej ploche. Nie je
možné prečítať, čo je na nej napísané. Trhám a odlamujem vetvy, zapretá celou svojou váhou.
Bolia ma ruky. Keď je tabuľa odkrytá, do očí mi udrie veľkým písmom vrytý nápis. Moje meno.
Odstúpim a obzerám sa. Vystrašená tvár. Pod mojím menom je nákres s vyznačenou cestou.
Okolo vidím cudzie stopy.
Z bočného vrecka športového batohu vyberám mapu. Porovnávam tabuľový náčrt ciest a plán
mojej neobľúbenej turistickej pomôcky. Hľadám podobné symboly. Tabuľa. Mapa. Mapa. Tabuľa.
Očami striedavo pozerám zľava doprava. Podarí sa mi nájsť záchytné body. Z vnútorného vrecka
vaku vyberám malú IKEA ceruzku. Do mapy orientačne kreslím značky. Pootočím sa na lesnú
cestu. Hlavu ponorím do dlaní a tiesnivo vydýchnem.

12

Vyznačená trasa ma vedie po tajomnom chodníku. Je zarastený a tmavý. Ešte raz odbehnem
k tabuli. Sama sebe prikyvujem, že ja a moje nohy ideme správnym smerom. Približujem sa
k vysokej skale. Zaznačená je aj v mojich poznámkach. Úsmev a jamky v lícach. Oslobodzujúco
zakloním hlavu. Cez koruny stromov presvitajú lúče slnka. Je presne nado mnou. Rýchlo pozriem
na hodinky. „Už tak dlho?!“ Znechutene sa porozhliadam. Nevidím nič neobyčajné. Pokrčím
plecami a pokračujem v ceste. Idem. Kráčam. Chodím. V diaľke vidím pohodené šatstvo.
Handrám popri chodníku neprikladám dôležitosť, až kým sa k nim nepriblížim. Šiltovka, natrhnutá
károvaná košeľa pokropená krvou a jedna biela teniska. Na plné pľúca s hrôzou a zúfalstvom
zakričím: „Nelson?!“ padám na zem. Rukami obopínam zablatené kolená. Vzlykám. Hlavou mi
víri množstvo otázok. „Na tento výlet predsa nemohol ísť,“ myslím na najhoršie.
Vstávam zo zeme. Plačem. Podlamujú sa mi nohy. Rozochvené telo opieram o strom. Hlavu
zatláčam do mohutného kmeňa. Po chvíli mám pocit, že počujem zvonenie. Krútim hlavou a
nevenujem tomu pozornosť. Nerozmýšľam. Uvedomím si, že naozaj počujem známy zvuk telefónu.
„Ja tu mobil nemám.“ Zvonenie neprestáva. Naberiem silu a rozhliadam sa po okolí. Rukami
prehľadávam vysokú trávu. Započúvam sa. Môj zrak smeruje na krvavé oblečenie pohodené
pri ceste. Pristúpim bližšie, natiahnem ruku ku košeli. Hlavu mám vytočenú do opačnej strany
s pohľadom upretým na nebo.
Mobil vyberám z náprsného vrecka. Neznáme číslo. Zdvíham telefón. „Haló? Si to ty? Nelson?!”
Na druhej strane je ticho. Nariekam a kričím. Cez mobil počujem pípanie. Mobil hodím k nohám.
Opäť zvoní. Stláčam zelené tlačidlo. „Amanda? Ste to vy?” v pozadí slúchadla počujem mužský
hlas. „Áno. Som to ja. Prečo voláte mne? Toto je Nelsonov mobil. Je s vami? Je v poriadku? Kto
ste? Mám strach, ja som...” „Pokoj, Amanda!” preruší ma ženský hlas. „Je so mnou. Je so mnou
už dlho.” Pokrútim hlavou, nadýchnem sa a opýtam sa ešte raz. „Je Nelson v poriadku? Ja vám
nerozumiem! Mali sme v pláne ísť na výlet. Nemohol.” Prudko dýcham. „Išla som sama a našla
som jeho, jeho veci. Sú od krvi. Neviem, čo mám robiť. Potom zazvonil telefón. Je s vami? Čo sa
stalo?! Ak je pri vás, prosím, chcem s ním hovoriť. Mám strach.” Ostalo ticho. Tlmene počujem
ženský aj mužský hlas z reproduktoru. „Už mi odpovedzte!” kričím. „Už som vám to povedala,
Amanda. Nelson je so mnou. Dlho. Trvá to asi rok. On nemal odvahu vám to povedať.” Vyvaľujem
oči a kmitám nimi do strán. Klepú sa mi pery. Moja tvár je bledá. „Ja chcem hovoriť s ním!
Počuješ?! Počuješ, ty sviňa?!” V slúchadle počujem jeho dych. „Amanda, ja ti to vysvetlím.” Krútim
hlavou a ľavou dlaňou prechádzam z čela až na zátylok. „Takto som to nechcel. Mrzí ma to.
Nechcel som, aby si to zistila takto. To Vilma. Kde si Ami? Prídem za tebou a všetko ti vysvetlím.
Ver mi.” Pozerám sklenenými očami do prázdna. Z ucha skladám telefón. Padá mi z dlane priamo
do trávy. Neplačem. Nevládzem. Svoje unavené telo dostávam do pohybu. Ťažko sa pohybujem.
Nepozerám sa na nohy. Šmochcem a zakopávam. Nepozerám sa na cestu. Chytám sa za hlavu,
vlasy, krk, hruď. Kráčam. Idem. Pozriem sa na blízky horizont. Zamyslím sa. Vidím stúpajúcu
paru, letmý pohyb trávy a strom. Iný ako ostatné. Je nízky. Jeho hrubá kôra obopína široký kmeň.
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Nad ním vidím bohato rozvetvenú korunu. V aleji stromov odetých do každého odtieňa zelenej
farby je tento bez jediného listu. Okolo neho je sucho. Žiadna tráva, machy ani kríky. Po pravej
strane, niekoľko metrov od stromu, je opracovaná tabuľa. Priblížim sa. Upriem zrak na celú jeho
veľkosť. Stmieva sa. Skloním hlavu. Rukami začnem jemne hladiť svoje brucho. Usmievam sa aj
plačem. Po chvíli si sadnem na zem. Vyberiem papier a ceruzku. Píšem. Papier si skrčím do dlane.
Schúlim sa do klbka a neustále hladím dar ukrytý vo mne. Chvejem sa. S úsmevom na perách sa
pozerám na svoje lono. Zaspávam.
Tma. Ticho. Silueta vysokej mužskej postavy. Rýchle kroky. „Amanda! Amanda, prosím, nie!
Nieee!” Nelson uchopí nehybné telo. Nedýcha. Prikladá ju k svojej hrudi. Jeho slzy stekajú po
Amandinej pehavej pleti. Stoná. Bozkáva jej čelo, líca, pery. Hladí vlasy. Rukami prechádza po
kľúčnych kostiach. Chytí studenú ruku priloženú na štíhlom páse. V dlani nájde pokrčený papier
a v mysli číta odkaz: „Strom je odpradávna dokonalým symbolom života, múdrosti a rastu. Strom
je svedkom našich prvých lások, hádok aj zmierení, lúčení i návratov. Náš strom života sa tiež
rozrastá o jednu lásku. Vo mne. Tvoja Amanda.”

A n n a O r a v k i n o v á » autorka je absolventka Seminára kreativity pod vedením Borisa Brendzu
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D E N I S A VOJ Č I N IA KOVÁ

dieťa cirkusu
Slnko pomaly zapadá ponad more. Na skalnatom útese sa nachádza malá drevená kaplnka. Širokoďaleko ľudoprázdno, len zopár pôvodných domčekov. Okolitá zeleň sa sem-tam strieda so skalami.
Kaplnka je zvonku sfarbená do zemitých tónov, ozdobená železným tenkým krížom nad
oblúkovitými dverami. Jednoduchá stavba z dreva a kameňa. Stará medená strecha už dávno
stratila svoj jas. Žiarivé odlesky sa zmenili na zelenkasté tóny. Zvnútra skromne zariadená len
niekoľkými lavičkami a malým oltárom. Vnútri jemné svetlo prenikajúce cez zopár malých okienok
umiestnených vysoko pod stropom.
V prvej lavičke sedí dievča s prepletenými prstami. Hlava sklonená ku kolenám. Detskú tvár
zakrývajú padajúce gaštanové vlasy. Zakrútené končeky sa jej jemne dotýkajú dlaní.
Slnečné lúče prenikajúce spoza oblakov náhle presvetlia kaplnku. Anesis vytrhnú z modlitby,
zdvihne hlavu a viečka jej odhalia oči plné sĺz. Uprene sa zadíva na drevený kríž nad oltárom. Oči
má výrazné, veľké a tmavé. Snehobiela pokožka pokrytá jemnými pehami na nose a lícach. Ostré
črty tváre podčiarkuje tmavé obočie, úzky nos a červené plné pery. Útlu štíhlu postavu zahaľujú
bledohnedé dlhé šaty zviazané v páse tenkým opaskom. Jednoduchý strih, dlhé rukávy a rozparky
na oboch stranách. Krk jej zdobí tenká zlatá retiazka s malým krížikom. Na nohách má obuté
čierne látkové topánky previazané okolo členkov.
Anesis uprene hľadí do lúčov v okne kaplnky. Náhle ju preruší hlasné erdžanie. Prudko otočí
hlavu k dverám. Zreničky má rozšírené a oči sa jej lesknú slzami. V rýchlosti sa prežehná a zamieri
k dverám. Šaty sa jej zachytia o roh drevenej lavičky, strhne ich a beží smerom von. Zastaví sa
až pri ťažkých drevených dverách. Zaprie sa a snaží sa ich otvoriť. Vonku ju omámi letná spara,
zhlboka sa nadýchne, roztrasenú ruku si priloží na hruď a pribehne k Iskre. Dych sa jej výrazne
zrýchlil. Celá sa trasie. Nervózne otáča hlavu a sleduje okolie. S ťažkosťou odviaže lano, ktoré
Iskra nepokojne ťahá a napína. Usiluje sa ju utíšiť pokojným hlasom a dotykom. Využije chvíľu,
keď sa nevzpiera, chytí ju za opraty, ľavú nohu šikovne vloží do strmeňa a vyskočí do sedla.
Pobozká Iskru na hlavu a ticho jej poďakuje. Cvalom sa vzďaľujú.
Kaplnka sa v diaľke náhle stratí. Prišli až na pobrežie. Anesis zosadne zo sedla. V pravej ruke
drží lano a vedie Iskru popri mori. Obzrie sa ponad plece. So slzami v očiach sleduje jazvy
a zranenia na jej tele. Cez zaťaté zuby precedí: Ten bastard. Stále má pocit, že niečo nie je
v poriadku. Nervózne sleduje okolie. Otočí sa a pohľad upriami na útes. Zazrie muža, ktorý
v okamihu zmizne. Svižne pritiahne Iskru k sebe a s nohou v strmeni vyskočí do sedla. Prejdú
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sotva kúsok. Výstrel. Zasiahne Iskru priamo do nohy. Obe prudko dopadnú na zem. Iskra leží
schúlená v piesku, hlasno a nepokojne erdží a usiluje sa vstať. Splašene kope nohami. Anesis ju so
zahmleným zrakom sleduje a rukami a nohami zaborenými do piesku sa snaží priblížiť k nej. Vtom
zacíti v hlave ostrú bolesť. Hlava jej klesne k zemi. V bolesti zatvorí oči a zostane nehybne ležať.
„Zobuď sa! Vstávaj! Dokedy chceš takto ležať?!“
Necítila nič, len slabo vnímala chlapský hlas. Zahmlený obraz sa začal vyjasňovať. Tú miestnosť
poznala. Zrkadlová miestnosť. Viacero malých zrkadiel spojených do jedného zakrývali celú stenu.
Špinavé, zaprášené a kde-tu odtlačky prstov. V odraze jedného z nich sleduje svoju tvár. Zaschnuté
kvapky krvi si vytvorili cestičku priamo cez jazvu nad pravým okom. Pár prameňov vlasov zakrýva
ústa, akoby jej bránili vydať čo i len hlásku.
Schúlené telo leží bezvládne prevalené na jednu stranu. Všade vôkol visia zo stropu stuhy rôznych
farieb a dĺžok a kruhy rôznych veľkostí. Na zemi sú pohodené rôzne gymnastické pomôcky
a pravidelne rozmiestnené drevené debny na preskakovanie. Anesis so slzami v očiach sleduje
okolie, každú jednu pomôcku, ktorá slúžila pri jej noblesných výkonoch... A jeho. Stojí nad ňou
s rozzúrenou červenou tvárou. Nevie, čo hovorí. Nevníma ho. Sleduje len to, ako sa mu otvárajú
a zatvárajú ústa, ako rozhadzuje rukami a ukazuje na každú jednu vec okolo nich.
Hovorí asi o tom, čo bolo a aké to mohlo byť, keby...
„Počúvaš ma vôbec?“ zakričal tak silno, až Anesis strhlo, no neodpovedala mu.
„Spoznávaš to tu, však?! Pozri sa do toho zrkadla! Vidíš sa tam? Dávam ti pár dní, aby si to bola
znova ty.“
On chce, aby som znova vystupovala! A kde je Iskra? Čo je s ňou? Keď sa zotavím, znova ma
čaká šou. Nemôžem uveriť, že sa mi pred ním nepodarilo ujsť. Zachrániť mňa a Iskru. Mojím
snom bolo pokračovať v tom, čo milujem. Cvičenie s Iskrou, vystupovanie, dokonalé zosúladenie.
Ale bez neho! Odmalička som bola sama, len s ňou. Mamu som nikdy nevidela, otec žil len pre
seba a pre svoj sen, v ktorom som hrala hlavnú rolu. Všetko bolo len podľa jeho predstáv, tvrdých
praktík a žiadnej slobody. Nemala som žiaden život. Bola to len drezúra.
„Zotavíš sa a začneš znova cvičiť! Našiel som pre teba toho najlepšieho koňa široko-ďaleko.
Mladšieho a poriadne vycvičeného, presne podľa mojich predstáv. Budete výnimočná dvojica,
ktorá nám opäť zaručí úspech.“
O čom to hovorí? Kde je Iskra?
„Stále rozmýšľam nad tým, ako si mi to mohla urobiť? Od malička som vkladal všetku svoju nádej
práve do teba. Toľko driny a ťažkej práce máme za sebou a ty sa toho vzdáš! Jednoducho odídeš!
Myslíš si, že to nechám len tak? Bola si to jediné, čo nás držalo pri živote. Dúfam, že raz pochopíš,
že som ťa nemohol nechať odísť. Si moja dcéra a ja tvoj otec! Tento cirkus bol naším snom.“
Toto nikdy nebol môj sen!
D e n i s a V o j č i n i a k o v á » autorka je absolventka Seminára kreativity pod vedením Borisa Brendzu
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I VA NA C H OVA N COVÁ

svet nie je iba
čiernobiely
„Linda, počúvaš ma vôbec?“ spýtala sa ma naštvaná Sandra po hodine tichého sedenia nad
vychladnutou kávou. „Hm?“ odvetila som, lebo sa mi zdalo, že tá otázka smerovala na mňa.
„Pýtala som sa, čo máš nové.“ „Aha, nič. Nič nemám nové,“ povedala som rýchlo a pousmiala som
sa, aby si nevšimla, že jej vôbec nevenujem pozornosť. Čo som jej mala povedať? Že sa mi doma
kopia nezaplatené účty? Že mi dnes prišla už asi stá upomienka a ja netuším, ako to všetko
splatím? Sedeli sme v našej obľúbenej kaviarni v prístave. Slnko pekelne pálilo a odrážalo sa od
hladiny vody. Bol to až gýčový pohľad. Slnko sa tu vždy na večer dotýkalo zeme. Mlčali sme.
Sandra ťukala do svojho nového iPhonu, ktorý si na 1000 % vyplakala u svojho drahého. Ani
v najmenšom prípade som ju neodsudzovala. Urobila by som to isté. Žijeme v spoločnosti, kde je
úplne normálne, že žena má vyzerať a jej muž sa o ňu náležite stará. Aspoň tak som to počula.
Mlčky som si ju prezerala. Bola dokonalá. Upravená. Akoby si práve teraz odbehla z nejakého
fotenia módneho magazínu. A tie handry. Museli stáť majland. Asi jej závidím. Pri prvom pohľade
na nás dve, by ste si mohli myslieť, že žijeme na rovnakej vlne. Tiež som vyzerala a mala som na
sebe zbytočne predražené oblečenie, ale vôbec nie z novej kolekcie. Tieto mi zostali trčať v skrini
ešte spred rozchodu s tým idiotom. Staral sa, to je pravda. Kupoval mi oblečenie, chodili sme na
drahé dovolenky do exotiky, dokonca mi kúpil byt. Ale zametal so mnou, a to som nevedela zniesť.
Nie som ten typ, ktorý drží hubu a krok. Trpela som to. Ospravedlňovala som ho. Veď takýto
životný štýl má svoju cenu. Dokonca som zatvárala oči pred jeho služobkami, ktoré sa jeho práce
ani len trochu netýkali. Vydržala som 5 rokov, ale raz to naozaj prehnal. To, že sa mi dobíjal do
bytu nad ránom a ledva stál na nohách, to by som prežila. Ani ma nesralo, že na mňa susedia zase
raz budú ukazovať prstom. Ale bola som chorá a v slabej chvíli som si povzdychla, prečo práve
dnes musel prísť ku mne. Prečo nešiel k inej, veď aj tak ich má na každý prst 10. Vlepil mi.
A vôbec nie slabo. Letela som cez pol izby a modrinu som mala takú, že som dobré dva týždne
z domu vôbec neodchádzala. Ale čudovali by ste sa. Ukončil to on. Po tomto incidente mi prišla
smska typu: „Už to nemá viac zmysel. Nemáme si čo povedať. Byt je tvoj, ja ho nechcem.“ Inak
ako idiot mu nepoviem, a to sa kontrolujem. Ale uľavilo sa mi. No, uľavilo ako uľavilo. Už
nemusím trpieť jeho nálady kvôli peniazom, ale na druhej strane žiadne peniaze nemám. Už je to
rok. Dlho som sa tvárila, že to zvládam. Za tie roky, čo som pracovala, kým som nebola s ním, som
si čo-to odložila. Ale keď mi pred dvoma mesiacmi pípla na účte nula, vedela som, že je zle.
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Odvtedy sa mi vysmieva stále. A ja stále čakám. Asi na zázrak. Robotu nemám, chlap, čo by ma
živil, je tiež v nedohľadne. „Linda!“ Zatriasla so mnou Sandra. „Čo je? Čo ti šibe? Skoro som sa
strepala zo stoličky!“ vynadala som jej a opäť sa pohodlne uvelebila. „Pozri, kto je tam!“ kývla
hlavou akože nenápadne, ale museli to vidieť všetci. Obzrela som sa. Stál tam muž, pekne
oblečený, ale do tváre som mu nevidela, kým sa neotočil priamo k nám. Adam. Môj Adam. Teda už
bývalý Adam. Až mi zabehlo. Aby ste boli v obraze, Adam nie je len môj bývalý, ale aj o dva roky
mladší brat práve toho idiota, ktorý ma nechal. A ešte malinký detail. S Adamom som sa rozišla ja.
Kvôli jeho bratovi. Bolo mi trápne, nechcela som ho vidieť. Bol to dobrý chalan a ja som si vyčítala
to, že som ho nechala. Prišiel k nám. Uprene som pozerala do mobilu, akože ho nevidím. „Čaute,
slečny“ pozdravil nás a usmieval sa. Bol pekný, krajší ako kedysi. Dospel. „Ahoj, Adam, prisadneš
si?“ vysypala zo seba Sandra a ja som na ňu vrhla vražedný pohľad. „Jasné, prečo nie?“ Prisadol si
a nechtiac sme sa dotkli kolenami. Naskočila mi husia koža a v momente som sa odtiahla. Sandra
si to všimla. Rýchlo povedala, že ešte niečo má a že ju starý zabije, keď nepríde včas. Hnusoba.
Zatínala som zuby, keď vstávala zo stoličky. Odišla. Adam objednal sebe červené, mne biele.
Poznal ma. Vedel, čo mám rada. „Tak,“ na chvíľku sa odmlčal. „Povedz mi, ako sa máš, dlho sme
sa nevideli,“ povedal a odpil si. „Mám sa, mám sa dobre,“ usmiala som sa. „Klameš,“ odpovedal.
„Prečo by som mala klamať?“ vybehla som naňho, nemusela som byť taká odporná. „Lebo ťa
poznám. Hodinu ste tu so Sandrou sedeli a ty si jej nebola schopná nič povedať. Nepreberali ste
klebety, ani chlapov a ani to, aké topánky si ktorá kúpila. Takže?“ Odhalil ma. V duchu som
zanadávala. Naozaj ma pozná. „Neviem, čo ti mám povedať,“ odpila som si veľký dúšok, ktorý mi
hneď vrazil do hlavy. „Povedz mi pravdu.“ Díval sa priamo na mňa. „Neboj sa, ja ťa nezbijem,“
a štuchol do mňa lakťom. Takže o tom vie. Chcela som sa na šupu postaviť a odísť, ale zadržal ma.
„Nechoď. Veď to len na odľahčenie situácie.“ Posadila som sa späť. A povedala som mu to. Všetko.
O tom, ako celý čas čakám na zázrak, nechodím do roboty, lebo som si zvykla nechodiť, chlapa
nemám a nemám ani z čoho zaplatiť účty. Teda lepšie povedané, nemám ani na chleba. Neviem, či
to bolo alkoholom, alebo tým, že som konečne videla známu tvár niekoho, komu som stále
podvedome verila. Síce on nemal ani najmenší dôvod ma vypočuť alebo vôbec sa so mnou baviť.
Ale vypočul ma. „Linda, toto nie si ty. Ty nie si uplakané dievča, čo potrebuje chlapa na to, aby ju
živil. Vieš sa o seba postarať aj sama.“ „Možno som sa za tie roky s tvojím bratom zmenila.“
Vzdychla som si. „Ale nezmenila. Uľavilo sa ti, keď odišiel.“ Zasmiala som sa. Mal pravdu. „Linda,
ty dokážeš všetko, čo len chceš!“ A ja som mu za tieto slová v duchu ďakovala. „Pamätáš si na tú
knihu, čo som ti dal ešte keď sme boli spolu?“ „Netuším, akú knihu?“ Tuho som rozmýšľala. „Ale
vieš, taká malá útla knižka. Povedal som ti, že ju máš čítať, keď ti bude ťažko.“ Rozpamätala som
sa. „Aha, už viem. “ Nevedela som. „Myslím, že by ti mohla pomôcť.“ Odprevadil ma domov a ak
čakáte, že som ho zavolala hore, tak ste na omyle. Veď do jednej rieky dvakrát nevkročíš. Či? A ja
som tú knižku naozaj našla a čítala až do rána. Nebola to žiadna romantika. Bola to reálna kniha
o živote. O tom, že nie všetko je iba o peniazoch. Aj keď tie účty na mojom stole hovorili niečo iné.

