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PR EDHOVOR

Milé čitateľky, milí čitatelia,
po roku opäť vychádza publikácia MUUZA, v ktorej máte príležitosť pozrieť si tie najlepšie
literárne a fotografické práce študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Sú to výstupy z predmetov venujúcich sa prozaickej i poetickej
literárnej tvorbe (autorské literárne praktikum, autorská literárna tvorba) a jednotlivých ateliérov
fotografickej tvorby (ateliér komunikácie v médiu fotografie, ateliér úžitkovej fotografie, kreatívnoexperimentálny fotoateliér, reklamná fotografia a dizajn, žurnalistická fotografia). Študenti počas
výučby pracovali s nadšením i zápalom pod zodpovedným a inšpirujúcim vedením erudovaných
pedagógov. Budúci profesionáli v oblasti mediálnej tvorby preukázali obrovskú mieru tvorivosti
a umeleckej imaginácie. Myšlienky, reč postáv, dejové línie i osobitosť zachytenia momentu,
vyjadrenie situácie alebo javu cez vizuálny okamih, vnímanie reality či neobmedzený priestor
fantázie sú nesporne odrazom ich vnútorného zmyslu, ako aj citu pre komponovanie textov
a pôsobivých vizuálnych výpovedí. Jednotlivé literárne a fotografické diela jednoznačne svedčia
o obrovskom kreatívnom potenciáli našich študentov, snúbiacom sa s ich ambíciou
dosiahnuť osobitú estetiku výrazu slova i obrazu. Monografická publikácia vo vašich rukách
je toho dôkazom. V defilé pozoruhodných literárnych útvarov a fotografií môžete totiž vidieť silu
i rozsah tvorivosti a nadania študentov našej fakulty.

Hana Pravdová

Hana Pravdová

12

» Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

D a n i e l Š t e t i n a » Ateliér úžitkovej fotografie

13

AUTO R S KÉ
LITERÁRNE
PRAKTIKUM
PhDr. Andrea Rysová , PhD.

AUTO R S K Á
LITERÁRNA
T VORBA
Mgr. Peter Tollarovič, PhD.