35

Ale zdravie si za peniaze nekúpiš. Tá kniha bola o mladom dievčati, čo malo celý život pred sebou,
ale autonehoda jej skomplikovala život. A to dosť výrazne, lebo po nej ochrnula. Ale nevzdala sa.
Bojovala. A nakoniec sa jej podarilo znovu postaviť na nohy. To ona mala vážne problémy. Nie ja.
Ľudia sú rozmaznaní tým, čo majú a vôbec si to nevážia. Niečo sa vo mne pohlo. Už nechcem
čakať na zázrak. Nechcem byť tá, ktorá čaká, že jej problémy za ňu vyrieši niekto iný. A tak som sa
rozhodla niečo zmeniť. Zobrala som pár životopisov a rozniesla ich. Hádam sa mi pošťastí
a niekam ma vezmú. Pred tým, ako som bola s idiotom, som pracovala v nakladateľstve. Vykašlala
som sa na to, aj keď ma to bavilo. Vtedy som nemusela pracovať, a tak som nepracovala. No teraz
je to iné. Chcela by som sa vrátiť späť do obyčajného každodenného života. Ozvali sa mi. Pamätali
si ma a radi by sa so mnou stretli, a tak sme si dohodli pohovor. Na pohovore išlo všetko ako po
masle. A ja som tú prácu dostala. V duchu som ďakovala Adamovi. Po pohovore som šla do mojej
obľúbenej kaviarne v prístave. Len tak bezstarostne som hompáľala nohami a žmúrila do slnka.
„Máte tu voľné slečna?“ Ozval sa mužský hlas za mnou. Adam. „Ale samozrejme,“ veselo som
odvetila. „Si šťastná,“ povedal suverénne. „Dostala som prácu,“ pochválila som sa. „Tak to
gratulujem, to by sme mali osláviť.“ Objednal šampanské. „Na čo minieš prvú výplatu?“ opýtal sa
veselo a veselú odpoveď aj očakával. „Na novú kabelku,“ odpovedala som so smiechom. „Ty si
trúba,“ smial sa. „Myslím, že nielen prvú výplatu, ale aj mnohé ďalšie ani neuvidím. Musím za
vyhrabať z účtov.“ Mykla som plecom. „Rozumné dievča,“ žmurkol na mňa Adam. „Ale už teraz ti
viem zaručiť, že raz sa jej určite dočkáš.“ Už aby to bolo, pomyslela som si. A tak sme si pripili. Na
nový začiatok. Na to, že život nie je len čiernobiely a my si tie farebné momenty musíme vážiť, lebo
nikdy nevieme, kedy pominú. A ja už ďalej nečakám. Pohla som sa. A to, či bol tento krok správny,
ukáže iba čas. Ale mám z toho dobrý pocit. Dokonca lepší ako z novej kabelky.

I v a n a C h o v a n c o v á » autorka je absolventka Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej
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FILIP BAGO

hlasy minulosti
„Odmietli ma. Sami zahodili svoju budúcnosť. Urob to.“
Otvoril oči a prehltol výkrik. Spotený a zadýchaný sa rozhliadol po okolí, aby zistil, kde to vlastne
je.
„Bývalá manželka?“ uškrnul sa barman. Jeho jazva tiahnuca sa od kútika úst k uchu sa nepekne
roztvorila a odhalila kovovú sánku.
Zahryzol si do jazyka a ovládol svoju ruku, aby mu tú jazvu trochu nevylepšil.
„Nie, Greg,“ zodvihol sa zo špinavého pultu, na ktorom doteraz spal. „Dobre vieš, že nie.“
Greg bol zmrd, ale mal ho svojím spôsobom rád. Už len preto, že bol jeden z mála, s ktorými sa
mohol vôbec rozprávať. Hnusný barman sa ho totiž nebál, bol skoro ako on. S tým rozdielom, že si
to nikdy nevpustil do hlavy.
„Keď už si sa dobre vybuvkal,“ otočil svojou holou hlavou smerom k oknu, „bolo by už na čase
zdvihnúť prdel a ísť. Nie sme tu nejaký skurvený hotel. Zatvárame.“
Prikývol. Bol čas. Zápästím prešiel ponad čítačku špinavú ktovie od čoho všetkého. Začul krátke
pípnutie a bez problémov vstal zo stoličky. Vypil síce toľko, že by normálny človek hneď bližšie
spoznal dlážku, ale naňho už alkohol nemal taký vplyv.
„Drobné si nechaj,“ opätoval mu úškrn.
Otočil sa a prešiel prázdnym pajzlom k dverám. Vonku sa už rozvidnievalo, a tak sa vybral dolu
zablatenou ulicou. V noci zjavne výdatne pršalo.
„Výborne,“ pomyslel si. „Ešte toto mi chýbalo.“
Dohasínajúce fakle rozmiestnené pozdĺž širokej cesty osvetľovali postavy ľudí idúcich do práce
alebo za inými povinnosťami. Pri pohľade naňho väčšina rýchlo odbočila do postrannej uličky.
Strach, zhnusenie, nenávisť v očiach.
Vidno už bolo dostatočne, tak si radšej kapucňou zakryl hlavu aj s termálnym senzorom na
spánku. Nepotreboval priťahovať viac pozornosti.
Konečne dorazil na miesto. Stál pred budovou postavenou z kameňa a dreva. Tak isto ako väčšina
stavieb v tejto osade.
„Je to irónia, ako nás najväčší technologický objav v histórii posunul do... stredoveku,“ pomyslel si
pri pohľade na drevenú palisádu tiahnucu sa spoza budovy.
Plachta zavesená namiesto dverí sa roztvorila. Vyšiel niekto, koho nečakal.
„Nela,“ s prekvapením zdvihol hlavu. „Čo tu...“
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„Ahoj,“ prerušila ho a rozpačito sa pozrela do zeme. Hneď jej však črty tváre stvrdli.
„Otec musel naliehavo odísť. Mám ti iba odovzdať kľúče, všetko potrebné je už zabalené
a prichystané. Poď za mnou.“ Zvrtla sa a zamierila k bráne kúsok od budovy.
Nepovedal ani slovo a nasledoval ju.
„Otec ti tiež odkazuje,“ pokračovala, „že ak ju aj teraz dovezieš v takom stave ako minule,
nabudúce pôjdeš po svojich.“
„To som potom zvedavý, ako by vysvetľoval majorovi, že nedostal včas to, čo potrebuje.“
Obzrela sa za ním cez rameno, ale nepovedala nič.
Odomkla drevené dvere a vpustila dnu svetlo vychádzajúceho slnka.
„Jo, vážne ako nová,“ sadol si na terénnu motorku, s ktorou sa už dôverne poznal.
„Diely sa zháňajú naozaj ťažko... Tak tentoraz si dávaj už pozor,“ podala mu kľúče.
Chytil ju za ruku.
„Nel, ja...“
„Teraz nie,“ vytrhla sa mu. „Poro... porozprávame sa, keď sa vrátiš. Sľubujem, choď.“
„To sľubuješ stále,“ pomyslel si, ale namiesto toho povedal: „Niektorí by boli radšej, ak by som sa
nevrátil vôbec.“
Zachmúrene sa usmiala a dala signál na otvorenie brány. Naštartoval a vyrazil.
Kvapky vody mu ustavične fŕkali do tváre. Prešiel už hodný kus cesty, musel vyzerať celý ako
hlinená figúrka.
„Zasrané blato,“ prešiel si rukou cez oči. Nenávidel ho. Dosť ho zdržiavalo, musel ísť pomalšie
a opatrnejšie ako zvyčajne. Čo iba predlžovalo dobu jeho utrpenia.
„Ešteže som už skoro tam,“ usúdil pri pohľade na prierez v horskom masíve, ktorý značil priesmyk
vedúci z údolia. Na úpätí kopca sa nachádzalo stanovisko strážiace tento vchod. V posledných
rokoch však skôr slúžilo ako základňa pre zberačov a ako obchodný uzol s inými osadami. Útoky
z nejakého dôvodu prestali. V určitom momente sa stiahla a nikto nevedel, prečo.
„Na začiatku to nebolo vôbec zlé,“ premýšľal. „Vždy sa ozývali hlasy proti, mali obavy že... Mohli
sme to však vedieť? Predsa pomáhala, zachraňovala životy a s postupným zdokonaľovaním
prinášala nové a nové spôsoby, ako nám ich vylepšiť. Iste, mnohí boli proti a nechceli nič z toho,
ale...“
Prichádzal na miesto. Už z diaľky videl, že masívna brána, vsadená do steny z betónových blokov,
je otvorená dokorán. Nikde však nikoho nevidel. Niečo tu nesedelo.
Pridal plyn a keď prešiel cez bránu, jeho obavy sa potvrdili. Osada bola ľudoprázdna. V zemi však
boli vyryté brázdy. Akoby tadiaľ niečo ťahali. Spájali sa a viedli k stredu stanoviska, k akémusi
malému námestiu.
Prepadli ho spomienky. Hon na všetkých, čo neboli jej. Paralýza, následne posledná možnosť
voľby medzi smrťou alebo prijatím. Hlas, ktorý šepkal v hlave. Hlas, ktorý sa nedal neuposlúchnuť.
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Ovládal každú...
„Stratené dieťa, ktoré sa chce vrátiť domov.“
To nebola spomienka.
„Poď, ukážem ti cestu,“ ozvalo sa mu v hlave.
„Uvidíš, že odmietnuť ma nebolo múdre.“
Cítil mravčenie v zátylku, niečo sa mu začalo zabodávať do mozgu ako ľadový cencúľ.
Skríkol a rozhliadol sa. Myšlienkou zapol senzor, ktorý mal umiestnený na hlave a uvidel to, čo
bolo doteraz jeho obyčajnému zraku skryté.
Maskovanie nefungovalo, keď sa naň niekto pozrel pomocou tepelného alebo elektromagnetického
senzoru.
„Pomôžem ti...,“ zdvihol ruku a jeho predlaktie sa rozdelilo na osem častí, ktoré sa posunuli
dozadu a odhalili malé elektromagnetické delo. Neváhal a vystrelil. Guľa doteraz vznášajúca sa
obďaleč sa s iskrením zrútila na zem. Mravčenie v temene ustalo.
„Kto mohol vedieť, že si umelá inteligencia vypestuje nejaký spasiteľský komplex,“ pomyslel si.
„Paralyzovať ľudí, ktorí súhlasili, a potom ich prenášať v...“ zastavil a zaklial. Zbadal tepelné stopy
po vozidlách, do ktorých naložili telá. Smerovali tam, odkiaľ prišiel. Zaklial znova, že bol taký idiot
a senzor mal počas cesty vypnutý.
Naskočil na motorku a, nedbajúc na blato, plnou rýchlosťou vyrazil naspäť.
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DA N I E L A HA L JA KOVÁ

kto vidí srdcom ,
vidí viac ako očami
Budia ma lúče vychádzajúceho jarného slnka. Šteklia ma na ľavej strane tváre a jemne mi hladkajú
každú vrásku vrytú časom do môjho čela, líca i kútika úst. Dopadajú na moju prešedivenú hlavu,
ktorá každým dňom bolí viac a viac. Pokrčím nosom a vysilenú, trasúcu sa a od injekcií zmodranú
ruku prikladám k spánku. Oči nechávam zatvorené. V poslednej dobe mám viečka také ťažké, že
ich nedokážem udržať. Ale vo veku deväťdesiatjeden rokov sa predsa nedá očakávať, že ešte vôbec
niečo udržím?!
Myseľ síce zostáva čulá, ale telo ma viac neposlúcha. Moje srdce bije čoraz pomalšie, svaly
odmietajú poslúchať mozog a podľa doktorov som štatisticky dávno mŕtvy. Tak často som to slovné
spojenie počul, až som začal veriť tomu, že je to pravda. Vzdal som to. Už nie je prečo bojovať. Bol
čas sa rozlúčiť a dnešný deň je na umieranie ako stvorený.
Odhadujem, že je niečo málo po pol šiestej ráno. Každú chvíľu ma sestričky vychystajú na moju
poslednú rozlúčku. V noci ma prekvapil ďalší záchvat, no zmietajúc sa v agónii som jasne počul
doktora rozprávať sa s vrchnou sestrou, že je len otázka času, kedy moje srdce nevydrží a dobije.
„Zavolajte jeho synovi,“ povedal. „Je čas, aby sa s otcom rozlúčil. Ďalší záchvat už neprežije.“
A s týmito slovami odkráčal z mojej izby. Jeho kroky boli ťažkopádne a na nemocničnej podlahe
duneli trikrát viac ako inokedy.
Cítil som pohľad vrchnej sestry. Pohľad ľútosti, beznádeje, ale i spolupatričnosti. Spomínam si
na všetky tie pohľady, ktoré som za celý svoj život na sebe pocítil. Neboli to len pohľady ľútosti či
beznádeje. Našli sa v nich i pohľady nenávisti, žiarlivosti, prekvapenia, nechápavosti, ale i radosti,
lásky a dôvery. Z niektorých mi po chrbte behali zimomriavky, z iných som sa červenal a niektoré
ma rozpálili do biela. Kedysi si Boh odo mňa vzal niečo za moju pochabosť a neopatrnosť, no
vynahradil mi to tisíckrát inak. A nič by som na tom nešťastnom dni nemenil.
Urobil som v živote veľa chýb, ale každý deň som sa snažil ukázať, ako mi záleží na druhom
a dokážem robiť skutky z lásky a nezištnosti. Byť zo dňa na deň lepším človekom a prekonávať
sám seba nie je jednoduché. Chce to silu, sebazaprenie a vieru. Výnimočným človekom, ktorý mi
vždy do žíl vlial vieru v lepší zajtrajšok, inšpiroval ma a posúval vpred, bola moja Viollette. Jediná
žena, osudová, ktorá ma dokázala milovať takého, aký som a vidieť ma nielen očami. Žena, ktorá
mi ukázala svet z tej svetlej strany. Naučila ma milovať seba samého, milovať život a dala mi syna.
Žena, ktorá so mnou vydržala viac ako päťdesiat rokov a ktorú som prežil o necelé tri.
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Obraz milovanej Viollette sa rozplynul v mojej starej a unavenej mysli ihneď, ako som začul zvuk
otvárajúcich sa dverí. Ticho zastonali, keď niečia ruka stisla kľučku a opatrne ich poodchýlila. Až
keď osoba vošla do miestnosti a postavila sa k posteli po mojom pravom boku, vedel som, že je to
Mahieu, môj jediný syn.
„Père? Počuješ ma?“ pýta sa potichu.
Odkašlem si, aby sa mi vrátil hlas. V krku mám zrazu sucho a popraskané pery potrebujú navlhčiť,
ale v tele mi stále buble legendárna sila hrubého hlasu. „Mahieu,“ zahrmelo mi v hrudi, „som síce
slepý, ale nie hluchý. Tak prečo sa ma pýtaš, či počujem?“
Synovi po tvári preletel úsmev. Nepotrebujem oči na to, aby som ten úsmev videl. Za tie roky som
sa naučil vidieť iným spôsobom. Ušami, dotykmi, ústami a srdcom.
„Som rád, že ti je lepšie a že vtipkuješ.“
„Nie je mi lepšie, fiston. Zomieram. Sú tu aj ostaní, aby som sa s nimi mohol rozlúčiť?“
Ticho, ktoré zavládlo v miestnosti, bolo ťažšie ako tá olovená rúra, ktorá mi dopadla na hlavu, keď
mi bolo jedenásť a navždy ma pripravila o zrak.
Mahieu prikývol. Robil to vždy, keď nenachádzal slová. Či už dostal v škole poznámku a nevedel
ju vysvetliť, alebo klamal, prečo fajčil za naším obchodom, kde ho načapali, alebo vtedy, keď si
domov priviedol svoju terajšiu ženu. Vždy som chápal význam jeho mlčania a tichého súhlasu.
„Priveď mi Nathaneala,“ žiadam ho a vzápätí dodávam: „Chcem s ním byť chvíľu sám.“
Syn opúšťa miestnosť a o pár minút sa tie prekliate vŕzgajúce dvere otvárajú zase. Nathaneal
si okamžite sadá na stoličku. Nečaká, kým ho vyzvem. Hrdosť, sebavedomie a potrebná dávka
drzosti, ktoré tomuto mladému mužovi kolovali v krvi, ma neprestávali prekvapovať. Aj ja som
taký býval. Jablko nepadlo ďaleko od stromu a môj vnuk v sebe niesol nenahraditeľnú a výraznú
črtu génu rodu Soleil.
Načahujem ruku smerom k nemu a prázdne oči, ktoré osemdesiat rokov videli len tmu, upieram
kamsi k nebu. Nathanealova ruka je pevná, silná a teplá. Je to ruka tridsaťjedenročného muža,
plného vitality a elánu. Pripadám si pri ňom taký slabý a krehký. Starý.
„Celý život som s Viollette a Mahieum prežil vo Villetaneuese,“ rozprávam. „A celý život som sa
snažil udržať rodinnú tradíciu. Ty sám dobre vieš, aké ťažké je tvrdo a poctivo pracovať. Veľa ľudí
neznesie úspech iných a bude ti pod nohy hádzať polená dovtedy, kým o jedno z nich nezakopneš
až tak, že nevstaneš.“
Chcem pokračovať, ale sucho v hrdle mi v tom zabráni. Párkrát naprázdno preglgnem, kým
nezacítim osviežujúcu chuť čistej a studenej vody z rozpúšťajúcej sa kocky ľadu, ktorá mi kĺže po
kvapkách cez pery až do krku. Počujem, ako zvyšok ľadu s cinknutím dopadá do pohára, keď ho
tam Nathaneal hodí naspäť.
„Grand-père, nevysiľuj sa,“ snaží sa ma Nathaneal upokojiť a ruku mi opatrne položí na rameno.
Ja mu však nemienim dať príležitosť na upokojovanie. Musí počúvať. Posledné sily i slová som
si šetril na tento deň, kedy mu odovzdám dôležitosť posolstva, ktoré sa v našej rodine dedilo
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z generácie na generáciu. A ktoré on tak tvrdošijne odmietal.
„Nechaj ma, Nathan!“ oborím sa na neho. „Tak, ako som sa ja snažil celý život tvrdohlavo brániť
rodinné dedičstvo, tak sa ty teraz snažíš tvrdohlavo súperiť s vlastnou rodinou. Dobre vieš, že
pekáreň Soleil bola odjakživa významným rodinným podnikom. Tvoj pradedo ju postavil holými
rukami a v byte nad ňou som sa narodil. Upiekol som tam svoj prvý croissant, keď som mal šesť.
Ako jedenásťročný som v nej prišiel o zrak, keď sa pri tom nešťastnom požiari uvoľnila olovená
rúra, spadla mi na hlavu a ja som sa pri páde udrel aj o roh pekárenského stola. Spoznal som sa
tam s tvojou babičkou, keď si prišla kúpiť čerstvé sladké pečivo. Drel som hodinu za hodinou, deň
za dňom, rok za rokom a dokázal som z nej urobiť nielen pekáreň, ale aj najchýrnejšiu bagetériu
široko ďaleko. Dnes je meno Soleil pojem. Dnes už sa na mňa nik nepozerá ako na úbohého
slepého chlapca a nekladie si otázky Čo si chudák počne, keď je slepý? Čo bude robiť? Ako bude
žiť?“
Vtedy som si spomenul na všetky príkoria a neprajnosti, ktoré sa na mňa valili z každej strany.
Stálo ma veľa síl dokázať všetkým, že nie som menejcenný, ak nemám zdravé oči. No dokázal som
to! A teraz tu pri mne sedí tvrdohlavý baran, ktorý si myslí, že vie všetko najlepšie.
„Chcem len Nathan, aby si pochopil, aké je dôležité udržať bagetériu Soleil vo svojich rukách.
A tiež chcem, aby si mi splnil moje posledné želanie.“
„Grand-père, ty ma vydieraš!“ ozve sa urazene a nahnevane zároveň. V jeho hlase však žiadne
pohoršenie necítim. Možno to bolo z mojej strany vypočítavé, ale kus svojej minulosti a bohatstva
našej rodiny musím za každú cenu udržať a ochrániť. Verím, že Nathan je ten pravý, ktorý dokáže
úspešne pokračovať. I napriek tomu, že sa bagetérii vyhýbal a odmietal v nej nielen pracovať, ale ju
i navštevovať, nestrácam nádej, že raz bude jeho a on sa o ňu bude vedieť náležite postarať.
Otáčam hlavu smerom k nemu a stisnem mu ruku. „Sľúb mi, prosím, že nedopustíš, aby ju zhabali.
Sľúb mi, že urobíš všetko pre to, aby nám zostala. Tvoj otec je už tiež príliš unavený, aby sa púšťal
do boja s väčšími spoločnosťami, ktoré nás chcú o ňu obrať. Ty jediný sa môžeš o náš podnik
postarať.“
Chcem mu povedať viac. Boh mi je svedkom, že chcem. Ale ostrá bolesť mi prešla telom a zastavila
sa mi na hrudi. Nemôžem sa nadýchnuť a tlak na prsiach stále silnie. Snažím sa udržať v pokoji
a vysloviť poslednú prosbu pred tým, ako naposledy vydýchnem.
Nebojím sa smrti, ba dokonca ani umierania. Na tento deň sa pripravujem odkedy ležím pripútaný
na nepohodlnej nemocničnej posteli. Bojím sa iba o svoju rodinu, ktorú nechávam v prekliatom
svete mocných a nezastaviteľne sa rozpínajúcich spoločností.
Nathaneal vstáva a vybieha z izby. O pár minút sa nado mnou týči doktor so sestričkou a za pätami
im stojí môj syn, vnuk a nevesta. Jediná rodina, ktorú mám, a ktorá ma nadovšetko miluje tak,
ako ja milujem ju. Nevesta sa zadúša potláčajúcimi vzlykmi, Mahieu a Nathan stoja ticho a bez
pohnutia, čakajúc na môj posledný výdych. Aspoň neumieram sám.
Pocítim drobné pichnutie a bolesť sa vzápätí zmierni. Cítim však chlad prichádzajúcej smrti
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a ľadové chápadlá obopínajúce moje telo. Je čas. Nevnímajúc obsah vlastných slov, zachrčím
z posledných síl do miestnosti plnej ľudí akúsi tichú prosbu a čakám na okamih, kedy si Smrť
vezme život a Boh dušu.
Keď som si ako dieťa kládol otázky o umieraní, myslel som si, že ma na konci čaká svetlo. Preto je
pre mňa veľkým prekvapením, keď na konci vidím Viollette. Usmieva sa na mňa a otvára náruč,
do ktorej som sa celý svoj život neopísateľne rád ponáral. Jej tvár žiari radosťou a spokojnosťou.
Mňa viac netrápi žiadna bolesť, viac necítim ťarchu toľkých rokov, ktoré unavili moje telo i myseľ.
A vidím! Vidím svoju milovanú Viollette, čakajúcu na môj príchod, aby sme boli zase spolu.
Cimetière intercommunal des Joncherolles
Nathanael Candeau Soleil
*12.2.1926
†25.5.2017
Grand homme, grand coeur
Prepadli ho spomienky. Hon na všetkých, čo neboli jej. Paralýza, následne posledná možnosť voľby
medzi smrťou alebo prijatím. Hlas, ktorý šepkal v hlave. Hlas, ktorý sa nedal neuposlúchnuť.
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JAKUB NOSKAJ

kolum

rozbaľuje, zahľadí sa do výkladu vedľa neho a na tvári sa mu objaví prekvapený výraz. Pristúpi
bližšie. Za sklom stojí projektor pripomínajúci stôl. Meter nad plochou projektora sa vznáša
hologramová hlava muža s vysmiatou tvárou. Jeho tvárou! Sám pre seba si číta text z oznamu:
HĽADANÝ! KOLUM ALARIAN - INTERGALAKTICKÝ ZLOČINEC. ODMENA 50 000
KRONOV.

Neónové svetlá sa ťahajú po fasádach všetkých budov, ktoré obklopujú opustenú ulicu v Iron City.
Úzke chodníky z oboch strán lemujú asi šesť metrov širokú cestu. Sú posiate lepkavými mlákami
fosforeskujúcej zelenej farby. Na každých dvoch metroch ich pretína prasklina. Po zahmlených
oknách okolitých budov stekajú kvapky dažďa. V niektorých svieti tlmené svetlo. Z kanálov pozdĺž
cesty stúpa hustá para. Preniká na povrch spod okrúhlych kovových uzáverov. Na každom z nich
je vygravírované: Iron City. Na mokrej ceste sa odrážajú pestrofarebné svetlá. Občas po nej preletí
vznášadlo a rozvíri hmlu, ktorá pomaly sadá na povrch vozovky. Budovy pripomínajú na sebe
poukladané škatule rôznych veľkostí, posiate anténami a satelitmi. Ťahajú sa pozdĺž ulice z každej
strany. Niektoré z budov vytŕčajú z radu viac ako ostatné a vytvárajú koridor s nepravidelnými
výklenkami vyčnievajúcimi ponad chodníky. Nad nimi sa týčia štyristo metrov vysoké štíhle
mrakodrapy. Vyzerajú ako obrie železné tyče zabodnuté priamo do planéty.
Po chodníku kráča vysoký muž. Okolím sa rozlieha zvuk jeho krokov. Vykračuje si pomalým
tempom. Z úst mu stúpajú obláčiky pary. Pod sivou rozopnutou bundou s vyhrnutými rukávmi
sa mu rysuje vypracovaný hrudník. Na tmavomodrom tričku má na hrudi kresbu zelenej planétky,
ktorú oblietava malá červená raketa. V prstoch ľavej ruky zviera lesknúcu sa červenú lízanku.
Z pravého rukáva mu vytŕča robotická ruka. Žiaria na nej elektricky modré kontrolky. Je
poskladaná z tmavosivých ošúchaných panelov. Tvarom kopírujú svalstvo. Mechanický palec má
strčený vo vrecku nohavíc voľnejšieho strihu. Ležérne dopadajú na masívne obité topánky. Čierna
čiapka zakrýva jeho uši a celé čelo. Okuliare so širokým sklom rovnakej farby sú posadené na
malom detskom nose, ktorého špička smeruje jemne dohora. Na skle okuliarov svietia modré
symboly. Pripomína široký displej. Oválnu tvár dopĺňajú výrazné lícne kosti a široká čeľusť pokrytá
neupravovaným strniskom. Zachytávajú sa mu na ňom dažďové kvapky. Jeho úzke pery
sú zakrivené do úsmevu.
Pridá do kroku. Spokojný výraz v tvári sa mu nezmení. Každú chvíľu si do úst vopchá lízanku.
Červená lesklá hlavička sa stále viac zmenšuje. Obzerá si hrdzavé budovy a blikajúce neóny.
Zahľadí sa do jedného z rozsvietených okien, keď vtom zakopne o hlbokú prasklinu v betóne.
V zlomku sekundy lízanka letí vzduchom a muž tvrdo dopadne na zem. Prevalí sa na chrbát
a chvíľu hľadí na nočnú oblohu narušenú svetelným smogom mesta. Kvapky dažďa dopadajú na
sklo jeho okuliarov. Pomaly otočí hlavu doprava. Vedľa neho leží kôpka červených čriepkov
a biela palička. Uškrnie sa a pomaly vstane. Bundu má na chrbte premočenú. Pomasíruje si
rameno mechanickej paže a siahne do ľavého vrecka. Vyberie novú lízanku. Popri tom, ako ju

Úsmev na pár sekúnd zmizne. Zrazu vybuchne do hrdelného smiechu a pravou rukou sa oprie
o sklo výkladu. Pokúša sa upokojiť, keď vtom zacíti, že sa sklenená tabuľa chveje. Otočí hlavu
doľava. Z konca ulice sa k nemu po ceste rúti vozidlo. Kolum pomaly odstúpi od výkladu a postaví
sa čelom k ceste. Zahodí lízanku a strčí ruky do vreciek.
Reflektory ho na pár sekúnd oslepia. Predlaktím si zakryje oči. Kým sa spamätá, vozidlo s hlukom
zabrzdí priamo pred ním. Odrazu všetko stíchne. Dlhá čierna karoséria má oblé tvary. Vznáša
sa pol metra nad zemou a z podvozku vyžaruje modré svetlo. Okná sú tmavé. Kolum v nich vidí
iba svoj odraz. Chvíľu sa nič nedeje. Stojí na chodníku s rukami vo vreckách a automobil pred
ním len potichu pradie. Vtom zvuk motora utíchne a dvere spolujazdca sa so zasyčaním otvoria.
Z auta vystupuje obrovská postava. Celé vozidlo sa kolíše, keď sa pokúša vytrepať von. Kolum
s veľkou námahou zadrží smiech. Napokon sa obrovskému mužovi podarí dostať z auta. Na
povrch cesty dopadnú masívne čižmy s oceľovými špičkami. Vyše dvojmetrový chlap je oblečený
v čiernom kabáte, ktorý siaha až po zem. Spod neho vytŕča vyduté brucho. Syntetický materiál
pripomína niečo medzi kožou a gumou. Kvapky dažďa stekajú po kabáte k čižmám. Kolum si
ho premeriava pohľadom od chodidiel smerom nahor. Jeho pohľad sa zastaví na hlave, prikrytej
čiernym klobúkom. Tučné líca má celé červené. Oči sú posadené na veľkom rypáku. Na mieste
pravého oka je mechanická náhrada. Robotická buľva si prezerá okolie nezávisle od zdravého oka.
Muž kolísavou chôdzou prejde okolo Koluma, pričom ho odstrčí o dva metre ďalej od auta. Spraví
iba zopár krokov, kým sa dostane k zadným dverám. Aj napriek tomu však nestíha s dychom od
námahy. Na miesto, kde býva kľučka, priloží dlaň s hrubými prstami. Ozve sa slabé cvaknutie.
Zadné dvere sa pomaly s tichým sykotom vysunú smerom dohora. Veľký muž sa nakloní do dverí
a hrubým hlasom začne niečo mrmlať. Na zadnom sedadle sedí neznáma osoba. Ukáže na miesto
šoféra. Obor sa vykloní z auta a dvakrát udrie dlaňou po streche. Opäť je počuť slabé zasyčanie
pri otváraní dverí šoféra. Z auta tentokrát vystúpi asi o dvadsať centimetrov nižší chlapík.
Rovnaké oblečenie zakrýva obrovské svaly. Hlava je oproti jeho širokým ramenám veľmi malá
a na nej má rovnaký klobúk. Oči má malé, blízko pri sebe a namiesto nosa iba dve okrúhle nozdry.
Spodný predkus odhaľuje krivé zuby potiahnuté akýmsi strieborným kovom. Kolum má na tvári
stále rovnaký úsmev. S rukami vo vreckách čaká na to, čo príde. Všimne si, že pasažier v aute
spraví rukou letmé gesto. Bodyguardi sa na seba pozrú. Chlap s rypákom kývne hlavou nižšiemu
svalovcovi. Obaja rýchlo vykročia smerom k nemu. Kolum nestihne urobiť ani jeden krok. Chlapi
ho schmatnú za ramená a pritlačia ho o grafitmi pokrytú stenu. Svalovec sa napriahne pravou
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rukou, aby zasadil úder. Symboly na Kolumových okuliaroch sa rozžiaria a uškrnie sa. Prsty
mechanickej dlane zovrie v päsť a v zlomku sekundy udrie svalovca priamo do hrude. Odletí štyri
metre ďaleko a nehybne leží na zemi. Všetko sa stane tak rýchlo, že zadýchaný chlap s rypákom
nestihne ani zareagovať. Kolum ho chytí za hlavu a odhodí ho smerom k jeho kolegovi. Pritlačí
si prsty na pravé rameno a pohýbe ním niekoľkokrát hore a dolu. Pristúpi bližšie k autu. Siahne
do zadného vrecka. Tento raz si však vyberie balíček cigariet. Neveriacky krúti hlavou. Cigaretu
si strčí do úst. Dlaňami si ohmatá nohavice a podráždene zavrčí. Vtom z auta vyletí zapaľovač.
Kolum ho schmatne vo vzduchu a na lícach sa mu objavia jamky od úškrnu.
„Takže, pán Zí nakoniec znovu vyslal svojho verného psa, aby zaň urobil všetku špinavú
robotu.”
Kolum sa usmieva a nepohne sa z miesta.
„To ma naozaj nemohol poctiť svojou návštevou on sám? Po toľkých rokoch, čo sa poznáme?”
Priblíži sa na meter k otvoreným dverám auta a čupne si.
„Už je po všetkom. Dobrý psík! Už môžete vystúpiť z auta, pán Darby,” povie pobaveným hlasom
a potiahne si z cigarety. Muž v aute neodpovedá. Počuť iba jeho zrýchlené dýchanie. Kolum zahodí
cigaretu a vstane.
„Aj keď ma to veľmi mrzí, nemám na vás celú noc. Zmeškám seriál.”
Mechanickou rukou siahne do auta.
„Nie! Nie! Za kabát nie!” ozve sa škrekľavý hlas zo zadného sedadla. Kolum muža vyhodí von.
Dopadne na brucho rovno do kaluže. Pomaly sa dvíha, keď vtom uvidí vo výklade hologram
hľadanej osoby.
„Ako vidím,” začne roztraseným hlasom Darby, „konečne si slávny.”
„Slávny?! 50 000 kronov je výsmech! Viac pýtajú aj za treťotriednych pirátov z klastru Gamma.
Navyše, Kolum Alarian je predsa značka hrdinstva a nie špinavý zločinec. Na druhej strane vy, pán
Darby…” Na tvári sa mu objaví úškrn.
Darby sa postaví a rozhorčene si oprašuje kabát. „No dovoľ! Ja som biznismen! Vizionár!”
Kolum pobavene mávne rukou a zasmeje sa: „Povedzte mi, pán biznismen, prečo posiela mocný,
vševediaci Zí takého podvyživeného a zjavne neschopného úbožiaka, ako ste vy, na takúto špinavú
a namáhavú prácu?”
„Dosť rečí, Alarian!“ skríkne Darby a ukáže na Koluma roztraseným prstom. „Tvoja arogancia ťa
bude stáť život. Ver mi, že to, čo Zí chce, to aj dostane a už ho nebaví…”
Kolum v zlomku sekundy pravou rukou schmatne Darbyho pod krk a dvihne ho tridsať
centimetrov nad zem.
„Už ma unavuje váš nechutný škrekľavý hlas. Nemáte na práci niečo lepšie? Nejaké domáce
práce? Predpokladám, že všemocný Zí nezvládne sám urobiť ani to. Dám vám radu, pán Darby.
Čo keby ste zostali pri papierovačkách a takúto špinavú robotu prenechali „drsným” chlapcom,
ako sú tí dvaja šašovia v bezvedomí?”
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Pustí ho na zem. Chudý vysoký muž sa v predklone drží za krk a kašle.
„Ako som povedal, tá arogancia ťa zabije,” vypustí zo seba chrapľavým hlasom.
Kolumovi zmizne z tváre úsmev. Obzrie sa najprv doľava a potom doprava. Rýchlo sa k nim rútia
ďalšie čierne vozidlá. Odhrnie si bundu a zozadu spoza opasku vytiahne strelnú zbraň s drevenou
zdobenou rukoväťou.
„Seriál už nestíham, pán Darby. Bude to dlhá noc…”
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K ATA R Í N A K A L M Á R O VÁ

srdce

Obrovitánsky priestor tvorí nespočetne veľa malých miestností spojených úzkymi chodbičkami.
Rozliehajú sa rôznymi smermi na množstve poschodí. Všetky sú rovnaké. Je v nich málo svetla
a steny sú tmavej krvavočervenej farby. Hranatý vchod so zárubňou nemá dvere. Vnútri okrem
vstupných múrov majú všetky steny po celej svojej dĺžke hnedé drevené police. Siahajú od zeme
až po strop. Na nich sú pravidelne vedľa seba malé otvorené truhličky. Niektoré sú prázdne, no
v ostatných sa vznášajú miniatúry predmetov. Napríklad basketbalová lopta, obrázok psov, ceruzka
s kresbami. Len jediná truhlička je zamknutá na zámok. Na ňom je vyryté: 5 rokov.
Sedemnásťročná Nikol je vysoká i štíhla ako modelka. Pokožku má na prvý pohľad hladkú,
s karamelovým nádychom. Svetlohnedé lesklé vlasy siahajú pod lopatky. Chudšia tvár je hranatá,
kvôli výraznej sánke. Pod upraveným obočím sú neprehliadnuteľné zelené oči. Nos má malý a
mierne špicatý. Úzke pery svetloružovej farby málokedy odhaľujú biele rovné zuby. Nechty má
zdobené francúzskou manikúrou. Nosí obyčajné tričko, rifle a tenisky.

Na druhý deň vstáva bez budíka. Rozospato zlieza dolu schodmi do priestrannej kuchyne spojenej
s obývačkou a predsieňou a zalieva si kávu. Rodinný dom je prázdny. Kávu spokojne popíja na
gauči. Keď ju dopije, púšťa sa do domácich prác: vysávanie, zmývanie, utieranie prachu. Napokon
pozbiera špinavý riad, dá ho do umývačky a odchádza do potravín. Naspäť je až po zotmení. Pri
vybaľovaní nákupu väčšinu vecí odkladá do chladničky. Vojde do svojej izby a vyčerpane si ľahne
na posteľ. So slzami na krajíčku zatvára oči a nahlas vysloví: „Vzdám sa basketbalu. Nemá to
zmysel.“ Miniatúra basketbalovej lopty, ktorá sa vznáša v truhličke, sa ešte viac zmenšila a žiara
úplne vybledla. V inej miestnosti jej srdca, kde je jediná zo všetkých truhličiek uzamknutá, sa
zámok jemne zachveje a trošilinku zmohutnie.
Tesne pred koncom vyučovania profesor oznámi študentom, že na ďalšiu hodinu budú písať test
z tráviacej aj nervovej sústavy mäkkýšov. Po hodine Nikol váhavo postáva pred telocvičňou. Po
chvíli zamračene pozrie na učebnicu biológie, ktorú drží v náručí spolu s doskou svojich kresieb
a rýchlo sa otočí na odchod. V tom momente sa zrazí so študentom. Spadne na zem a papiere s jej
náčrtmi sa rozletia všade okolo nej. Chlapec je v jej veku, má krátke husté hnedé vlasy, ktorých
mierne vlny mu zakrývajú uši. Má oblečenú tmavomodrú mikinu, široké tmavé rifle a cez jedno
rameno prehodený čierny ruksak zdobený kovovými pyramídkami. Prenikavé čokoládové oči sa
pozrú na Nikol, ospravedlní sa a podáva jej ruku, aby pomohla vstať.

Sedí v škole a znudeným pohľadom hľadí na vyučujúceho. Zacengá školský zvonček. Zdvihne sa
zo stoličky, pobalí si všetky veci a oblečie si bundu. Prediera sa preplnenými chodbami. Cestou von
začuje skupinky študentov, ako sa navzájom lúčia alebo rozprávajú o plánoch na víkend. Pri jednej
učebni postáva stredoškolský párik. Vedľa chlapca v tanečnom smokingu stojí dievča v zelených
priliehavých latino šatách. Párik pokrikuje informácie o nábore do tanečného klubu. Veselo
rozdávajú okoloidúcim študentom informačné letáky. Zvedavá Nikol s naivným úsmevom sa pri
nich tiež pristaví. Dievčina si ju v priebehu niekoľkých sekúnd pohŕdavo premeriava od hlavy po
päty. Pomaly a neochotne jej podáva letáčik. Hneď na to sa začne obracať a usmievať na ostatných
ľudí. Nikol kráča zo školy a sklamane hľadí do letáku. Roztrhá ho a zahodí do koša. Keď príde
domov, zhodí ruksak na posteľ a začne si baliť úbor. Izbu má popratanú, takže presne vie, čo kde
má.

,,Ako sa voláš?“ zvedavo sa opýta.

Celý basketbalový tréning hrá roztržito a nesústredene. Po skončení sa potichu, mierne
namosúrene prezlieka a pozerá na ostatné dievčatá. Tie sa jedna cez druhú prekrikujú, rozoberajú
svoje dnešné prihrávky a aj plány na víkend. Zo šatne odchádza bez pozdravu. V jej srdci sa
basketbalová lopta v truhličke zmenší a žiara okolo nej trochu vybledne. Keď príde domov, dá si
sprchu, zvalí sa do postele a ihneď zaspí.

,,Ale táto je celkom zaujímavá. Je zameraná na kreslenie fantazijných postáv a tvoje kresby sa na
to brutálne hodia. Stupídnou by som ju nenazval, keďže prvé miesto je kontrakt so zahraničným
tvorcom fantazijných filmov. Chcú nakrútiť niečo nové a vraj to má byť lepšie ako Rowlingovej
zvery. Myslím si, že tvoje kresby by sa mohli zúčastniť súťaže, aj keď to nie sú portréty.“
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,,Nikol.“
,,Nikol? S takým menom som sa nestretol. Ja som Andrej a píšem články do školského časopisu.
V poslednom čísle sme uverejnili podmienky FantasyFix súťaže. Počula si o nej?“
Kým sa takto rozprávali, Nikol rýchlo celá červená v tvári zbiera svoje kresby zo zeme a Andrej jej
pomáha.
,,Nie, vôbec. Nezaujímam sa o stupídne školské aktivity,“ odvrkne.
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,,Nie, ďakujem!“

,,Videla si výsledky súťaže?“ veselým tónom sa opýta Andrej.

Vytrhla Andrejovi kresby a rezkým krokom opustila budovu. Cestou domov si dala obchádzku
cez park, aby sa upokojila. To sa jej podarilo vďaka pomalšej chôdzi a obzeraniu si korún stromov.
Zrazu sa zľakla, lebo niečo malé chlpaté pribehlo k jej nohám. Šteniatko bígla. Čupne si a začne
ho hladkať, aj keď šteniatko sa usiluje slabými zúbkami hrýzť ju do prstov. Zámok na uzamknutej
truhličke sa zachveje. Nikol sa poobzerá po parku, ale nikoho nevidí. ,,Neviem, kde máš pána. Ale
ja si ťa nemôžem zobrať domov. Isto si sa len stratil a čo nevidieť budeš doma v teplučku.“ Vstane
a začne kráčať smerom domov. Ešte sa obzrie, či ju šteniatko náhodou neprenasleduje. Ale to len
smutne sedí na chodníku. Zámok sa prestane triasť.

,,Hej. Ale nevyhrala som. Nemám na to. Nemám na nič.“

Večer vo svojej izbe hľadá na internete informácie o spomenutej súťaži. Nájde prihlášku
a ostýchavo klikne na slovko vytlačiť. Vezme papier z tlačiarne, perom vyplní údaje, podpíše a vloží
do veľkej obálky spolu s niektorými kresbami.
Píše test. Učebňu plnú sústredených žiakov pohltí šero a udrie hrom. Školský zvonček oznámi
koniec vyučovania. Nikol odovzdá písomku a ide navštíviť trénerku basketbalu. Z kabinetu sa
ozýva hlasný nepokojný rozhovor sprevádzaný zvukmi búrky: hrmí, v škárach okien píska vietor a
krúpy trieskajú do podobločníc. Zvýšeným tónom oponuje trénerke a vysvetľuje jej, že basketbal
je iba krúžok, ktorého sa nestíha zúčastňovať kvôli prípravám na maturitu. Keďže z neho
nedostane známku, nemôže ju nútiť hrať. Nahnevane s červenými očami nachystanými na plač
opúšťa kabinet. V truhličke s ikonkou basketbalovej loptičky sa lopta zmenšuje, až zmizne úplne.
Prechádza cez telocvičňu taká nahnevaná, že si ani nevšíma hlasné údery hromov.
Keď kráča veľkou chodbou, podíde k nástenke. Začne čítať zverejnené výsledky súťaže. Zatiaľ čo
veľké kropaje bubnujú na parapete, prezerá mená. Prstom prechádza po papieri: ,,Prvé miesto...,
druhé miesto..., tretie miesto...“ Prázdnu chodbu osvetlí blesk sprevádzaný hlasným zadunením.
,,Dopekla! Ako som si mohla myslieť, že mám na to, aby som mohla vyhrať!“ Náhle sa ďalšia
truhlička vyprázdni. Zmizne ceruzka aj kresby. Rozplače sa a behom vyjde zo školy do dažďa.
Zámok na tej jedinej truhličke zmohutnie. Nasadí si kapucňu a uteká do parku. Nezaujíma ju
dážď, blesky ani hromy. Zúfalo si sadne celá premoknutá na lavičku. Schúli sa, objíme si nohy
a hlavu zaborí do kolien. Nevie prestať plakať. Po čase sa búrka ustáli a spoza tmavých mrakov
začína vyliezať slnko.
,,Ahoj!“ pozdraví ju Andrej.
Nikol sklonenou hlavou zasmrká a smutne odzdraví: ,,Ahoj...“
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,,Ako to myslíš, že nemáš? Síce nie si na prvom mieste, ale kontrakt si vyhrala. Čítala si ten odsek
pod zoznamom mien? FantasyFix hľadajú niekoho, kto kreslí ľudské fantazijné postavy a nie
zvery. Ale tvoje kresby ich tak uchvátili, že kontaktovali inú filmovú produkciu, a tí sa s tebou chcú
stretnúť už budúci týždeň, aby s tebou dohodli podmienky zmluvy. Bude to super! Ide o rakúsku
tvorbu v spolupráci s hollywoodskymi producentmi! Bude to bomba!“
,,To fakt? Ukáž mi to!“ Andrej jej podal papier a Nikol naň neveriacky zízala.
V prázdnej truhličke sa opäť objaví ceruzka s kresbami.
Andrej si čupol, chytil ju za koleno a povedal: ,,Si premoknutá do poslednej nitky. Nechceš ísť ku
mne na šálku teplého čaju?“
Nikol ani nestihla poriadne otvoriť ústa, keď ich prekvapilo šteniatko bígla, s ktorým sa už poznala.
Len bolo o čosi chudšie a ufúľané od blata. Vrtelo chvostíkom a vynucovalo si ich pozornosť.
,,Nepôjdeme radšej ku mne? Odkedy sa stará o mňa moja teta, mám celý dom pre seba. Ona je
skoro stále v práci. Je to tak už 5 rokov. Navyše, asi si adoptujem toto malé rozkošné chlpaté čudo.
Už som ho tu videla minule a vyzerá, že nemá domov. A aspoň sa prezlečiem.“
,,Tak dobre, poďme.“
Zámok na truhličke sa začína chvieť a jemne zmenšovať.
Všetci traja vchádzajú do Nikolinho domu. Zaliala čaj a spolu s Andrejom vo vani kúpu šteniatko.
Potom si sadajú na gauč, veselo sa rozprávajú a popri tom srkajú z hrnčekov. Vykúpané šteňa sa
usiluje vyskočiť k nim hore. Vezmú si ho do náručia a po chvíľke im zaspáva na nohách. Andrej
jemne chytí Nikol za ruku. Usmeje sa naňho, hlavu si oprie o jeho plece a zadrieme. Jej uzamknutá
truhlička sa zmení na nepoznanie. Zámok zmizne. Truhlička sa otvára a vynára sa z nej zo
všetkých ikoniek tá najväčšia a najžiarivejšia. Srdce.
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LUKÁŠ LACKO

zrkadlo
„Aká je najsilnejšia vec vo vesmíre? Niekto môže tvrdiť, že to je nukleárna zbraň. Nejaká bomba
alebo niečo také. Iní by zas mohli namietať, že to je geneticky vytvorený vírus, ktorý by dokázal
zničiť a vyhubiť ľudskú rasu. Všetky tieto nebezpečné veci však pochádzajú z niečoho iného. Ide
o viac abstraktnú formu než o konkrétnu vec. Preto môžem s určitosťou povedať, že najsilnejšia
vec vo vesmíre je myšlienka. Jedna jednoduchá myšlienka. Ak si niečo zaumienime, stanovíme si
cieľ, máme nápad či ideu. Dokážeme svoje životné smerovanie nastaviť tak, aby sme tento impulz
zrealizovali. Ale čo keď sa nám niečo postaví do cesty? Niečo alebo niekto? A splnenie nášho
cieľa by znamenalo zmarenie jeho dlhoročného smerovania? V tom prípade netreba pozerať na
ostatných. Z jedného jednoduchého dôvodu. Už starí filozofovia tvrdili, že človek je tvor sebecký.
Jediné šťastie, na ktorom človeku skutočne záleží, je len to jeho vlastné. Nech je akokoľvek
dobrosrdečný alebo empatický. Vždy je to nakoniec on sám, ktorý čerpá radosť zo svojich činov.
Jediné šťastie, na ktorom mi záleží, je to moje. Ja som pánom svojho osudu a nikto mi nemôže za
žiadnych okolností prikazovať, čo smiem a čo nie.“
Ráno pre Daniela nemohlo začať príjemnejšie. Týchto 21 viet vedel naspamäť a po každom
zobudení sa vo svojej ošarpanej posteli si ich pred zrkadlom opakoval. Nedíval sa pritom sám
sebe do očí. Neuniesol by pohľad na svoju zničenú tvár. Pravý dôvod je však ten, že Daniel už
nevidí nič. Jeho nos vyzeral ako po náraze do steny alebo skôr do stromu. Presne to je ten dôvod,
prečo je Daniel slepý. Už to bude pol rok, čo sa so svojou partiou rozhodol ukradnúť otcove auto
a v podnapitom stave spolu s najlepším kamarátom z vedľajšej dediny zostrelil poľnú vŕbu rastúcu
pri ceste. Od tej doby sa celý jeho život zmenil. Znova sa narodil. Znova je to malé dieťa, ktoré sa
učí základné veci, ako sa obliecť, ako ísť na toaletu alebo ako si správne nasadiť ponožky.
Niektorí doktori tvrdia, že je lepšie narodiť sa slepý, ako sa slepým stať počas života. Keď sa totiž
narodí slepé dieťa, žije celý život vo svojom vlastnom svete farieb, pocitov a predstáv. Nemá inú
možnosť. Danielov príklad poškodenia zraku je však iný. On si naplno uvedomuje, o čo všetko
prichádza, keď nič nevidí. Síce dokáže počuť aj maličké šuchnutie listu za oknom alebo cíti vôňu
jeho obľúbenej krupičnej kaše, keď je u babky na obede. No nemôže si vychutnať žiadny priamy
prenos, keď hrá jeho milovaný Spartak. Alebo prezerať zlepené strany jeho časopisu Playboy, ktorý
schováva pod perinou.
Daniel si pustil odkazovač a pomaly kráčal k svojej chladničke. Z nej si vybral mrkvu a jogurt.
V odkazovači znel príjemný ženský hlas, ktorý mu na krátku chvíľu vyvolal mimovoľný pohyb bŕv
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nad ústami. Odhryzol si z mrkvy a namočil ju do jogurtu. Hlavou sa zapozeral von oknom, aj keď
bolo zrejmé, že cez neho nič neuvidí. Mohol si to všetko iba predstaviť.
„Bolo zlé ukradnúť otcovi auto v podnapitom stave? Bolo zlé klamať o tom na súde? Môj najlepší
kamarát pri tom náraze zomrel. Ale ja som oslepol. V podstate som zomrel aj ja. Oboch nás
vymrštilo z auta. Keď nás policajti našli, nevedeli, kto z nás šoféroval a ja som sa to rozhodne
nechystal priznať. Prečo? Pretože som nechcel prísť o vodičský preukaz. Vedel som, že sa
uzdravím a chcel som machrovať pred Luciou. Ona do nás v ten večer liala poldecáky tatranského
čaju. Ona chcela, aby sme jej šli po peniaze k nej domov. Ešte šťastie, že mal otec kabriolet, do
ktorého sa zmestili len dvaja. Ináč by mohla dopadnúť zle aj ona.“
V tom momente počuje na zem dopadnúť predmet, ktorý mu šumom pripomínal papier.
Pomaly k nemu prišiel a zodvihol ho. Skutočne išlo o obálku. Ničím výnimočná obyčajná obálka
z papiernictva za rohom. No jej obsah výnimočný bol. Daniel nemusel dlho ohmatávať poctivo
uložené a poskladané šuchotajúce kúsky. Neveril vlastným očiam. Tým už dlho, ale tento raz
ani svojím ušiam, keď počul ako šuchoce 5000 €. V jeho nohách cítil obrovský nárast energie
a rýchlo prehĺtal silnú guču tlačiacu sa hore krkom, ktorá z jeho úzkych pier vyšla na svet v podobe
hlasného emotívneho kriku. V tom momente si okamžite začal opakovať:
„Karma funguje. Konečne sa mi to vrátilo za všetko moje utrpenie. Teraz si môžem vyrovnať svoje
dlhy. Vrátiť mame všetko, čo mi v detstve dala. A aspoň trochu splatiť otcovi rozbité auto. Možno
konečne prispieť rodičom môjho zosnulého kamaráta na náhrobný kameň. To je správne. Mal by
som...“
V tom momente sa Daniel pošmykne na blate a spadne do obrovskej kaluže vody. Buchne do nej
z celej sily a opäť začne ohromne kričať. Potom si svoje slepé oči ponára do vody.
Daniel miloval klamať. No klamal však aj samého seba. V skutočnosti nebýval v žiadnom byte. Už
pol roka obýval parkovisko pred svojím bývalým podnájmom. Ošarpaná posteľ bol iba krycí názov
pre poskladané kartónové škatule, na ktorých mal prehodenú deku a penovú výplň, ktorú našiel
pohodenú vedľa kontajnera. Veril, že sa nemá až tak zle. Má sa ešte horšie. Jeho oči ho začali páliť
a on ich stále držal otvorené pod vodou.
„Prečo by som mal byť opäť ten dobrý? Čie šťastie tým posilním? Opäť ráz budú šťastní všetci
okolo mňa. Ja sa možno budem z ich nadšenia radovať tiež, no iba do okamihu, kým sa nevzdialim
na dostatočnú vzdialenosť, aby som v pokoji mohol nahlas povedať nadávky a vulgarizmy. Ja
sám predsa za nič nemôžem. Ja som nič neurobil. Nikdy som nemachroval pred Luciou. Ona ma
vyprovokovala. Ona môže za všetko. Len ona. Ona by mala byť slepá a žiť v tejto stoke namiesto
mňa. A čo ten úbožiak, ktorý preletel cez sklo? Aj ten bola na vine. On nepovedal nie. Nezastavil
ma. Išiel do toho so mnou, aj keď vedel, že sme neboli triezvi a rozhodne ani nie pri zmysloch. Ten
moment ma trápi. Možno preto, lebo som sa stále nevyrovnal s tým, že som nevinný. Pretože som.
Tak prečo na to nemôžem zabudnúť?“
Presne pri poslednej otázke nastal magický moment. Danielove bezfarebné oči začali pomaly, ale
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isto vidieť. Z malého svetielka na konci dlhej úzkej chodby prichádzala pomalým prienikom známa
tvár. Ako keby sa pozeral na starého známeho, no oveľa utrápenejšieho a škaredšieho. Daniel
v tom momente uvidel samého seba. Neuvedomoval si, čo tento moment znamená. Necítil takmer
žiadnu bolesť. Bola to čistá utópia a blaho. Po pol roku tmy a temna zrazu svojimi vlastnými očami
uzrel samého seba. Jeho duša mu jemným úsmevom naznačovala, že je všetko v poriadku. Preto
sa nebál opätovať emócie a usmiať sa späť. Jeho duša mu ukázala na obálku, v ktorej bolo ešte
stále celých 5000 tisíc eur. Daniel sa rozrozprával o svojich plánoch. Nehovoril však svojej duši
o tom, ako použije tieto peniaze na šťastie iných. Nezabudol na žiadny detail toho, ako si užije
svoje šťastie. A prečo nie? Veď vo svojich klamstvách bol nevinný a nebolo nič, čo by tento názor
zmenilo. Nemohol sa pozerať na pohoršené tváre druhých, preto si peniaze priložil k ústam a začal
ich bozkávať.
Odraz Danielovej duše radosť nezdieľal. Prestal sa usmievať a smutne pokýval hlavou. Svoje ruky
si držal vo vreckách. Podišiel k Danielovi a vybral si ich von. Až vtedy Daniel uvidel, že sú celé
od krvi. Ihneď pochopil krutú pravdu. Mal na rukách krv, ktorá nejde zmyť. Za všetko si mohol
on sám. Odraz mu po tvári rozmazal krvavé škvrny, a potom mu úderom prsta vypichol obe oči.
Danielovi stuhla krv v žilách a naposledy vydýchol. Príčinu smrti klasifikovali ako podchladenie
a srdcový infarkt. Pri jeho tele našli iba obálku, ktorá bola prázdna. Bolo na nej napísaná iba jedna
veta.
Tvoje klamstvá ťa môžu dostať do neba aj do pekla. Záleží iba na tebe.

L u k á š L a c k o » autorka je absolventka Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej
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LAD I S LAV MAC KO

klobúk dolu
Biela stena, biela stena, dve biele steny, biely strop, biela podlaha.
Všetko navôkol priam žiari belobou. Len na zadnej stene sa vyníma veľké sivé logo snehovej vločky
a predná je posiata výklenkami, zábradliami a značkami. Tú voláme Dvere. V pravom hornom zadnom rohu sídli Žiarovka a malé koliesko s číslami od 1 po 8. Priestor pretínajú poličky, na ktorých
bývame. Štyri z nich sú kovové rošty potiahnuté bielou vrstvou gumy, ale najspodnejšia je tabuľa
priehľadného skla. Pod ňou nehybne leží bledomodrá plastová zásuvka.
V poslednej poličke sa občas obzerám. Ešte stále je čistá, a tak sa vidím úplne jasne. Štíhle telo
z kráľovsky modrého polyvinylchloridu mám posiate tyrkysovými bodkami. Najmenšie majú v priemere iba centimeter, ale po chvíľke hľadania na chrbte nájdem aj slušne veľkú päťku.
Vždy som bol veľký presne tisícpäťdesiat centimetrov kubických, no občas jemne zaklamem, že
mám rovný liter. Tých pár centi navyše spôsobuje, že je môj obdĺžnikový pôdorys jemne zaoblený
v rohoch. Všetko prikrýva klobúčik, mäkký žltý vrchnák s vystupujúcim nápisom Lunchbox.
Z vrchnej poličky sa ozvalo mrmlanie starého Petržlena.
Večne sa pýta, koľko je hodín, akoby tu nejaké boli. BIO Čučoriedky síce vedia podľa stavu svojho
rozkladu približne odhadnúť, aký je deň, ale čas si všetci domýšľame len podľa príchodu Kožiakov.
Ovsená kaša sa nervózne zamrvila s otázkou, kedy konečne prídu. Mrkvy, Jogurty, hlávka Šalátu,
starý mrzutý Petržlen aj ja sme si len bezradne vzdychli a bez odpovede čakali ďalej.
Zrazu som pocítil akési chvenie.
Zľakol som sa, pretože si presne pamätám, ako to prebehlo minule: vyše týždňa som mal v sebe
Tvarohový puding a ten tak skysol, že sa oň začal podozrivo zaujímať Kefír zo zábradlia na dverách.
Chudák Puding skončil zle. Hodili ho rovno do Pekelnej jamy, kde končí všetko, čo Kožiaci nezjedli.
Bŕ, ešte teraz ma striasa. Ale vážne, čo to bude tentokrát?
Jemne som pootvoril vrchnák a vyvalil sa zo mňa poriadny závan. Niekoľko Mrkiev vytrhol z apatie, takže sa teraz snažili odkotúľať do kúta. Jeho zdrojom bola Koložvárska, ktorá vo mne kvasila
od včerajšieho obeda. Vyzerala, že spí, ale aj tak by ste pri detailnom pohľade videli, ako jej z tela
vystupujú miniatúrne bublinky.
Pozor, konečne sa otvárajú Dvere.
Žiarovka sa ako vždy zapla nesprávne a Baby mrkvička jej to ako vždy vyčítala svojím – Keď je
otvorené, nemusíš svietiť! Haló, zapni sa, keď sa Dvere zatvoria! Nuž, bojí sa tmy, ale my ostatní
sme si už na pomýlené správanie Žiarovky zvykli.
Všetci čakali a boli v napätí, pretože už môže byť čas obeda a Kožiak si niekoho z nás vezme so
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sebou. Možno si dá tú odpornú Koložvársku...
Načahuje sa dnu.
Z preplnenej chladničky si vybral iba jeden Jogurt. Ten sa od radosti pyšne napol, div že mu viečko
neprasklo. Ostatní si len smutne vzdychli. Niekto azda zanadával alebo len motor chladničky zavrčal zlostnejšie než inokedy.
Ja som sa rozhodol konať – zatriasol som celým telom, aby sa Koložvárska prebudila. Nič. Zatriasol som druhý raz. Nič! Rozhojdal som sa zo strany na stranu a tresol som sa o poličku tak silno,
až sa ozvala stará Cibuľa z balkóna na dverách. Odklopil som klobúčik a čakal, kým sa kvasené
čudo prebudí.
„Kámo, čo sa deje? Už je obed?“ ozvalo sa zvnútra rozospatým, hlbokým hlasom.
„Asi nie, Kožiak si vzal iba Jogurt.“
„Tak ma nechaj spáááť,“ zatiahlo to neohrabané jedlo a mne viac nebolo treba.
Zvýšil som hlas: „Do vrchnáka deravého, nenechám! Ty vo mne kvasíš a mne je z toho zle.“
„Sorrky. Včera som to prehnal s kapustou, bola to poriadna varenica. Stretol som tú novú Zapekaciu misu z...“
„Hej, ale to ma vôbec nezaujíma,“ skočil som do reči Koložvárovi. „Nechcem ísť zase na výškrab,
keď sa skazíš. Minule som sa len tesne vyhol výletu do Pekelnej jamy. Aj keď, možno by som radšej
šiel do Jamy než na ten hnusný zákrok... Ale nechcem ani jedno!“
„Chiiiil,“ zatiahol tým najflegmatickejším spôsobom kyslý obyvateľ môjho vnútra. „Trocha Smotany
to spraví. Dám si lyžicu či dve a budem ako čerstvo uvarený.“ Prv, než som stihol reagovať, už kričal na celú chladničku: „Smotanááá!“ a ja som dostal chuť vykydnúť ho rovno von.
„Hej, prestaň!“ Po odvážnom výkriku som však zase ostal len pri zmierlivom: „Nechaj ju spať.
Kým nevytriezvieš, nechám otvorený klobúčik, aby sa trochu vetralo.“
„Nechám otvorený klobúčik... čo si homobedár?“
To bola posledná kvapka. Začal som nekontrolovateľne ziapať: „Tvoj kapustový tatko je homobedár! Snažím sa nájsť kompromis a ty na mňa ideš ešte útočiť?!“
„Kááámo, ty si poriadny plastový mozog. Kvasím, je zle. Chcem to vyriešiť so Smotanou, je zle.
Keď hodím nevinný žart, je zle. Sa uvedom trochu.“
„JA sa mám uvedomiť?,“ prskal som kúsky kyslej smotany všade navôkol a bolo mi to úplne jedno:
„JA! Nikomu nič nerobím, pokojne tu ležím a čakám, kým sa zo mňa dostane jedno hnusné kvasené
čudo, ktoré si ty, a ešte mi povieš, že sa mám uvedomiť. Asi si dlho nebol vykydnutý na poličke.“
„Naposledy pred týždňom, to bola tiež hustá párty. Prišli sme do kuchyne asi o polnoci, aspoň tak hovorili Kožiaci, a všetci boli...“ každé slovo toho narušiteľa pokoja sa mi zabodávalo do tela ako oštep.
Nemohol som ho nechať ani dokončiť vetu: „Sklapni už! SKLAPNI! Neznášam ťa.“
„Pozri sa. Som v tebe, dokým ma nezjedia, takže ma jednoducho budeš trpieť,“ zatiahol veľmi
pragmaticky a ja som musel uznať, že má pravdu.
Rezignovane som si zaželal: „Už aby bol obed.“
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Koložvár si neodpustil poslednú poznámku: „Nooo, len aby dnes nebol Veľký piatok.“
Zhrozene som otvoril klobúčik a môj nepriateľ spokojne zaspal. Po krátkej dohode so susedmi
z poslednej poličky som sa k nemu pridal aj ja.
Ostré svetlo.
Tlmený hluk.
Ako sa prebúdzam, zvuky sa pomaly vyostrujú a svetlo zjemňuje. Chladnička sa otvorila do klasickej večernej reality a my prežívame každodenné vzrušenie – koho si Kožiaci vyberú? Načahujú sa
dnu ako v spomalenom filme.
Mrkva šla prvá, s radostne rozviatou vňaťou. Po nej nasledovali Rajčinky, ktoré tancovali v plastovom boxe, a Nízkotučná Mozzarella stále namyslene zatvorená vo svojom obale bez výrazu. S Klobáskou, Údenou šunkou a Kuracím soté vo vedľajšom Hrnci sme na seba veľavýznamne pozreli.
Posledná z chladničky odišla Vajíčková nátierka a potom opäť zavládla tma.
„E-ehm,“ ozvalo sa z môjho vnútra.
Koložvár už síce toľko nekvasil, ale bol stále rovnako otravný.
Štipľavo zatiahol: „Veľký piatooook.“
„Áno, viem, došlo mi to.“
Môj plán začal pomaly fungovať.
„A čím je známy Veľký piatok?“
Pokojne som mu odvetil: „Kožiaci nejedia mäso, teda ani Koložvárske kapusty s mäsom.“
„Správne, bro! Takže si tento spoločný deň nádherne užijeme. Čo ty na to?“
Ja určite – pomyslel som si a opäť som sa sprisahanecky pozrel na kamarátov. Klobása sa začala
nenápadne približovať.
Ja som zatiaľ nahodil návnadu: „Vieš, možno by sme sa predsa len mohli trochu lepšie spoznať.
Nezačali sme práve najlepšie.“
„Hovoríš mi priamo z mojej kapustnej duše, kamarát. Nemám rád takých zatrpknutých chladničkotov, ktorí sa držia len svojho a čakajú na zjedenie.“
Chytil sa.
Klobása sa medzičasom presunula priamo predo mňa, čím vytvorila dokonalú os otáčania. Šunka
v zadnej časti mojej poličky sa zatiaľ rozhojdávala namieste a naberala energiu. Úspešné zakončenie nášho diabolského plánu bolo na dosah. Nastala moja chvíľa.
Čo najpriateľskejšie som prehodil: „Tak, ja otvorím klobúčik, nech sa tam nezdusíš a dáme sa rovno do toho.“
„Počkaj. Akože, do čoho?“ spýtal sa zaskočene môj nepríjemný obyvateľ.
Ale už bolo neskoro. Šunka sa zozadu valila smerom ku mne, Klobása bola pevne na svojom mieste a ja som čakal s otvoreným klobúkom dokorán.
L a d i s l a v M a c k o » autor je absolvent Seminára kreativity pod vedením Borisa Brendzu
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F R A N T I Š E K L AT I N Á K

čo sa z nás stalo
Sedela nepozorovane a takmer nehybne, hoci sa nemala pred kým ukrývať. Ruky sa jej potili
a sama cítila, že tentokrát si večer neužije. Nemohla. Musela myslieť na to, že zatiaľ čo ona behá
po sex privátoch, Rišo sedí doma a o ničom netuší. Odíde. Ešte má čas. Jednoducho nechá peniaze
položené na vankúši, zakryje ich uterákom a potom sa vytratí do hustej čiernej noci. Nikto na nič
nepríde. Zachová si svoje zásady. Ak sa teda to, čím sa v živote riadila, ešte dalo nazývať zásadami.
„Do riti!“ vykríkla pred seba. „Sprosté decko!“ hryzla si do pery a uvedomila si, že jej reakcia
bola prehnaná, ale kvôli Rišovmu nanuku má teraz na svojich obľúbených šatách fľak. Rýchlo sa
postavila a pokúsila sa nájsť v šuplíkoch niečo, čím by mohla tú škvrnu vyčistiť. Kúpeľňa tu nebola,
kvôli jej snahe čo najviac ušetriť na zbytočných výdavkoch domácnosti si dnes vybrala sex privát
bez kúpeľne. Matka roka. Žena milénia. Minimálne. Vzor mravnosti, ktorý nepriplatí desať eur
za kúpeľňu. Jej dokonale upravený zovňajšok poukazoval na to, že je jednou z tých, ktoré svoju
vidinu dokonalosti musia udržať za každých okolností. Je dokonalá. Bezchybne upravené blonďavé
vlasy zopnuté vo vrkoči, elegantné vínovočervené šaty, ktoré spolu s jej bledou pokožkou vytvárali
neprehliadnuteľný kontrast. Sýty červený rúž a výrazné líčenie ako keby sa snažili odpútať pohľad
od prepadnutých lícnych kostí a zárodkov vrások, ktoré sa vryli do jej tváre. Je dokonalá. Každý
víkend varí, pečie, je medzi matkami v školskom spolku obľúbená, prototyp gazdinky, ktorej šarm
a šikovnosť by ocenil nejeden režisér. Môže mať aj ľudská dokonalosť viacero odtieňov?
Príplatok by aj tak tejto izbe nepomohol. Ošarpaná bledozelená omietka prekrytá lacnými
tapetami so vzorom palmových stromov. Úbohá posteľ a polorozpadnuté dvere, ktoré si toho
už zrejme vytrpeli dosť. Spráchnivené drevené okno, ktoré len do polovice zakrývala nevkusná
handra, dizajnérom tohto apartmánu zrejme považovaná za záves. Možno by mohla kúsok
z tohto závesu použiť na vyčistenie škvrny, napadlo jej. Nie, takéto veci nerobí. Nepoškodzuje
majetok. Netrhá závesy, nepripláca za kúpeľňu, za to, pokiaľ ide o divoký sex zakončený pocitmi
nehynúceho smútku, je ochotná svoje zásady zmeniť. Ladne prebehla k oknu a dlaňou prešla
po dotrhanom závese. Bol drsný a smrdel cigaretami a zvratkami. Podvedome začala hladiť
rám okna, pričom sa z neho odlupovala nekvalitná hnedá farba, ktorá sa po dopade na zem
rozdrvila na maličké čiastočky prachu. Ktovie, koľkí ľudia stáli pri tomto okne, mysliac na veci,
ktoré ich donútili stráviť chvíle v tej istej izbe, čakajúc na rovnaký spôsob extázy, ktorá prinesie
oslobodzujúce účinky.
Vstala a stiahla si silonky, aby mal samec menej roboty. Nevšimla si, že zatiaľ čo ona vyzlieka
samú seba a robí jeho prácu, on už dávno stojí oproti nej. Vošiel nepozorovane, takmer akoby sa
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bol zjavil. Tak, ako sa dohodli. Nevidí mu do tváre. „Tak čo? Ideme na to? Doma ma čaká syn,
takže...“ nestihla dopovedať a Zorro pomstiteľ jej už fučal do vlasov. Ani nedokázala postrehnúť,
kedy v jej živote vlastne nastal zlom. Kedy prišiel ten moment, keď prestala byť vzornou
manželkou, stala sa z nej cynická mrcha, ktorá nechá syna samého doma, len aby ju mohol niekto
poriadne vyprášiť. Urobila chybu ona? Urobila.
Obliekla sa a pozerala na Zorra. Postava by mohla byť aj lepšia. Povie mu to, ale nesmie byť
neslušná. Celkovo to dnes nebolo bohviečo. Zrejme nebol vo forme. Keď bolo po všetkom, zrak
jej znova spočinul na škvrne šiat, Zorrovi pri zohýbaní sa pod posteľ a lovení jeho trenírok spadol
klobúk. Zastavila sa a prestala si všímať škvrnu. Jeho čelo bolo plné pieh, dokonca ich bolo toľko,
že ju to samu prekvapilo. Skoro ako... Mala by sa pozrieť do tváre tomu, s kým spí. Aspoň občas.
Zaváhala, v poslednej chvíli pribehla a otočila ho. „Tomáš?“
Zorrova odhodlanosť zmizla v krátkom okamihu, kým ona dopovedala jeho meno. Silne ju chytil za
ruku. Ak by bol toto urobil pred piatimi minútami, možno by mu bola zaplatila viac, pomyslela si.
„Neviem, čo povedať. Nie preto, že by som nebola pri zmysloch, ale vôbec ma to netrápi.“ Nahol
sa a vylepil jej facku. Ona spadla na zem, pri čom si udrela hlavu o roh postele. Pochopila, čo sa
stalo. Zasmiala sa. „Stále ma to netrápi.“
„Povedz mi, čo mám urobiť?“ opýtal sa a prudko ju postavil na jej nohy. „Mám ťa udrieť znova?
Kopať? Opľuť? Okradnúť ťa? Čo mám urobiť, aby si konečne prejavila aspoň jednu jedinú
emóciu?“
Nechcela odpovedať. Vlastne, nemala prečo. Netrápilo ju to. Jedine fľak na šatách ju teraz naozaj
sužoval. „Rozumieš nám?“ sadol si k nej na posteľ a chytil ju za ruku. „Nie. Nerozumiem ani
sama sebe. Ani tomu, čo sa z nás stalo. Prečo...?“ „Kto bude pykať viac? Kto z nás to bude, ha?“
opätoval jej nedokončenú otázku a zložil si masku Zorra. „Rišo mi zašpinil šat...“
„...prestaň trepať nezmysly!“ chytil ju a zatriasol ňou najsilnejšie, ako mu vtedy jeho ochromené
zmysly dovolili. „Nechcem ti ublížiť, ale nedávaš mi na výber.“
„Mali by sme mu to povedať.“
„Že čo? Že jeho otec robí lacnú štetku a jeho mať ho živí? Rišo by nás nepochopil. Nie preto,
že bol ešte malý, ale preto, lebo bol egoista. Nepochopil by to nikdy. Tento únik od reality by
neschvaľoval, nikto by ho neschvaľoval. Chceš, aby to bol on, kto bude vynášať súdy?“ opýtal sa,
no jeho otázka ostala visieť vo vzduchu. „Rišo tu viac nie je, pochop to.“
„Ani po dvoch rokoch ti neverím. Neverila som ti vtedy, neverím ti ani dnes. Neverila som ti nad
rakvou a nebudem už nikdy. To on z nás urobil to, kým sme sa stali,“ povedala. „Nechal nás tu,
nechal nás stať sa...“
„...tragédmi a prostitútmi,“ dokončil za ňu vetu. Postavil sa, vzal do rúk klobúk a zamieril
k dverám. „Nezabudni na obrúčku, máš ju na vankúši...“
F r a n t i š e k L a t i n á k » autor je absolvent Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej
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M A R IA N NA S LOVÁ KOVÁ

plášte

I.
Navôkol len tma. Počujem zvuk motora. Nemôžem sa hýbať. Ležím v nepohodlnej polohe so
zviazanými rukami a mám zalepené ústa.
II.
Svetlo. Ležím. Všetko je biele. Hľadí na mňa asi šesť postáv v plášťoch. Dvaja majú okuliare a držia
v rukách zvláštne malé kovové veci. Z rúk mi vedú rôznofarebné hadičky do veľkých strojov
s monitormi. Do jedného vrecka odkvapkáva moja krv. V ústach mám veľkú trubicu. Znovu tma.
III.
Moje meno je Mirka. Oči mám kombinované z troch farieb: zelená, hnedá a tmavomodrá. Tvár je
okrúhla s výraznejším gombičkovým nosom, vlasy dlhé takmer po pás, majú zvláštnu farbou, niečo
medzi ryšavou a hnedou. Sú husté a hlavne kučeravé. Postavu mám chudšiu, dlhé nohy. Nechty na
nohách a na rukách nalakované fialovou farbou.
IV.
Opäť svetlo. Prudko žmurkám očami, aby som si zvykla na tú žiaru. Počujem viaceré kroky. Rýchlo
sa poobzerám navôkol seba, vidím stále to isté prostredie. Tentoraz bez ľudí v plášťoch. Kroky
sa približujú, tvárim sa, že spím. Vošli dnu. Rozostupujú sa vôkol mňa. Šepocú. Nerozumieť im.
Začali sa ma dotýkať. Kútikom oka vnímam, že si ma premeriavajú. Najskôr šírku hlavy, hrudník,
pás, nohy. Zapisujú si to do nejakých malých sivých zariadení, ktoré vyzerajú ako tablet.
„Začneme o tri dni,“ povedal jeden z nich.
„Ešte nie je pripravená,“ odpovedá druhý.
„Povedal som, že začneme o tri dni. Nemáme už prečo čakať.“
Ostatní súhlasne zabrblali a postupne poodchádzali z miestnosti. Ten jeden, zrejme najdôležitejší
z nich, sa pozerá na mňa a hovorí s úsmevom:
„Napravíme ťa,“ a tiež opúšťa túto bielu izbu.
V.
Už ako malá som bola iná ako ostatní. Nielen preto, že som čítala veľa kníh a veľmi som nechodila
do školy. Učila som sa doma. Moja mama sa o mňa vždy extrémne bála. Dcéra, ktorá nemôže
hýbať dolnými končatinami. Dcéra na vozíku.
„Si krásna, dievčatko moje, a hlavne silná, ty toho ešte veľa dokážeš v živote,“ vždy hovorievala.
Občas v noci, keď ma uložila spať, počula som, ako sa modlí a plače. Bolo mi jej veľmi ľúto.
Žiadnemu rodičovi neprajem to, čo si so mnou zažíva ona. Nosenie na toaletu, utieranie zadku,
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umývanie, sprchovanie, obliekanie, aj keď už mám 18 rokov, nie som a ani nikdy nebudem
sebestačná.
Jedného dňa som sa zobudila na budík mojej mamy z vedľajšej izby. Bola taká unavená, že ho
nepočula a vyzváňal ďalej. Pritiahla som si vozík a neohrabane som sa naň vyteperila. Prešla som
do jej izby, vypla budík, pohladila som ju po tvári a nechala ju spať ďalej. Pomocou schodiskovej
plošiny som sa spustila dole po schodoch. Prešla som do kuchyne, dala si vodu. Vybrala som sa
trošku povoziť sa po ulici ako samostatný človek. Ulica nebola rušná, bývali sme na okraji Zvolena.
Popri našom dome tečie rieka Hron. Na jeho brehoch sú spravené dve cestičky, kde chodia ľudia
na prechádzky s rodinami a psami. Aj mama ma sem berie skoro každý deň. Dnes som išla sama.
Dýchala som čerstvý vzduch, zdravila som svojich susedov, prehodili sme pár slov.
Tam, kde už končil chodník, sa napájala cesta smerom do centra. Vybrala som sa tadiaľ. Dnes je
tu rušno. Pomaly som sa predierala popri rôznych obchodíkoch. Zabočila som do jednej z uličiek,
potrebovala som sa trochu vydýchať a uvoľniť si ruky. Už dávno som takto dlho sama sebe netlačila
vozík. Zastavil sa pri mne asi tridsaťročný chlapík, vysoký asi skoro dva metre, s temnými hnedými
očami a nie veľmi pekným úsmevom, nakoľko mu chýbalo asi 10 zubov. Pýtal odo mňa peniaze
a keď zistil, že žiadne nemám, kopol mi do vozíka a nadávajúc odkráčal.
Prekvapená som sa pobrala ďalej. Pri zmrzline, ktorá je už takmer na námestí, som stretla svojho
cvičiteľa z Kováčovej. Toho chalana som mala veľmi rada. Vždy bol usmiaty a vedel mi zlepšiť
náladu.
„Ahoj, Mirka, čo ty tu sama robíš?“ spýtal sa ma.
„Utiekla som z domu na krátke dobrodružstvo a hlavne som chcela nechať mamu oddýchnuť.“
„To je od teba pekné, ale mala by si sa už vrátiť, nech sa o teba mama nestrachuje.“
„Neboj, keď sa zobudí, tak mi určite bude volať, telefón mám pri sebe.“
Peťo sa na mňa pozrel tými jeho veľkými modrými očami, premeral si ma a so zvláštnym úškrnom
sa ma spýtal:
„Ideme sa spolu prejsť?“
„Poďme,“ odpovedala som a už ma odtláčal dole po námestí.
Zavibroval mu telefón, zdvihol. Nerozumela som dobre, čo hovorí, nebolo to po slovensky. Znelo
to skôr ako nemčina. Položil telefón. Z ničoho nič cítim, ako mi jeho ruka pritláča handru o ústa
a ja pomaly omdlievam.
VI.
Znovu sa preberám, ležím v bielej miestnosti. Už rozoznávam aj zvuky tých všetkých prístrojov
navôkol. Dnu vošiel vodca bielych plášťov. Je mi veľmi povedomý. Keď znovu na mňa prehovoril,
pochopila som, že je to Peťo. Vytiahol mi trubicu z úst. Hneď som naňho spustila:
„Čo si mi to urobil? Prečo som tu? Čo odo mňa chcete?“
„Ja ti chcem len pomôcť. Spravím z teba normálneho človeka, ktorý bude vedieť chodiť,“ povedal
s pokojom, akoby to bola samozrejmá vec.
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„Ako to chceš urobiť? Tým, že ma unesieš, pripútaš na lôžko a necháš ma trpieť? Toto sa nerobí!
A toto sa nedá len tak opraviť, nie som predsa auto!“ snažila som sa, aby môj hlas znel nahnevane,
ale bola som príliš slabá a unavená.
„Si náš tretí pokus. Prvé dva nám celkom nevyšli, ale ty budeš tá pravá, na ktorej sa to podarí! Si
silnejšia.“ Takmer až víťazoslávne sa usmial a pomädlil si ruky.
„Ale ja nechcem! Zabijete ma! Nie som hračka, ale ľudská bytosť!“ bola som nahnevaná,
znechutená a sklamaná.
„Neboj sa. Ani sa nenazdáš a budeš behať maratóny. A teraz si trochu dlhšie pospíš, o pár minút ti
začína operácia.“
Vybral z plášťa dlhú injekčnú striekačku a vpustil ju do jednej z hadičiek. Takmer okamžite som
zaspala.
Už som sa viac nezobudila.

M a r i a n n a S l o v á k o v á » autorka je absolventka Seminára kreativity pod vedením Borisa Brendzu
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MARTIN BARTL

traja kamaráti a hrbáč
Uprostred čistinky stála polorozpadnutá drevená chatrč. Nemala komín ani okná. Iba vysoké dvere
s doškriabanou mosadznou guľou. Zo špicatej strechy viseli ťažké hrdzavé reťaze. Siahali až po
zem.
Tmu vnútri chatrče občas preťali lúče slnka. Tie sa tam dostali pomedzi drevené lišty a diery
v stene. Svetlo na týchto miestach odhaľovalo zhluky prachu, visiace vo vzduchu nad drôteným
stolom v strede jedinej miestnosti. Pokrútené drôty stola sa na mnohých miestach krížili. Výhražne
vytŕčali svoje ostne. Na dvoch či troch boli zabodnuté malé vtáčie mŕtvolky. Ako obrus slúžilo
zoschnuté tmavohnedé perie, ktoré stôl zakrývalo. Steny chatrče lemovalo množstvo políc
s knihami. Ani na jednej z nich nebol prach.
Na posteli v rohu miestnosti spal muž. Mal na sebe otrhaný tmavý kabát. Nohy mal bosé,
poznačené mnohými zárezmi a rankami. Z niekoľkých miest mu spod kože vytŕčali triesky.
Mužova tvár bola bledá, poznačená mnohými rankami. Už mu nezostávalo veľa miesta pre ďalšie.
Pod vysokým čelom mal vpadnuté tmavosivé oči, ktoré teraz cez deň spali.
Schyľovalo sa k večeru. Slnko pomaly zapadalo. Muž si odhrnul z očí svoje mastné gaštanové vlasy.
Medzi hrubými prstami stisol nos zlomený na sto spôsobov a poriadne sa vysmrkal. Nadvihol sa
z postele. S bolestivým výrazom v tvári sa pokúsil vystrieť. Nepodarilo sa mu to. Zhrbene prešiel
k neďalekej polici. Zamračil sa a jednu z kníh vzal do ruky. Otočil sa k drôtenému stolu a knihu
položil na obrus. Chvíľu zamyslene pozeral na najbližšiu vtáčiu mŕtvolku. Nakoniec sa rozhodol.
Telo vtáčika vytrhol z drôtu a položil na knihu. Z vnútorného vrecka kabáta vybral hrdzavú
vidličku a nôž. Na jeho čepeli sa leskla zaschnutá bordová krv. Vidličkou prebodol vtáčika, až sa
príbor zaryl do knihy. Nôž priložil ku krídelku a začal ním pracovať. Rezal, až pokým nezačul
prasknutie. Prvé. Druhé. Tretie. Krídelko bolo konečne oddelené od zvyšku tela. Muž si lačne
oblizol hornú peru a zdvihol vidličku. V tej chvíli však začul akési zvuky.
Prešiel ku škáre v stene, cez ktorú bolo počuť hlasy. Priložil k nej oko. Pod mesačným svetlom
sa tri postavy blížili k chatrči. Kráčali pomaly, vedľa seba. Postava naľavo bola najmenšia. Jej
chôdza bola opatrná a neistá. V strede kráčala vysoká štíhla postava. Rázne stúpala po suchých
konárikoch, ktoré pod jej nohami praskali.
„Úplne ako moje vtáčiky,“ zašomral si hrbáč s okom pritisnutým ku škáre.
Posledná postava bola najtučnejšia. Ťarbavo nasledovala zvyšné dve. Pri chôdzi si pomáhala
vychádzkovou palicou. Odrazu zastala.
„Kašlime na to! Vráťme sa,“ ozval sa tučkov roztrasený hlas.
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Vysoký a malý naraz zastali.
„Vráťme sa?“ pobavene nadhodil vysoký.
Hrbáč videl, ako tučko vystrašene cúvol dozadu.
„Vráťme sa?“ opäť zopakoval vysoký a pomaly vykročil k tučkovi. Malý zostal stáť bokom.
„Vráťme sa?“ o niečo tichšie, ale zlostnejšie zopakoval vysoký a zastal tak blízko tučka, že ich od
seba delili centimetre. Tučko naprázdno otvoril ústa. Vysoký vybuchol od smiechu.
„Keby si sa tak teraz videl,“ smial sa vysoký. Malý sa k nemu pridal. Dokonca aj tučko sa pokúsil
o úsmev.
„Už je neskoro,“ ozval sa tučko. „Našim som povedal, že budem doma pred desiatou.“
Vysoký pokrčil plecami.
„Tak si choď,“ povedal tučkovi, „ale daj mi tú palicu.“
Tučko mu ju podal. Vysoký s ňou obratne zakrútil vo vzduchu.
„Tak čaute,“ tučko sa otočil na odchod, keď odrazu dostal ranu palicou po temene hlavy. Zrútil sa
na zem. Vysoký sa opäť napriahol a udrel.
Hrbáčovi sa podlomili kolená. Stihol sa však zachytiť o jednu z políc. Opakom ruky si utrel pot
z čela a priložil oko ku škáre.
„Zostaneš tu strážiť,“ prikázal vysoký. Palicou mieril tučkovi na bradu. Ten mlčky prikývol
a posadil sa. Vysoký a malý vykročili k chatrči.
Hrbáč zodvihol hlavu a pohľadom pátral navôkol. Zvonku bolo počuť blížiace sa kroky.
Vzápätí čosi prasklo a dvere chatrče sa otvorili. Dovnútra vstúpilo svetlo mesiaca nasledované
tieňmi dvoch postáv. Hrbáč sa prikrčil. Vysoký s palicou v ruke vošiel do miestnosti.
„Smraďoch, kde si?“
Hrbáč sa nepokojne zamrvil.
„Nebudem sa opakovať,“ vysoký švihol palicou po polici. Na zem dopadli tri knihy. Hrbáč priskočil
ku knihám a začal ich nešikovne zbierať zo zeme. Vysoký sa zasmial.
„Tak tu si,“ palicou štuchol hrbáča do bedier.
Hrbáč si to nevšímal a knihy rýchlo odložil späť na policu.
„Tu máš,“ povedal vysoký malému a podal mu palicu.
Malý chvíľu váhal. Hrbáčovi pozeral na tvár. Na triesky, ktoré mu vyčnievali spod kože. Hrbáč,
naopak, videl len tmavé siluety dvoch postáv. A palicu.
„Choďte preč!“ vykríkol hrbáč.
Malý pozrel na vysokého. Ten prikývol.
„Dajte mi pokoj!“ hrbáč si kľakol na kolená a prosebne zopäl ruky.
Malý váhal. Vysoký mu vytrhol palicu z ruky a udrel ňou hrbáča po rukách.
„Vstávaj,“ povedal vysoký. Hrbáč však zostal na kolenách a čosi si začal nezrozumiteľne mrmlať.
Vzduchom sa opäť mihla palica. Tentokrát dopadla na hrbáčov krk.
„Neser ma a vstávaj!“ vysoký kopol hrbáčovi do brucha a ten sa zvalil na zem.
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Do miestnosti vtrhol tučko. Po tvári mu stekali kropaje potu.
„Bacha, ide sem niekto!“ vykríkol zadychčane. Malý vybehol z chatrče. Vysoký však bol ako
v tranze. Palica neustále dopadala na hrbáča. Ten, v tvári celý červený, sa snažil odplaziť z jej
dosahu.
Hrbáč nevedel, kedy údery prestali. Ležal na zemi. S vypätím všetkých síl sa vytiahol na posteľ
a posadil sa. V miestnosti vládlo ticho. Svetlo mesiaca na posteľ nedočiahlo. Spod vankúša vybral
knihu a otvoril ju na prvej strane. Bola na nej prilepená zožltnutá fotografia mladého chlapca
s gaštanovými vlasmi a tmavosivými očami. Hrbáč na ňu dlho pozeral, a potom sa rozplakal.

M a r t i n B a r t l » autor je absolvent Seminára kreativity pod vedením Borisa Brendzu
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M I R O S L AVA M I K LO Š OV I ČOVÁ

z vrcholu na dno
Ach! Odkiaľ toho chlapa poznám?
„Nemôžem tomu uveriť! To sú roky!“ vykríkol na pozdrav v tom momente neznámy známy. „Ako
sa máš?“ nadšene ziapal.
„Fajn, vďaka,“ odpovedal nesmelo s ľahkým úsmevom zvráskavených pier. Prešiel si jazykom po
ich vyschnutom povrchu. Už dlho sa s nikým nezhováral.
„Póď, skočíme na jedno! Máš chvíľku?“ objal ho úprimne priateľsky okolo ramena obrovskou
pažou ten šialený blázon.
Či mám chvíľku? Pomyslel si. Mám až príliš veľa chvíľok!
„Rád, samozrejme,“ odvetil stále nesmelo so smiešne krivým úškrnom. Hlavou mu prelietala
víchrica myšlienok. Tak veľmi a najmä rýchlo si potreboval spomenúť. Pozná ho dobre. To vedel.
Ale to meno? To meno?!
„Dve veľké, prosím!“ objednal muž a vyškieral sa pritom, akoby ich dnes popil zo desať.
„Vitóoooorios! Tak často som na teba myslel! Kde si a či ešte zvládaš to tempo? Predsa, zostarli
sme, čoooo?“ a stále sa škeril, až to pôsobilo silene. „Chodíš ešte vôbec do vrchov?“
Och! Ja tupec! Jasné! Los Karlos a Alpy! Svitlo mu konečne. Aká úľava.
„Žiaľ, nie.“ Zahanbene sklopil oči a od reumy zakrivenými prstami pravej ruky zhodil smietku
z ošúchaných nohavíc. Už by si mal kúpiť nové. Alebo ich aspoň vyprať. Ľavými nervózne klopkal
vo vrecku po pevnom stehennom svale. Bol nervózny. Odkašľal si. Spod strapatej šedivej a už
značne preriedenej brady, siahajúcej takmer až k lícnym kostiam, išiel smútok.
„Keď si odišiel do Francúzska, mal som v pláne ešte raz Matterhorn. Na tvoju počesť. Ale jedna
vysunutá platnička mi to zamietla.“
„Au, tak to je fakt smola! A odvtedy?“ vyzvedal naliehavo.
Naklonil hlavu jemne nabok. Najradšej by sa nejako vykrútil z tejto háklivej debaty. Chcel byť
zdvorilý. „Tak, vieš, nebolo už s kým a to telo, mrcha! Vzdal som to nadobro.“
„Počuj, Vitórios!“ druhýkrát v ňom hrklo. Roky ho tak nikto neoslovil. Tieto šialené mená si dali
v Zermatte práve pod Matterhornom. Spoznali sa tam pri schádzaní dolu, keď Karolova výprava
potrebovala priateľskú pomoc. A tak šťastný návrat oslávili v miestnom pube. Sadli si, akoby sa
poznali odjakživa. Následne spolu absolvovali desiatky ďalších výprav. Samozrejme, prelozili Tatry
a ďalšie domáce hory a potom Alpy Švajčiarska, Talianska, Rakúska, až kým Karol neodletel do
Francúzska za dcérou, ktorá sa vydala za šarmantného Francúza a porodila tam jeho jediného
vnuka. Odvtedy ostal len obyčajný Viktor. Ale ani tak ho nemá už roky kto osloviť. Takmer by aj
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zabudol, ako sa vôbec volá. Odchlipol si z oroseného pohára.
Vytrhol ho náhle z myšlienok: „Bude to znieť čudne, ale..“ Na pár sekúnd sa odmlčal. „Vrátil som
sa za tebou. Mám pre teba návrh! Viem, je to troška narýchlo. No neviem si predstaviť lepšieho
parťáka, zvlášť na takéto dobrodružstvo.“ Karol sa tváril záhadne. Vyvaľoval oči a šklbalo mu
kútikmi úst do úsmevu.
„Vyhral som ponor ponorkou pre dve osoby. To je blbosť, čo?“ rehotal sa Karol, tentokrát naozaj
už ako psychiatrický blázon, po ktorom je vyhlásené pátranie.
Viktorovi zabehlo. Vyprskol penu a kašeľ ho dusil. „Čo si?“
„No fakt!“ chichotal sa. Začal vysvetľovať: „Vo Francúzsku je taká vedomostná cestovateľská súťaž.
Pre podobných šialencov, ako sme my dvaja. S cenami v podobe rôznych adrenalínových zážitkov.
Neveril by si, koľko je na svete dobrodruhov ochotných vyskúšať naozaj čokoľvek. A ja som vyhral
ponorku! Chápeš? Ja sa mám ísť ponárať!“ pokrútil hlavou, akoby sám neveril tomu, čo hovorí.
Napil sa riadne z piva a oblizol si penu z pier.
„Je ešte dosť času. A v podstate žiadna špeciálna príprava potrebná nie je. Inštrukcie dostaneš
priamo na mieste. Vyhrali sme traja súťažiaci poukaz pre dve osoby, teda nás pôjde šesť. Päť dní
v hlbinách... Urobíš si aspoň parádny výlet do Francúzska a spoznáš konečne aj môjho vnuka,“
vychrlil to na neho takmer bez dychu.
Viktor sedel mlčky a mal pocit, že čas sa zastavil. „Ale prečo ja?“
„A prečo nie?“ začudoval sa Karol a rozhodil rukami doširoka. „Koho iného by som mohol zobrať
na najväčšiu šialenosť môjho života? Moju Kristínu?“ zasmial sa nahlas. „No, a vnuk bude asi
rovnaký blázon po mne, už sa začína vyfarbovať. Ale môžu tam len plnoletí. Pozri, ja naozaj okrem
seba nepoznám vhodnejšieho blázna na dobrodružné výpravy, než si ty. Si moja prvá a jediná
voľba.“
Viktor stále sedel ohromený bez slov, zhrbený chrbát zatláčal do stoličky. Radšej sa napil. Keď
ráno obúval vysušené chodidlá opuchnutých nôh do starých rozšmatlaných papúč, očakával
rovnako nezáživný deň ako včera, predvčerom a vôbec ako všetky tie prekliate rovnaké dni
posledných pár rokov. Lenže ako má Karolovi povedať, že sa toho veľa zmenilo? Najmä, ako veľmi
sa zmenil on sám. Päť dní – to je strašne veľa! Plus cesta tam a nazad. To nemá šancu vydržať.
Jasné, takáto ponuka sa neodmieta. Celý ten čas túžil znovu niekam vyraziť, znovu zažiť adrenalín,
ktorý mu vždy spôsoboval zimomriavky a napĺňal slasťou celé vnútro. A je veľmi pravdepodobné,
že by to bola jeho vôbec posledná životná výprava. Prečesal si hrubými prstami neupravené a tiež
značne preriedené vlasy. Potrebovali už zostrihať.
Unavene a zároveň vzrušene vstúpil do ich kajuty. Po tom, ako práve videli a zažili, čo ešte nikdy
predtým a už isto ani nikdy inokedy nezažijú. Nemal doposiaľ predstavu o tej veľkosti, mohutnosti
ani veľkoleposti. Motory hučali a personál posádky ako naprogramovaný vykonával rutinné
pohyby. Malo to celé systém a poriadok, všetko fungovalo na sekundy presne a jeho ten obraz
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fascinoval. Uvedomil si, že viac vníma famózne divadlo na palube, než samotný ponor do hlbín
Kantaberského mora. Bolo už veľmi neskoro. Privrel tenké viečka, na ktorých vystúpili výrazné
žilky. Nevedel, ako zaspal.
Prudko otvoril oči. Skúšal si spomenúť, kde je a prečo tam je. Los Karlos na prični oproti.
V rokmi netrénovanej mysli sa začalo rozvidnievať. Cítil sa ako po prehýrenej noci, hoci takú
nezažil už desiatky rokov. Bol unavený. Z dlhej cesty, nových ľudí, z pokynov, ktoré včera ihneď
po príchode dostali. Bol zároveň napätý. Veľmi napätý. Práve toho stavu sa obával celé tie týždne
od stretnutia s Karolom. Pritom sa to všetko ešte len začalo. Najdlhšiu pauzu mal maximálne 4
dni, keď bol tak veľmi chorý a trýznila ho horúčka, že nevládal vôbec nič, ani vstať z postele, aby
vykonal základné telesné potreby. Vtedy ozaj na sex nemal ani pomyslenia. Teraz je však zdravý
a plný síl. A potreby. A túžby po tej rozkoši, blízkosti, bezpečí a zároveň naplnení slasti. Ibaže je
v nemilosti hlbín oceánu. Tu by mu mohla pomôcť jedine obrovská náhoda. A v tú, pochopiteľne,
neveril. Pošúchal si prstami široký nos a požmolil bruškami nosné dierky, ako keď narkomani
rozdýchavajú abstinenčné príznaky. Zhlboka dýchal. Musí to prekonať. Pripravoval sa na to dlhý
čas a pracoval na sebe, aby dokázal tento stav zvládnuť. Vedel, že to bude kruté a ťažké. Urobil
si pre istotu zásobu vnútorného uspokojenia. Stihol to pred odletom a ukojil svoju nenásytnú
žiadostivosť viacnásobne. Mal čas sa dostatočne pripraviť, a tak si našiel viac svojich milovaných
obetí. Minimálne jednu denne. Našiel spôsob, ako ich získať. S tým problém rozhodne nemal. Keď
sa chce a najmä, keď je potreba, všetko sa dá. Za tie roky sa veľa naučil a vytrénoval. Bol diskrétny
a dôsledný. Nikto sa to nikdy nedozvedel a ani nedozvie. Tým si bol istý. Nevedel si už predstaviť
a nedopustil by, aby to bolo niekedy inak, aby sa to zmenilo. To, čo mu tak nesmierne chýbalo,
pochopil v istom okamihu a urobilo ho konečne šťastným. Len obyčajná blízkosť tých tichých duší.
Vlastne už len tých mlčiacich telesných schránok, ktorých duše odpočívali naveky. Nahradilo mu
to zrazu nedostupný adrenalín, ktorý prežíval kedysi na svojich výpravách. Keď človek o niečo
príde, hľadá možnosti vyplnenia prázdnoty niekde inde. A on ich našiel. Našiel spôsob dosiahnutia
špecifickej slasti. V jeho prípade to má diametrálne odlišné výhody. Ony neprotestujú, ony sa
nebránia, sú pripravené ho uspokojiť kedykoľvek, keď je na to pripravený on. Im je už jedno, aká
fáza dňa práve prebieha. Nič ich nebolí, nič im neprekáža. Toto mu dovtedy neumožnila žiadna
žena. Ani muž. Dokonca ani on sám sebe.
Karol sa otočil na posteli. Ach, kamarát, keby si ty vedel. Prikrývkou si pretrel spotené čelo.
Deň prešiel neuveriteľne rýchlo. Predpokladal, že to bude celkom nuda – 5 dní zatvorení
v tmavých stiesnených priestoroch hlboko pod hladinou. No okrem pauzy na jedlo a hodinovej
siesty po obede im nedala posádka vydýchnuť. Hneď ráno pripomenutie bezpečnostných pokynov
priamo od kapitána – tie vraj absolvujú každý deň, základná prehliadka priestorov – veža, hlavná
paluba, riadiaci velín, torpédové komory, kajuty dôstojníkov a kapitána, kuchyňa a lodný bufet,
strojovňa. Medzitým prednáška o fungovaní ponorky a čosi z histórie. Potom si ich rozdelili po
dvojiciach a určili im dôstojníka. Každý deň budú mať možnosť vyskúšať si jednotlivé funkcie
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a obsluhu. A dozvedia sa tiež o rôznych významných udalostiach a zaujímavostiach. Dokonca im
sľúbili prekvapenie v podobe simulácie útoku. Prežíval vzrušenie. Páčilo sa mu to. Až teraz si
skutočne uvedomil, ako veľmi mu adrenalín z minulosti chýbal. Za roky samoty si zvykol a stal
sa apatickým. Dnes je stovky kilometrov od domova, v obrovskej hlbočine, o ktorej sa bežnému
človeku ani nesníva. S Karlosom. Už ani nedúfal, že ho ešte niekedy uvidí. Aj on mu veľmi
chýbal. Vďačil mu za veľa. Kým sa spoznali, veľa cestoval. Nemal iný zmysel života. No s ním
začal žiť. Priniesol mu schopnosť usmievať sa, ba dokonca sa smiať. Karol bol sympatický blázon,
sršal vtipom a nápadmi. Niekedy mu závidel jeho náturu. A závidel mu rodinu. On so svojou
plachosťou nikdy nedokázal dotiahnuť dvorenie do vzťahu. Vždy len začal, no nikdy sa neposunul
do hlbšieho zväzku. Nedôveroval ľuďom. Možno mu obavy, či dokonca strach z ľudí vštepil do
duše nedôverčivý a večne zachmúrený otec. Áno, bol veľakrát oklamaný a sklamaný životom. No
predsa, až nadmieru agresívne prenášal svoje nenávistné emócie na svojho jediného syna. Nechcel,
aby bol rovnako sklamaný a oklamaný. Vytvoril však bytosť bez duše a životnej energie. Preto bol
najradšej sám. Našiel zopár podobných nadšencov pre lásku k horám a adrenalínu. Vo výškach
sa cítil byť sám sebou a naplnený spokojnosťou. Len hory, vzduch a on. Tam nikomu neprekážala
jeho plachosť a tichosť. Niekedy rozmýšľal nad tým, čím je práve on pre Karola zaujímavý, že s ním
stráca čas. On, Los Karlos, chodiaca energia, radosť zo života, nezastaviteľný živel. Aj tu na palube
ho je všade plno. Dnes sa dokonca pristihol, že sa vďaka jeho spoločnosti znovu usmieva.
Zasa to napätie! Prudko otvoril oči a popamäti hľadal pod vankúšom svoje vzácne titánové
hodinky. Štyri dvadsaťtri. Pri uchu pocítil kvapku potu kotúľajúcu sa provokačne šteklivo do
strapatého strniska. Chvel sa. A v unavených chrbtových svaloch pocítil kŕč. Posadil sa. A čo teraz?
Los Karlos spokojne odfukoval. Nechcel ho zobudiť. So zadržaným dychom sa spustil z prične,
obul si sandále, natiahol obľúbené tričko Pink Floyd a vyšiel z kajuty. Vydýchol a ešte niekoľkokrát
sa snažil zhlboka predýchať tlak v tele. Uvoľnil zovreté päste a pre istotu sa jednou rukou pridŕžal
steny. Iba tlmené svetlá mu ukazovali cestu. Bol pokoj, len motory hučali svoju nekonečnú
monotónnu pieseň.
Cestou do kuchyne si na toalete opláchol spotenú vráskavú tvár a len na sekundu vzhliadol
v zrkadle jej kŕčovité rysy. V hlave mu dunelo. Musí tú krízu zvládnuť. Bol hladný, smädný, napätý
a k zblázneniu vzrušený. S trasúcimi sa rukami otváral skrinku za skrinkou a hľadal v zúfalstve
čokoľvek. Čokoľvek, čo by mu odviedlo myšlienky kamkoľvek. Zrazu zacítil vôňu kávy. Hmm,
to by mohlo byť. Kávu miloval. Napustil do kanvice vodu a dal zovrieť. Otvoril škatuľku s kávou
a zhlboka sa nadýchol. Vôňa ho úplne opantala a spôsobila jemné uvoľnenie. Nasával ju so
zavretými očami. Nasypal dve lyžičky do šálky. Trocha kávy sa rozsypalo okolo nej. Stále sa mu
triasli ruky. Hľadal ďalej v útrobách drobných skriniek. Ou! Slimáky! Vyvaľoval veľké tmavé oči
spod zošúverených viečok. Tak túto pochúťku nejedol asi 15 rokov. Zrazu nevedel pochopiť, prečo
ho ani raz v tom sprostom otravnom živote nenapadlo dopriať si rozkoš a uvariť si nejakú lahôdku.
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Kedysi zbožňoval chvíle v kuchyni a vedel vyčariť skutočne úžasné gastronomické skvosty. V duchu
si vynadal. Fakt blbec. Padlo rozhodnutie o zásadnej zmene v tejto oblasti po návrate domov.
Zbiehali sa mu slinky. Zalial si kávu, tvár mu zahalila horúca voňavá para. V kanvici ostalo ešte
dosť vriacej vody. Neváhal. Ako šialený do nej vysypal celý obsah konzervy.
„Si v poriadku, Vitórios?“
Strhol sa a s prázdnou konzervou od slimačieho polotovaru v ruke sa trhane otočil k prechodovej
zárubni. Pohľad mu padol na dve kvapky šťavy, ktoré vyprskli na podlahu. Potom akoby
zahanbene, ako malý chlapec, ktorý chce ujsť od otca, lebo šípi výprask, zodvihol zrak. Chcel byť
neviditeľný. Los Karlos na neho nechápavo hľadel s hlavou vysunutou smerom k nemu. Nevedeli
ani jeden, čo povedať. Viktor hľadal akúkoľvek záchranu z nepríjemnej situácie, v ktorej bol
pristihnutý. Pričom netušil, ako dlho ho už Karol pozoruje.
Zmohol sa na úškrn: „Dáš si?“

M i r o s l a v a M i k l o š o v i č o v á » autorka je absolventka Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej
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A L Ž B E TA N A H Á L K O VÁ

keď prší

Bolo pološero. Nevidela takmer nič. Nevedela sa spamätať. Čo ju čaká? Ako to prežije? Mala
strach, ale vedela, že nemá na výber. Cítila bezmocnosť, takú tupú a dlhotrvajúcu ako bolesť zuba.
Stále padala dole závratnou rýchlosťou.
„Pozooor! Predbieham ťa! Pozor!!! Čo je?! Haló? Počuješ ma?!“ hučal na ňu ktosi. Lenže ona nič.
Bolo jej to všetko jedno. Niečo ju zrazilo a sotilo o niekoľko metrov ďalej. Neustále sklápala oči.
Snažila sa rozpamätať, ako sa tu ocitla, no márne.
Ako na pretekoch, lenže tieto mali okrem poriadnej dávky adrenalínu v sebe aj niečo tajomné.
Dych vyrážajúce a majestátne. Ktovie kam siaha táto tradícia, ako vyzerali tie časy, keď sa niečo
takéto zrodilo. Koľko ich malo taký osud a či niekto z nich prežil. Je isté len jedno. Báť sa nie je
v tomto prípade o nič horšie, ako sa tešiť.
„Si v pohode?“ spýtal sa jej niekto.
„Ne-neviem, je, je mi zle... celkom,“ odvetila potichu.
„Môžem ti nejako pomôcť?“ pokračoval.
„Mmmm, asi nie,“ zamyslela sa. „A, a kto vlastne si?“ čakala odpoveď, ale nič nevidela a navôkol
sa rozliehalo smutné ticho. Napriek nevoľnosti sa znova ponorila do myšlienok. Zatvárala oči.
Stále viac jej padali viečka. Je veľa ciest, na ktoré sa môžeš vydať, no pád dole je bez možností.
Uvedomila si, že nemôže mať oči stále zatvorené, pretože je jej ešte viac zle. Navyše, mohla by
stratiť vedomie. Musí prekonať svoju nevôľu. Teraz alebo nikdy. Najprv len na sekundu, potom
na dve. Na tri... Po piatich znova na dve... Už si myslela, že to nedokáže, ale niečo ju pribrzdilo
a vytrhlo z nepokoja. Hustá hmla. Nie ako mlieko, skôr ako smotana. Trvalo to asi tak, že to
vôbec nestihlo trvať. V tých končinách je čas len na okrasu. Ale konečne to dokázala! Otvorila oči!
Doteraz poriadne netušila, čo znamená vidieť. Aké je to vzácne a nenahraditeľné. Bola na seba
naozaj hrdá.
„Pohnite si! Máme dedlajn do konca marca! Potom už bude všetko obsadené.“
„No, moje nervy si konečne oddýchnu. Toto počasie je na to ako stvorené.“
Množstvo hlasov, ktoré cestou počúvala, zanechávali v jej hlave ozvenu. Ten výhľad by nevymenila
za nič. Akoby našla na stole otvorenú knihu a listovala v nej. Na každej strane niečo, čo zasiahne
dušu a niekam ju posunie. Zrazu na nič nemyslela, iba vnímala všetkými zmyslami priestor
navôkol. Vietor ju viedol svojou cestou. Má sa ešte snažiť zachrániť svoj život?
„Áááááá...“ blížil sa k nej prenikavý krik. Potom sa začal vzďaľovať.

Tie rieky, zvieratá, stromy, všetko, čo mohla vidieť sa jej pred očami už rozmazávalo. Rútila sa
svetelnou rýchlosťou. Ale prvá asi nebude, ani posledná. Asi ani neprežije, ale aspoň chvíľu žila.
No ešte stále nebol koniec, cieľ nikde.
Ožiarili ju lúče, ktoré sa postupne vynárali spoza mrakov. Cítila zemskú príťažlivosť. Všetko ju
bolelo. No nič, pomyslela si naposledy, to je ten život. Niečo dôležité na tom možno je.
Dopadla do špinavej mláky vo výmole. A za ňou ďalšie... kvapky.
Zajtra má byť slnečno.

A l ž b e t a N a h á l k o v á » autorka je absolventka Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej
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PAT R I K R E G U L I

zrnko piesku
Rozľahlé miesto, ktoré je zasypané piesočnými zrnkami zlatistohnedej farby. Všade sa nachádzajú
duny vysoké 3 až 5 metrov, rozdielne sú nepravidelnými tvarmi a dĺžkou.
V piesku sú ľudské stopy. Občas sa tu objaví niekoľko ľudí, ktorí sa zjavujú a strácajú v rôznych
časových intervaloch. V strede samotnej púšte, piesočnatého kolosu, sa nachádza jazero, ktoré
má ako okrasný prostriedok niekoľko kvetov v zelenožltej farbe a zopár smrekov vysokých ako
v mladom lese. Voda v jazere je tmavozelená, pripomína čiernu. Toto miesto sa nachádza blízko,
no aj tak je neznáme pre človeka, ktorý sa o ňom možno nedozvie celý život. Ak sem však občas
zavítajú, objavia sa po nich len stopy, rozfúkaný piesok ich zakryje rovnako rýchlo. Ostane len
zdanie, že sa ďalšie zrnko piesku prekotúľalo po piesku.
Dievča leží na zemi, celé jej telo je zahalené v červených šatách, jej koža je veľmi bledá. Tenké
neveľmi dlhé ruky sa dotýkajú piesočnatej zeme. Zdajú sa byť také chudé, že sa môžu rovno
ponoriť do piesku. Celé jej telo je viditeľne kostnaté. Bledý nádych jej pokožky dopĺňajú chudé
líca, ktoré sa vždy po nádychu jemne nafúknu, dýcha slabo. Veľké zeleno-zlatisté oči s dlhými
mihalnicami má stále otvorené, nežmurká. Z jemných pier ružovočervenej farby je počuť každý
jej nádych, ktorý prechádza špicatým, no pritom na pohľad detským noštekom. Občas sa jej pri
zafúkaní vetra cez tvár prehodia ryšavé vlasy so zlatistými koncami.
Pri pomalých nádychoch sa jej zdvíha hrudník, ruky položené na zemi má pokryté jemnými
kryštálmi piesku. V očiach vidieť odraz oblohy, hromadia sa v nich slzy. Jedna pomaly tečie po
líci, kým ďalšia prichádza rovno za ňou. Je v nej nápis, spomienky. Vytvárajú rieku bez toho, aby sa
niekedy dokázal otočiť ich prúd. Prúdia vždy len z očí. Slzy dopadajú na piesočnatú zem, chvíľu po
nich ostane vpitý piesok, pomaly však schne a stráca sa. Plače, leží na prázdnej púšti. Celá zem sa
začína chvieť. Počúva. Jej uši reagujú na silný nárek. Niekto kričí, tak veľmi, že sa jeho hlas ozýva
púšťou. Chveje sa pritom každé zrnko piesku.
Jej bledá pokožka naberá opäť farbu. Z posledných síl pomaly vstáva. Tacká sa, skoro by opäť
spadla na zem. Nevie tak dobre kráčať po studenom piesku. Díva sa na svoje nohy, ako sú ním
posypané. Prvý krok. Pozerá všade naokolo, obracia sa. Nič viac nepočuť. Zmätená sa díva na
svoje ruky. Opäť sa z nich vytráca farba, blednú. Napadne jej preto zakričať z plných pľúc, ústa
sa otvárajú, do pľúc preniká vzduch. Kričí na celú prázdnotu púšte. Stále sa pritom díva na svoje
ruky, ďalej blednú. Telo padá. V poslednej chvíli začuje opäť ten krik, ten istý, ale o čosi silnejší.
Jej plné červené pery sa roztiahnu do úsmevu, od radosti zakričí znova. Tancuje po piesočných
zrnkách, krik z druhej strany počuť čoraz viac. S úsmevom na perách kráča a ďalej kričí. Počúva,
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ako sa zvuky okolo nej začínajú rodiť rovnako ako jej prvé kroky. Počúva všetky ruchy života. Nohy
sa jej zabárajú do piesku po dupnutí na zem.
Dievča: „Kam mám ísť, kam?“
Stále uteká vpred, otvára ústa a kričí: „Áááááááááááááá.“
Chvíľu postáva na mieste, započuje ten istý krik, opäť sa dostáva bližšie. Prechádza cez dunu, vidí
jazero s čiernou vodou, v ňom leží chlapec. Beží priamo k nemu, jej tela sa začína dotýkať studená
voda. Kľačí pri chlapcovi, podopiera mu hlavu.
„Preber sa! Tak už sa preber!“ kričí dievča.
Udiera ho do hrude. Zrazu zmizne z jej zovretia, vidí len tečúcu vodu cez jej dlane.
„Dlho som ťa hľadal,“ hovorí chlapec, ktorý stojí za ňou.
Dievča sa naňho vystrašene díva, nepočuje jeho slová.
„Dlho, ale našiel som ťa, ale čo ak je neskoro?” Smutný výraz na jeho tvári.
Dievča nervózne kričí, že ho nepočuje.
Všetko naokolo tíchne. stoja oproti sebe. Chlapec sa díva na rozpínajúcu sa tmu.
„Nenechávaj ma tu! Prosím!” kričí chlapec.
Tma sa pohla o kúsok bližšie. Stále sa díva na dievča, ktoré ho nepočuje a kričí z celých pľúc.
„Prosím! Ak tu ostanem, už nikdy ma nenájdeš!” Prázdno sa k nim obom približuje.
Ich tváre onemeli strachom.
Stretli sa tu, hoci len raz, no jeden z nich tu musí ostať navždy.
Padajú mu priam slzy z očí, nedokáže sa nadýchnuť ani upokojiť, vie že prichádza koniec.
Tma doslova pohlcuje chlapca, so slzami v očiach sa díva na dievča.
Ktoré mu podáva ruku, svojou silou sa ho snaží vytiahnuť z prázdnoty.
Tá je však silnejšia. Z jeho očí vypadla jediná slza, pred istým rozsudkom.
„Cítim Ťa,” boli zároveň aj posledné slová z jeho úst.
Napriek tomu stoja bez pohnutia. Pozerajú si do očí, telá majú pritisnuté blízko pri sebe. Hrude
sa im zrýchleným dychom výrazne dvíhajú a klesajú. Voda okolo nich stále stúpa. Začína prudký
dážď, všetko však upadá do tmy. Obom sa otvárajú pery, no nezaznejú slová.
Voda steká po asfaltovej ceste. Kvapky prudkého dažďa do nej narážajú, no nehasia oheň dvoch
narazených áut, z ktorých vyteká palivo. V strede cesty, vo veľkom výmoli leží dievča, pri ktorom
stojí chlapec. Plače v splynutí s divokým dažďom, v náruči drží dievča, díva sa na ňu. Upokojí svoj
plač až vo chvíli, keď cíti, ako sa jeho ruka spája s tou jej. Počuje tie slová, ktorým obaja nemohli
v tej chvíli rozumieť: „Cítim Ťa.“
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S I M O NA K A N TO R OVÁ

zrkadlo

Biele schodisko za Rebekou sa stáča do obrej špirály. V ruke stíska svietnik s bielymi sviečkami,
ktoré ožarujú chodbu okolo nej. Je taká dlhá, že svetlo z nich ledva postačí na jej osvetlenie.
Lemujú ju porcelánové vázy s červenými ružami. Nad nimi visia ručne maľované portréty. Ľudia
v stredovekých oblekoch na nich prísne pozorujú Rebeku pri jej púti. Obrazy sa striedajú so
štyrmi dverami. Dvoje naľavo, dvoje napravo. Sú z ebenového dreva, spravené v gotickom štýle.
Steny okolo nich sú zažltnuté a celé popraskané. Na konci chodby sa v slabom svetle črtajú obrysy
zrkadla zakrytého čiernou plachtou. Je vysoké asi dva metre a má tvar elipsy.
Jej nohy sú zaborené do huňatého hnedého koberca z medvedej kože. Chudé nohy nervózne
prešľapujú zo strany na stranu. Pomaly sa pohnú smerom vpred. Postavu jej zakrýva nočná košeľa.
Ruky posiate škrabancami sú však vychudnuté na kosť. Trasú sa natoľko, že vosk zo sviečok
dopadá na jej bosé nohy. Rebeka si to nevšíma a pokračuje ďalej. Dlhé tmavé vlasy jej siahajú až
po zadok. Úzke pery má stisnuté v napätí. Tmavé oči s napätím sledujú plachtu. Mladá 15-ročná
tvár pôsobí starším, no stále detským dojmom.
Rebeka pomaly kráča chodbou a ruky sa jej naďalej trasú. Zanecháva po sebe stopu v tvare
kvapiek vosku. Potichu prejde okolo prvých dverí. Sú pootvorené. Vnútri dominuje veľká posteľ
zahalená bielym závesom. Z miestnosti vychádza tlmené svetlo sviečky, no Rebeka si ho nevšíma.
Presúva sa ďalej. Bez povšimnutia míňa aj obrazy. Napravo visí portrét prísne vyzerajúceho muža
v stredných rokoch. Má na sebe honosné červené rúcho, okolo krku mu visí zlatá reťaz. Jeho
podobizeň je aj vľavo. Vážny výraz sa zmenil na pokojný. Jednou rukou na ňom objíma ženu
s hlbokými očami, ktorá stojí vedľa neho a malé dievčatko pred ním.
Čím viac sa Rebeka blíži k zrkadlu, tým je roztrasenejšia. Keď sa dostane pred zrkadlo, do pravej
ruky uchopí plachtu a strhne ju na zem. Tá však ostane na svojom mieste.
„Nie, nie, nie...“ začne ticho šepkať.
Prvé slnečné lúče sa predierajú cez biely záves postele. Tvár, na ktorú dopadajú, patrí mužovi
z obrazu. Je staršia, plná vrások. Otvorí oči, otočí sa k svojej žene a zobudí ju.
„Je čas,“ zašepká. Žena roztvorí oči. Vedľa dverí postáva slúžka v obnosenej rovnošate. Pomáha
žene postaviť sa z postele a obliecť sa. Šaty, ktoré má pre ňu nachystané, sú čierne jednoduchého
strihu. Keď sú obaja oblečení, spoločne vyjdú z miestnosti. Ocitnú sa na chodbe, kde
predchádzajúcu noc bola aj Rebeka. Kráčajú po koberci, z ktorého zmizli stopy od vosku.
Muž mlčky podíde k zrkadlu. Vezme do rúk plachtu a chystá sa ju strhnúť.
„Nerob to,“ naliehavo vyhlási žena.
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„Prečo?“
„Nesmieš, až po pohrebe. Aby jej duša mohla pokojne odísť,“ odpovie a z očí jej vyjdú slzy.
„Hlúposť!“ nahnevane vykríkne. V ruke stále drží čiernu plachtu.
„Prosím...“ prosebne zašepká žena. To ho rozzúri ešte viac.
„Prichýlil som ťa do môjho domu, vzal som si ťa za ženu! Takto mi to odplácaš? Pohanskými
zvykmi?!“ vykríkne v návale hnevu.
„Ak to spravíš, zatratíš ju. Naše malé dievčatko,“ zašepká. Hodí sa na muža a takmer sa jej podarí
vytrhnúť mu plachtu z ruky.
„Ty bosorka!“ vykríkne a odhalí skryté zrkadlo. Žena hystericky zakvíli a zrúti sa na zem.
V malom kostole postáva zopár desiatok ľudí. Všetci sú oblečení v čiernom. Poniektorí plačú,
iní iba smutne pozerajú na truhlu pred seba. Leží v nej telo mladého dievčaťa. Má dlhé hnedé
vlasy, nočnú košeľu a odreté ruky. Rebeka. Tá istá Rebeka stojí aj vedľa rakvy a neveriacky sa
do nej pozerá. Obzrie sa okolo seba. Keď pochopí, že ju nikto nevidí, rozbehne sa preč. Zvyšok
dňa bezcieľne blúdi po svojom rodnom meste. Po zotmení sa vráti späť domov. Vyjde točitým
schodiskom a ocitne sa na chodbe. Červené ruže nahradili sviečky, čierna plachta je preč. Vyberie
sa smerom k zrkadlu. Čím viac sa k nemu približuje, tým nepokojnejšie dýcha. V zrkadle totiž
nevidí svoj odraz.
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M A R I K A Š T U L AJ T E R OVÁ

prierez

Ahoj. Áno, prepáč, viem, takto by som ťa nemala zdraviť, ale stále ťa považujem za priateľa. Viem
si predstaviť výraz v tvojej tvári: „Čo?! Počkať, ona žije? Síce neviem o tom, že by zomrela, ale
ozvať sa po sto rokoch, to chce obrovskú odvahu.“ Hm, to veru chce. Ale potrebujem to dať zo
seba von. To, čo ma ťaží, zužuje.
Miliónkrát za deň počúvam tie youtuberské „hity“ a snažím sa vypnúť. Idem von, vyvetrám sa,
vybehám ako bytový pes a aj tak to nestačí.
Hltá ma temnota. Preklatia, besná čiernota. Ťahá ma z postele, a to si už ani nedáva pozor, či je
zažaté alebo nie. Strháva zo mňa odev, aj keď som už dávno nahá. Nedokážem ju prekričať, a to
ani nemusí otvárať ústa. Prečo si ju poslal? Máš pocit, že sa málo mučím? Alebo to má byť forma
terapie? Nová kamoška? Povedz mi. Keby aspoň vedela hrať žolíkové karty! Síce hreším, oddávam
sa svojej rozkoši aj dvakrát za deň, a ty o tom vieš, ale toto je príliš vysoký trest. Kde je nejaká
pochvala za to, že som verná? Že sa snažím, že sa učím, že neklamem, že všetko poslušne hlásim?
Kde je to, čo tak dlho žiadam, to jediné, čo už dávno chcem.

známu temnotu.
Keby som mala aspoň odvahu vziať do rúk žiletku, okrem momentu, keď sa po dvoch mesiacoch
donútim oholiť si nohy. Nemala by som dôvod ozývať sa. Už dávno by som totiž bola zatratená.
Síce, to som už teraz, vďaka ryšavým vlasom a bájke, že sme bezduché bytosti. Navždy by som sa
temnote stratila, ale prišla by som aj o teba.
Vstúpila by som do tmy, do tej najtmavšej, najhlbšej a najčernejšej tmy. Nevedela by som, či stojím
alebo sedím. Či mám otvorené oči, alebo nie. A jediné, čo by som vnímala, by boli moje slová –
myšlienky. Sama samučičká, naveky vekov. Bolo by fajn, ak by mi ostali spomienky. Všetky piesne
a ich texty, aj keď predpokladám, že by mi mysľou putovali len otravné skladby. Myslela by som
veď vieš na koho.
Ale nemám na to. Nemám odvahu si zobrať život. A tak tu ostávam. Pokiaľ ma nezrazí auto
alebo ma nedostane rakovina ako môjho deda. Alebo mi neprepne a predsa len sa obesím.
Pohojdám sa na lane na pôjde nášho starého domu. V prievane mi bude viať telo, dlhé vlasy a moje
najobľúbenejšie šaty. A ty tam budeš stáť, ale nebudeš ma presviedčať, aby som to neurobila.
Neviem prečo, ale bude to tak. Dovtedy sa maj, hádam sa niekedy ešte odvážim prehovoriť.

Zobudiť sa a nestretávať pohľady ľudí. Byť na seba hrdá, mať stále vystreté telo. Nenosiť makeup, lebo by už dávno nemal čo zakrývať. Šťastná. A pekná. A s každým byť za dobre a pritom byť
úprimná. Byť jedna z dokonalých. Je to sebecké, ale túžim po tom.
Už viac ako desať rokov som stredobodom pozornosti. Vďaka výzoru, ktorý mám. Áno, sťažujem
sa. Mama by mi povedala: „Môžeš byť rada za to, ako vyzeráš. Že vieš chodiť, že máš zdravé ruky,
hlavu, že vidíš, počuješ.“ Dobre, a čo tak žiadať nadštandard? Vyzerať normálne a krásne, aj keby
som bola odlíčená a len v pyžame? Prečo práve ja musím na seba viazať toľko záujmu? Nikdy to
nie je stopercentne dobré. Nikdy nenastane deň, kedy vstanem z postele a cítim sa sama sebou. Ak
to nie je akné, lupiny, to, že sa mi šúpe nos alebo mám každý mesiac na perách opar, tak to je to,
že chodím skrčená ako papier. Inými slovami – neverím si.
No napriek tomu som milovaná. Verím, že tebou, mojou mamou, súrodencami a niekoľkými
priateľmi. Tí mi veria, vedú ma a stoja za mnou, keď to potrebujem.
Ale aj tak mám tendenciu byť radšej sama. Teda, ak do mojej spoločnosti nezapočítavam už starú
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M A RT I NA VA D OV I ČOVÁ

danka a janka
Pozerám sa do zrkadla výťahu. Vidím v nich chladnú sebavedomú ženu. Nezlomnú. Nepoddajnú.
Toto si opakujem každé ráno ako svoju osobnú mantru pred tým, než prídem do práce. Naposledy
sa upravím. Na zem za mnou dopadne zopár dlhých hnedých vlasov. Nasadzujem profesionálny
úsmev a vrhám sa do ďalšieho dlhého dňa.
„Máme ďalší prípad,“ kričí na mňa kolegyňa okamžite. „Vezmeš si ho? Ja už mám toho rómskeho
chlapca.“
Dávam jej okúsiť svoj ľadový pohľad: „Ešte som nemala ani kávu,“ hovorím jej, ale napriek tomu
už do rúk beriem tenkú hnedú zložku. Zatiaľ obsahuje iba meno. Beriem si kávu so sebou a zase
odchádzam. Pred budovou čakám na policajné auto, ktoré ma dnes bude sprevádzať. Zatiaľ
popíjam svoju kávu a vnímam predvianočnú atmosféru, ktorá je všade okolo mňa. Čas plný
konzumu a pretvárky, v ktorú už neverím. Prichádza auto. Na prednom sedadle sedí mne neznámy
policajt. Mladý. Premotivovaný. Taký, ktorý ešte stále verí, že to, čo robíme, má nejaký zmysel.
„Dobrý deň, slečna, dnes začíname skoro, však?“ Privíta ma v aute nadšeným hlasom. Niečo mu
odseknem, ale veľmi ho nevnímam. Študujem spis. On sa však nedá odradiť mojím očividným
nepriateľstvom a pokračuje pokojne ďalej. „Má desať rokov a udala svojich rodičov za domáce
násilie. Idem s vami, ale nie preto, že by sme ich podozrievali. Dievča si vraj vymýšľa a oni to s ňou
nezvládajú. Tie dnešné deti, však? Ich predstavivosť a... “
„Ach, buďte ticho!“ zahriaknem ho znechutene. „Ste nový, je to vidno.“ Toto ho našťastie umlčí až
do chvíle, keď parkujeme pred domom. Vyzerá byť čistý. Pekne upravený, záhradka plná kvetov.
Dom hrá v prospech rodičov. Ale ja tu nie som pre nich. Ale pre tie malé oči, ktoré ma sledujú zo
schodiska.
„Ahoj, ja som Jana, som tvoja sociálna pracovníčka. Neboj, nemusíš sa ma báť, len sa
porozprávame.“ Odpoveďou mi bolo pohŕdavé pozretie priamo do duše.
„Porozprávame? Ja mám priateľov dosť. Nepotrebujem vás.“ Hovorí mi jedovato. Obraciam sa na
rodičov, ktorí mi bezradne opätujú pohľad.
Neskôr mi v kuchyni prezrádzajú, že malá Danka nemá žiadnych kamarátov. Väčšinu času trávi
sama so sebou a rozpráva sa s bytosťami, ktoré nemôže nik vidieť.
„Viete, je hrozne jedovatá. Máme ešte jedno dieťa, na ktoré to má veľmi zlý vplyv. Je nám ťažko
vzdať sa vlastného dieťatka, ale musíme,“ narieka matka. Poznám takéto mamičky. Spravia si
potomkov, túžia po rodine, ale neuvedomujú si, že nie vždy je to prechádzka ružovou záhradou.
„Premýšľali ste nad psychologickou poradňou?“ pýtam sa ich štandardné otázky.
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Otec mi hneď skáče do reči: „Nie! Ona je jednoducho zlá. Vidieť jej to v očiach. Robí naprieky. Už
ju nechceme! Berte si ju! Hoc aj zaraz,“ kričí na mňa čoraz hlasnejšie, aby prehlušil vzlyky svojej
manželky.
„Dobre,“ vravím porazenecky. „Napíšeme hlásenie a môžeme podať žiadosť o umiestnenie do
detského domova.“ Keď už opäť sedím v aute, akási neznáma sila vedie moje oči k hornému oknu.
Vidím tie oči. Už nie sú jedovaté. Ani zlé. Sú prosiace.
„Robia ti zle, maličká?“ Šepkám si pre seba a pozerám priamo na ňu. Prikývne. Iba raz.
„Ako? Jednoduchý prípad?“ pýta sa ma kolegyňa. Nevnímam ju. Iba okrajovo počujem, ako jej
odpovedá Ivan, mladý policajt z rána. Vysvetľuje jej prostosť prípadu. Keď oznamuje smutný záver,
atmosféra v celej kancelárii klesá. Denne detí bez domova pribúda. Rozdiely sú rôzne, ale výsledok
takmer vždy rovnaký. Už dávno som sa proti tomu obrnila. Na tých deckách mi nikdy nezáležalo.
Neboli moje. Ale toto dievča ma k sebe niečím pripútalo.
„Možno bude lepšie, ak nebude u svojich rodičov,“ hovorím. „Niečo mi na nich nesedí. Možno má
pravdu.“ Nevšímam si začudované pohľady tých, ktorí ma počuli. Púšťam sa do ďalšieho prípadu.
O pár dní na to mi na stole leží zamietnutá žiadosť. Detský domov má naplnenú kapacitu a Danku
nemajú kam umiestniť. Jej zložka dostala označenie najnižšej urgentnosti. Namiesto jednoduchého
neosobného telefonátu som sa rozhodla pre menšiu kontrolu.
„Je mi to veľmi ľúto,“ vysvetľujem rodičom. „Vašu žiadosť zamietli z dôvodu nedostatočných
kapacít domovov. Nemáme ju kam dať.“ Pozerám na ich zhrozené tváre. Naozaj to hrajú? Alebo je
to skutočne pravda, čo hovoria?
„Necháme si ju, ale len zatiaľ. Prosím, dajte vedieť, keď pre ňu nájdete miesto. Spravíme
čokoľvek.“
„Kde máte manžela, ak sa smiem spýtať? “
Preľaknuto na mňa pozrela. Všímam si, ako sa jej trasie horná pera. Nevie, kam s očami. Typické
príznaky nervozity. Možno je nakoniec moje tušenie správne.
„On sa dnes necíti dobre. A ak ma ospravedlníte, mám veľa práce. Ak by to nevadilo.“
„Áno, samozrejme.“ Došlo mi, že ma posiela preč. Dvere sa za mnou zatvárajú o čosi hlasnejšie,
ako by sa mali. Chlpy na zátylku sa mi stavajú do pozoru. Vyhľadávam jej oči. Pod jedným z nich
má obrovský fialový monokel. Po pere jej tečie krv. Za ňou vidím dve siluety. Spoznávam v nich
manželov. Otec má potrhaný rukáv a opuchnutú polovicu tváre. Bránila sa? Zvrhlo sa to? Otáčam
sa na odchod. Nedarí sa mi to. Opätovne vyhľadávam jej oči.
Ubližujú ti? Pýtam sa jej bezhlasne. Kývne raz. Vezmem ťa preč? Kývne dva razy.
Večer už viem, čo mám robiť. Nerozumiem tomu, prečo som sa na tú maličkú naviazala. Možno
je to tým, že viem, aké je to byť sama proti celému svetu. Práve preto sedím vo svojom aute pred
cudzím domom. Na zadnom sedadle je zbalená taška. Odhodlávam sa spáchať trestný čin. Pretože
tak to budú vidieť tí, ktorí veria hereckému umeniu rodičov Danky. Bojím sa. Nemôžem povedať,
že nie. Keď sa na mňa pozrelo malé zelené oko ohraničené fialovým tieňom, v tom momente som
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vedela, že skončím tu. Je tma. Pri troche šťastia už išli spať. Verím, že malá pochopila, čo som sa
jej snažila poobede povedať a bude ma čakať. Pripravená.
Po špičkách idem pod jej okno. Jemne zapískam a čakám. Rozsvecuje sa teplé žlté svetlo. Otvára
sa okno. Vidím malú postavičku s batôžkom, ako zlieza dole po brečtanovej stene.
„Dávaj si pozor,“ šepkám jej. „Nechceme, aby sa zobudili tvoji rodičia.“
Nehlučne dopadla vedľa mňa do trávy a vycerila malé zúbky. „Nebojte sa nič. Tí sa nezobudia.“
Zobrala som jej malý batôžtek a vzala ju za drobnú rúčku. V druhej držala postavu Darth Vadera,
takmer takú veľkú ako ona.
„To je pekná hračka. Zaujímavý výber pre dievča.“ Moja snaha o konverzáciu nepadla na úrodnú
pôdu. Pravdepodobne sa bála. Teraz už nemôžem cúvnuť. „Tak poď, maličká, ideme domov.“
Posadila som ju do auta. Zapla som jej pás a vyrazili sme. Chystám sa nás zaviesť do záhrady
mojich rodičov, ktorá je mimo mesta. Tam by ju nik nemusel nájsť, kým nezískam dôkazy na
usvedčenie jej rodičov. Pozrela som sa do spätného zrkadielka. Danka vyzerala spokojná. Malé
telíčko mala uvoľnené. Zaplavil ma pocit hrdosti. Zastavili sme na červenej. Oproti nám išlo
policajné auto. Na prednom sedadle som zbadala svojho policajného partnera. Spoznal ma
okamžite. Prikrčila som sa na sedadle, dúfajúc, že sa mi nepríde prihovoriť. No on vystúpil z auta
a vykročil smerom ku mne.
„Danka, teraz ma počúvaj,“ hovorím jej naliehavo. „Teraz musíš zaliezť pod sedadlo a byť ticho
ako myška. Sľubujem, že potom sa už nebudeš musieť pred nikým skrývať.“ Už som videla iba vrch
zlatej hlavy, ako sa plazí z dohľadu.
„Pekný večer, slečna Janka, ako sa dnes máte?“ usmieva sa na mňa. Z celej sily sa mu usilujem
úsmev opätovať. Ale veľmi sa mi to nedarí. Trasiem sa strachom, že objaví malú bytosť na zadnom
sedadle a pošle ju naspäť do toho pekla. „Dnes ste nejaká napätá. Veľa roboty?“
„Hm. Áno, áno. Veľa roboty. Nehnevajte sa, ale naozaj už musím...“ zrazu ma preruší hrozný výkrik.
„Pomóc, pomóc. Prosím, pomôžte mi! Drží ma tu!“ kričí Danka zo zadného sedadla. Na malú
chvíľu zostávam vyradená. Nerozumiem tomu, čo sa okolo mňa deje. Neprítomne vnímam, ako
jeden policajt otvára zadné dvere a vyťahuje ju von. Ten druhý stojí pri mojich dverách a mieri na
mňa zbraňou. Kričí na mňa, aby som vystúpila z auta. Kútikom oka vidím Danku, ako si pritláča
ruku na nos, z ktorého sa jej valí krv. Počujem, ako vraví, že som jej to urobila ja. Volám na ňu,
keď ma odvádzajú do auta. Posledné, čo vidím, je jej krivý úsmev.
Keď o niekoľko dní sedím oproti žalobcovi, som obvinená z trojnásobnej vraždy. Zabila som celú
Dankinu rodinu v spánku. Som obvinená z únosu. Uniesla som malé dievča a snažila som sa ju
odviezť mimo mesto. Nemám sa ako odvolať. Nemám ako dokázať, že som nevinná. Rozsudok
je nezvratný. Danka je umiestnená do náhradnej rodiny, ktorá sa bude usilovať, aby zabudla na
nočnú moru, ktorú zažila. Ja budem sedieť a čakať, kým tú rodinu stretne ten istý osud.
M a r t i n a V a d o v i č o v á » autorka je absolventka Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej
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V E R O N I K A Š KU LOVÁ

niečo nové
Z mosadzného kohútika padajú kvapky vody. Stekajú po farebných škvrnách a zlepených štetcoch
v umývadle. Rozsiahla miestnosť je osvetlená prirodzeným svetlom prenikajúcim oknami, ktoré
vypĺňajú jednu jej stenu. Rámujú ich bordové zamatové závesy. Pôvodné linoleum už takmer
nevidno pre oblé fľaky a fŕkance z plechoviek akrylových farieb povaľujúcich sa pod tuctom
stojanov naľavo od dverí. V rohu miestnosti sú na stole poukladané papiere. Na poličke nad nimi
sa týči lebka. Za dverami počuť hudbu prehlušovanú akýmsi dupotom.
Model sedí nehybne v kresle uprostred miestnosti. Opiera sa, operadlo je úzke pre jeho široké
ramená. Rukávy bieleho trička mu siahajú tesne nad dlane, ktoré má položené na kolenách. Spod
prikrátkych nohavíc mu trčia zelené ponožky v ošúchaných topánkach. Pozerá pred seba, veľké
tmavé oči doširoka otvorené. Hoci sa tvári vážne, kútik úst mu neustále vybieha do úškrnu. Plné
pery lemujú začínajúce vrásky. Tie na vysokom čele sú schované pod vlnami čiernych kučeravých
vlasov. Padajú mu až po výrazné obočie. Spredu ostrý nos sa z profilu v polovici láme.
Rozhliada sa po miestnosti. Na stenách visia jeho portréty. Každý z trochu iného uhla. Každý s jej
podpisom v ľavom dolnom rohu. Pri umývadle stojí ona. Uťahuje kohútik a rýchlo prechádza okolo
kresla k stojanom v rohu. Jeden vezme a potiahne ho pred okno. Pozoruje ju, ako hľadá papier
a pripevňuje ho o pevnú podložku. Prehrabáva sa v taške a vyberá plniace čierne pero. Kontroluje
šnúrku na topánke, lepiacu pásku na papieri. Odhŕňa záves na okne. Pozerá na hodinky. Kliká
perom. Hrá sa s prameňmi vlasov, ktoré jej padajú do tváre. Zapína hudbu a pozerá na kreslo pred
sebou.
Z rádia znie vysoký hlas speváčky skupiny The Cranberries. Dievča ukladá hrot pera na papier
a črtá základné linky. Ovál, linku naprieč ním a čiary kolmo na ňu. Naznačuje oči, nos a ústa.
Pero škrípe po hrubom papieri. On na ňu upiera oči a bubnuje prstami po operadle kresla. „Just
my imagination, just my imagination, just my imagination, it was, just my imagination,“ ozýva sa
miestnosťou. Dvere sa otvárajú a vchádza učiteľ. S úsmevom kývne hlavou na pozdrav a kráča
k oknu. Berie si model lebky a podstavec. Cestou k dverám sa zastavuje pri jej stojane. Prezerá si
náčrt. Čelo zvraštené, oči sledujú linky odhora dolu. Otáča hlavu a pozerá na jej práce na stenách.
Kútiky úst mu klesajú, pozerá na dievča a povzdychne. „Nič nové?“ pýta sa potichu. Dievča
krátko myká ramenami. Oči jej prechádzajú z papiera na lebku v jeho rukách. Jej belasé čelo má
uprostred nevýraznú puklinu. Učiteľ sa otáča a odchádza z miestnosti. Dvere sa zatvárajú.
Model zatína ruku v päsť. „Nič nové? Ešte sa nenudíš? Pozri na mňa,“ zvyšuje hlas, „pozri na
seba.“
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Dievča dvíha tvár od papiera. Stojan posúva bokom. „Nemalo by ťa to tešiť? Inak by si tu nebol,“
jej hlas stráca intenzitu.
„Bol, nebol... Už tu budem navždy,“ gestom ruky ukazuje na svoje portréty na stene.
Dievča pozerá na rozpracovaný výkres. „Toto. Toto mi ide,“ odmlčí sa. „Najlepšie.“
„Zatiaľ,“ skáče jej do reči.
„Ale čo keď... Načo...“ rýchlo dodáva. Nadychuje sa: „Pozri, tieto portréty mi idú. Našla som, čo
viem robiť dobre. Nie je to, po čom všetci túžime?“
„And all you do is lie to me, ´cause you're a liar, liar, liar,“ zaznieva z rádia. Modelove pery sa opäť
krivia do úškrnu. „Si na škole. Máš skúšať nové témy, nové techniky. Zasekla si sa.“
Dievča otvára ústa, no kým stihne niečo povedať, model pokračuje: „Veď už si to priznaj. Čo tak
už konečne skúsiť niečo nové,“ smeje sa.
S nádychom vstáva z kresla. „Prestaň sa obávať, že ti to nepôjde. Čo najhoršie sa môže stať,“ mení
tón hlasu a pýta sa vážne.
Len čo dokončuje vetu, jeho tvár sa pomaly začína meniť.
Oči mu ustupujú hlbšie, tvorí sa okolo nich tmavý kruh. Koža na lícach sa napína. Farba mizne
z tváre. Dievča zatvára oči a zhlboka vzdychne. Otvára ich. Pozerajú na ňu dve čierne diery v sivej
lebke.
„Nikdy sa nehádaj sama so sebou. Vidíš ako to dopadne,“ ozýva sa z lebky pobavene.
Nikto iný okrem nej v ateliéri nie je.
Dievča si priťahuje stojan a z tašky vyberá farbičky. Ukladá ich do priehradky. Pozerá na papier.
Mädlí si ruky. Zhlboka dýcha: „Dobre teda.“ Berie zelenú ceruzku a do obrysov tváre kreslí lebku.
Berie modrú, krúži okolo postavy a vytvára pozadie. Jej pohyby sú plynulé, oči upreté na papier.
Vrásky medzi obočím sa pomaly narovnávajú, ústa sa formujú do úsmevu. „I know I've felt like
this before, but now I'm feeling it even more,“ pospevuje si s rádiom a odstupuje od svojho diela.
Učiteľ sa vracia do triedy. Nesie pomôcky na svoje miesto a cestou sleduje progres jej práce.
Usmieva sa: „Ale, čo to tu máme.“
Dievča sa uškrnie: „Niečo nové.“
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V I KTÓ R IA C I N T U LOVÁ

L.

Na Námestí mieru niet živej duše. Ticho. Počuť len kvapky jesenného dažďa. Pomaly padajú na
zámkovú dlažbu. Prázdne lavičky obklopujú stromy, na ktorých visia posledné zvyšky sfarbeného
lístia. Sadám si na jednu z nich. Zapálim cigaretu, pukaciu. Rozhliadam sa. Budovy navôkol sú
staré a ich fasády sa pýšia variáciami zemitých farieb. Len občas niekde zazriem pastelovo ružovú.
Všetky však dominujú klasicistickými šambránami, rímsami a barokovými maskarónmi. Oproti
mne stojí malý kostol a z každej strany námestia vychádzajú úzke uličky. Pohľad mám upretý len na
jednu z nich. Čakám. Nahé konáre stromov sa vlnia v studenom vetre. Trasiem sa. Na oblohe ani
náznak slnečných lúčov. Je pol siedmej. Nervózne sa rozhliadam. V slúchadlách mi hrá Moderat –
Intruder. V diaľke hmlisto vidím prichádzajúcu siluetu. Lu!
Stojím. Hľadím do veľkých modrých mandľových očí. Zdobia ich extravagantné čierne linky.
Oválna tvár, úzky dlhý nos a malé plné pery pokryté zvyškom červeného rúžu. Má niekoľko
pírsingov. Dva ostne pri korienku nosa, okrúhle septum v ňom a guľôčka v jazyku. V ušiach dva
čierne tunely s priemerom asi tri centimetre. Biele rovné strapaté vlasy jej siahajú po krk. Bledú
pleť zakrýva rozopnutý masívny leopardí kožuch. Na jej odhalenej hrudi vidno spoza čiernej
blúzky niektoré cípy vytetovaných hviezdic. Oprie si čelo o moju bradu bez toho, aby odlepila nohy
od zeme. Letmo ma objíme a zhlboka sa nadýchne. Odstúpi, pozrie sa na mňa a z vrecka vytiahne
oranžové Lucky striky.
Rozpráva. Postávam a moje telo zalievajú intenzívne návaly tepla a zimy. Tvár mi bledne čoraz
viac. Triaška. Pokúšam sa zhlboka dýchať a víria sa predo mnou kúdole hustej pary. Zapálim si
ďalšiu. Filter puknem po prvých šlukoch. Ilúzia mentolu ma dusí ešte viac. Lu si nič nevšíma, ďalej
rozpráva, rozhadzuje rukami zo strany na stranu. Jej pery sa smejú. Snažím sa vnímať. „ Zéland...
Maurovia... Rosie... Rich...“ Kto je kurva Rich? Nevnímam. Lu zbystrí a stíchne. Hľadí mi priamo
do sklenených očí. Tmavnú a modré dúhovky takmer nevidno spopod obrovských zreníc. Nohy
mi oťažievajú a do kolien vráža ostrá bolesť. Snažím sa nadýchnuť a nedofajčená cigareta mi padá
k nohám. Tma.
Strop. Preberám sa v rozmazanej vidine akéhosi priestoru. Sadám si a obzerám sa po známom
byte. Polonahá Lu v kuchyni, balíček soli a strieborná tequila. Na hodinách je pol desiatej a vonku
úplná tma. Lu si sype do úst ďalšiu hrsť soli a začína nekontrolovateľne vrieskať. Nervózna vždy
konzumuje viac soli ako chľastu. Kričí a prechádza popri tom z kuchyne do obývačky, z obývačky
do kuchyne, do izby. Tresne starými drevenými dverami. Z poza nich počuť neidentifikovateľné
výkriky sprevádzané hysterickým plačom. Vchádzam potichu za ňou. Leží na posteli celá urevaná
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a zasoplená. Čierna linka jej steká po celej tvári a krku. Ľahnem si k nej a silno ju schmatnem.
Vtisnem jej bozk a „zašklebí“ ma do hlúpej grimasy. Soľ. „Au!“ Pristane mi bolestivá facka na líci.
Postaví sa, nadýchne a pokojným hlasom povie: „Prečo si mi o tom nepovedala?“
„A prečo by som asi mala? Odsrala si sa na druhú polku sveta a neozvala si sa takmer tri týždne.“
„Veď som ti písala vždy, keď to bolo možné.“
„Hej, takže s frekvenciou raz za mesiac, aj to len výnimočne,“ odvrknem a postavím sa.
„Myslíš si, že sa mi chcelo reagovať na tvoje neustále problémy? Stále bolo všetko len o tebe
a o nikom inom... Ani raz si sa ma za ten čas, čo som tam bola, nespýtala, ako sa mám!“
„Ako vidíš, možno to bolo tým, že nie som momentálne vzorom vyrovnanosti,“ pomaly prejdem
pár krokov a dodám: „A mala si sa dobre?“
„Hej, mala... Netušila som, že ti je takto zle...“
Pomaly prechádzam do kuchyne, zoberiem fľašu alkoholu.
„Nie je to až taká tragédia, toto sa mi začalo diať prednedávnom,“ poviem a napijem sa.
Strasie ma.
Podám fľašu Lu.
„Vieš, keď si odišla, prepadla ma strašná úzkosť. Bola som tu zas úplne sama. Izolovaná.
Nik o mne nevie toľko, čo ty. Stále si len opakovala, ako tam zostaneš. Aké je to tam skvelé.
Nedokázala som ti povedať, že sa toto celé vrátilo. Celé tieto záchvaty. Odpadávam si kade-tade. “
Lu sa napila a na chvíľu zostala ticho.
„Zvládli sme to niekoľkokrát a zvládneme to zasa. Už som tu a tak skoro neodídem,“ povedala,
usmiala sa na mňa: „A choď po tú soľ.“
Prinesiem balík soli a sadnem si na posteľ. Vedľa mňa leží pohodená plyšová panda. Počujem
hudbu, intenzita zvuku rastie. Lulu púšťa nový album Fever Ray. Príde, sadne si ku mne, napije sa,
do hudby si mumle niečo podobné textu. Ani jedna nie je schopná začať konverzáciu. Ešte zopár
prevrátení fľaše. Pozeráme jedna na druhú. Začnem.
„Bola si jediný človek, ktorého som tu mala. Začalo sa mi to vracať ešte pred tým, ako si odišla,
nechcela som ti to vravieť. Čakala si na ten výskum celý rok. Zozačiatku to nebolo až také
hrozné... Potom sa to začalo stupňovať... Dostávala som úzkostné záchvaty a triašky, ktoré trvali
hodiny.“
„Myslíš, že to nejako súvisí s tým letom na Melte?“ spýtala sa Lu.
„Neviem, mám pocit, že tie stavy sú veľmi podobné tým, ktoré som zažívala celú noc v stane,
ale tak podobné problémy som už mala oveľa skôr. Každopádne, už vyše pol roka nič neberiem,
sľúbila som ti to.“
„Prepáč mi moju prehnanú reakciu. Myslela som si, že si zasa požrala dáke Mká.“
„Nie, naposledy sme mali spolu,“ odpoviem jej a pozerám do steny.
„Tak mi odpusť tú facku. Bola si aj u doktorky?“
„Hej, nabalila mi pol kila tabletiek, bola som to schopná žrať tak týždeň. Veď vieš, že ani antiku
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neviem brať na čas. Mám pocit, že sa z týchto sračiek nikdy nedostanem. Od šestnástich blázon...“
„Prestaň, bude to isto lepšie, veď nás teraz čaká super obdobie.“
Objíme ma a pomaly zaspáva s hlavou opretou na mojom pleci. Hudba hrá, vo fľaši zostala
nedopitá tretinka. Položím jej hlavu na vankúš, odpijem si ešte zo dvakrát. Vyjdem na balkón
a zapálim si ešte poslednú cigaretu. Fajčím a rozmýšľam. Zvládnem to opäť prekonať? Alebo sa
zničím už úplne.
Ľahnem si k nej a zaspávam. Tak ako sme zaspávali predtým. Konečne je tu a už to mi dáva pocit
bezpečia.
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"Alter Ego" /
"Altruizmus"

sa dotýka rovnako vnútornej – jedinečnej (autonómnej) oblasti autorskej výpovede, ale rovnako
chápe obrazové posolstvo ako jeho heteronómiu, prekračujúcu hranice umenia do politiky,
sociológie, náboženstva, morálky a pod.
Prezentácia študentov FMK UCM v Muuze s názvom Alter Ego tak predstavuje diela mladých
autorov, ktoré odhaľujú rôznorodosť ich uvažovania, kladú naliehavé otázky a potvrdzujú
prítomnosti filozofie bytia a myšlienky: „fotografujem, teda som“.

Výkladový slovník – Alter Ego
1. druhé já, vnútorný prirodzený rozpor osobnosti; blízka osoba, verný oddaný pomocník,
dôverný priateľ, charakterovo spriaznená osoba.
2. Alter ego (latinsky druhé ja) je fiktívna osoba, psychologicky totožná s autorom fikcie.
Termín je používaný v literatúre, kde popisuje tú postavu alebo postavy literárneho diela,
s k [..]
3. Doslovne druhé, iné “ja”. U C. G. Junga potlačené obsahy psýché; personifikácia vytesnených
temných psychických vlastností človeka. Podľa E. Husserla je Alter ego modus cudzieho súcna
ako prvý stupeň toho, čo je cudzie transcedentálnemu egu.

Téma altruizmu nemá zdôrazňovať len technologické a komunikatívne zručnosti procesu výučby
fotografie v Ateliéri komunikácie v médiu fotografie na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM
v Trnave. Má za cieľ poznávať pravdu života a prostredníctvom nej hľadať cestu človeka k človeku
ako základného obsahu filozofie, etiky a umenia. Význam slova altruizmus všeobecne predstavuje
lásku k blížnemu, nesebecký a láskavý vzťah k druhému človeku. Vizualizovať altruizmus ako
umelecký koncept vyznieva možno prvoplánovo a javí sa ako jednoduché školské klišé, ktorým
pri nepochopení interpretujeme tradičné hodnoty, ako naivnú predstavu idealizovaného sveta
expanzie povrchnej lásky.

Téma Alter Ega má formou fotografickej (antropologickej) reflexie analyzovať a vyjasniť tento
pojem, ktorý sám v sebe má charakter autorskej a subjektívnej výpovede. Pre mladého človeka
je v istom zmysle autoetnografiou duše, završuje proces skúmania a konštruovania autorského
subjektu vo vzťahu k divákovi. V akademickom prostredí má téma Alter Ega pre študentov spätnú
významovú koherenciu dejov, v priestore a čase súčasnej estetiky a súčasného umenia nachádzať
svoju identitu, existencionálny a sociálny charakter. V prípade realizácie témy Alter Ego môžeme
hovoriť o projekte, krorý je z pohľadu mladého človeka v procese, vyvíja sa a nie je ukončený.

Študenti reagovali na túto závažnú spoločenskú tému veľmi osobne so silným sociálnym a
sociologickým apelom, teda živou neštylizovanou humanizujúcou fotografiou. Vo fotografických
cykloch sú zaznamenávané príbehy starých ľudí, rodinných príbuzných potrebujúcich našu
ochranu a pomoc. Výrazne je prítomný teologicko-antropologický prístup zachytenia aktivistických
foriem pomoci núdznym, chorým, rodinám s deťmi, zvieratám, prírode, športu a pod. Živý obraz
sa takto z dokumentárnej (kauzálnej a pojmovej roviny altruizmu) prenáša do jazyka znaku,
symboliky, ako komunikát vzájomného dorozumievania sa, ktorý prinavracia kontakty ľudí (bytia)
k tomu, čo je pre integritu jednotlivca a spoločnosti podstatné.

Jednotlivé výstupy študentov (formálne aj obsahovo) poukazujú na zložitosť a komplikovanosť
ich vnútorného sveta, nielen v rovine mimetickej zručosti a techniky výstavby deja, ale aj obrazu
alebo príbehu a osobnej narácie. V prácach študentov sa vo veľkej miere objabujú osobné
autobiografické prvky, využívajúce expresívne formy záznamu, od viacnásobnej expozície, cez
fotomontáže, postprodukčné úpravy, princíp deestetizácie, šoku, bizardnosti, ale aj hľadania
mystičnosti a vizuálnej meditácie. Koncept zadaných tém a tvorivého uvažovania v Ateliéri
komunikácie v médiu fotografie na FMK UCM v Trnave je zameraný na koncept metamoderny
„Metamodernizmus sa snaží rúcať vzdialenosti, najmä vzdialenosti medzi vecami, ktoré sa
zdajú byť opozitami, obnoviť pocit celistvosti, ktorý nám umožňuje – v laickom slova zmysle –
transcendentovať naše prostredie a pohnúť sa s cieľom vytvoriť pozitívne zmeny v našej komunite
a vo svete“ (Abramson), ako súčasnej kultúrnej logiky, ktorý je autonómny a neelitný (nechápe
umenie ako umenie tvorené elitami pre elity). V estetickom a etickom režime média fotografie
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Dokumentárna fotografia je kontaktným médiom, reflektuje tieto javy a transformuje tieto vzťahy
v spojení s duchovnou realitou na vytvárajúcu dôveru. Táto živá forma metaforickej reči, ktorú
môže čitateľ a divák v MUUZE vnímať a porozumieť jej, aktivuje medzigeneračnú skúsenosť,
pričom každá nová fotografia (obraz) je zachovaním tejto skúsenosti.
Jozef Sedlák
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ako interný pedagóg na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave. Externe pôsobí na Katedre fotografie
a nových médií na VŠVU v Bratislave. V rámci vedecko-výskumného zamerania sa venuje okrem pedagogickej
činnosti aj umeleckej a výstavnej činnosti v oblasti inscenovanej, dokumentárnej a konceptuálnej fotografii.
Individuálne a kolektívne vystavoval v štátoch Česko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Anglicko, Švédsko,
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