14

15

R O M A NA BA Š TOVÁ

priepasť
Znechutene privieral viečka nad pachom, ktorý zacítil. Ten pach bol neznesiteľne nástojčivý
a neodbytný. Cítil ho zrazu všade navôkol. Cítil ho z každého póru svojej sinastej prepadnutej
kože. Striehol naň. Desivo a dôkladne. Hnilobný pach rozkladajúcich sa svalov zmiešaný
s arómou tuhej čiernej hliny, ktorá prenikne všade. Za nechty prstov či do každého záhybu ľudskej
pokožky. Striaslo ho. Bola pri ňom. Prenasledovala ho ako tieň rastúci v rohoch miestnosti. Ako
odraz v zrkadle pri rannej hygiene. Bažila po pomste. Požadovala ho celého. Chcela jeho dušu.
Silno privrel krvou podliate viečka a snažil sa sústrediť. V rukách zvieral mestské noviny spred
dvadsiatich rokov. Hľadal konkrétny článok. Možno ich bolo viac. Starý správca mestskej knižnice
mu povedal, že toho vtedy boli plné noviny. Prechádzal ich jedny za druhými. Články sa mu zlievali
dokopy a len silou vôle sa držal ešte na nohách. Ruky sa mu triasli. Usiloval sa ich zatínať v päsť
a vrátiť im týmto gestom aspoň trochu sily. Žiadal mier, ktorý odnesie ten pach preč. Aspoň na
chvíľu. Ošívajúce sa pohyby zrazu ustali, zrak sa ustálil na čiernobielej starej fotke, ktorá patrila
k titulnej strane. Pohľad žiaľu a nenávisti. Čírej zášti, ktorej pachuť cítil doslova v ústach. Pozdvihol
spomienkami zahmlený zrak a zadíval sa do prázdna.
Na starej stoličke v kuchyni sedel chlapec s hrdzavými líščími vlasmi, ktoré mu padali do čela. Jeho
mäsité líca plné pieh a purpurových siniek zdobili korytá sĺz. Odmietal sa zodvihnúť, namiesto
toho protestne hompáľal nohami a nečitateľným pohľadom sledoval svoju matku. Bola to vysoká,
až nezdravo vyziabnutá žena s riedkymi tizianovými vlasmi, ktoré si prísne zopínala na temeno
hlavy. Líca mala prepadnuté strachom a paranojou. Nebola to pekná žena. Každá jej končatina
bola dlhšia, ako by mala byť. Jej špicatý nos nad úzkymi lomenými perami, ktoré stále zdobil
decentný rúž, pôsobil až nenávistne prísno. No jej oči boli studnicami strachu. Každá matka
chráni svoje mláďa, len táto akosi nie. Nie, nikdy sa nestalo, že by sa o neho bála. Bála sa jedine
jeho. Bena. Sedel na zemi pri skrinke na topánky a obúval si čierne tenisky. Jeho pozornosť zaujal
nepatrný pohyb na konci tmavej zapáchajúcej chodby. Bola cítiť pivom a zvratkami. Miestami
aj močom. Cítil v duši krivdu. Za všetko mohla matka. Za otcovo pitie, za to, že Bena neľúbil.
Môže za to, že sa mu v škole posmievajú a nazývajú ho psychopatom. To všetko bola jej vina.
To a ešte to, že do neho tlačila tie hrozné lieky od doktora Bila. Opäť zodvihol zrak a upriamil ho
na koniec chodby. ,,Keby som nemal vás, bol by som úplne sám,“ zašepkal. Tieň na konci chodby
sa roztancoval a pomaly vystieral svoje prehnité hnáty.
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Neduživý chlap alebo mladý muž, ak sa jeho tvár ešte dala nazvať mladou, prevracal ďalšie stránky
novín. Sledoval hrozivé výjavy z miesta, ktoré nazýval domovom. Písmená, slová, vety sa mu
hmýrili pred očami a tvorili hrôzostrašný príbeh. Príbeh, ktorý poznal, ale jeho myseľ ho za tých
dvadsať rokov strávených v ústavnej starostlivosti úspešne potlačila. Spomenul si na iný obraz.
Videl toho ryšavého chlapca, ako leží na posteli. Matka sa nad ním týčila ako strašlivý prízrak.
,,Nezobral si tie lieky, však?“ šepkala. ,,Kde si ich schoval, čo? Kde? Ty diablovo dieťa,“ chrčala
a pritláčala kostnaté klavírne prsty k jeho detskému krku. Prisahal by, že cíti svätenú vodu
a myrhu. Páchla, ako keby sa v tom vykúpala.
,,Nič som neschoval, mamička. To všetko oni. Prinútili ma a povedali, že ak ich nenecháš, skončíš
v priepasti spolu s nimi,“ zašepkal chlapec. Žena od neho prudko odskočila. Rýchlo sa chytila za
hrudník a lapala po dychu ako podrezané kura. Oči jej liezli von z jamôk a leskla sa v nich číra
panika. V miestnosti sa zvláštne ochladilo. Celá sa triasla. Ešte stále jej ruka spočívala v smrteľnom
kŕči na hrudi. V izbe sa zrazu zotmelo. Tma. Taká sýta, že by sa dala krájať. Jediný náznak toho,
že je matka stále s ním, bolo jej hrdelné chrčanie. Keď si Benove oči ako-tak privykli na tmu,
mohol rozoznať obrysy jej postavy. Už-už vstával z postele s úmyslom prvýkrát ju objať, ako to
videl robiť iné deti, no zrak mu padol do tej tmy. Opäť tie hnáty a šepotanie, ktoré počul akoby
v sebe. ,,Nechaj ju. Zaslúži si to. Neľúbi ťa. Povedz slovo a my si ju zoberieme,“ šepkali tie hlasy.
Vychádzali akoby zovšadiaľ.
Ryšavý muž prevracal ďalšie stránky novín. Do rúk sa mu opäť vracala povestná triaška a knihy
okolo neho vrhali desivé tiene. Cítil ju znovu. Dýchala mu na krk ako jeho osobná nočná mora.
Vedel, že je to dar. Mohli ho presviedčať, koľko chceli, nebol chorý, ako si mysleli a ako si myslela
celé detstvo aj ona. Teraz v priepasti už dobre vie, že mal pravdu. Zachechtal sa. ,,Ako sa ti tam
žije, máti?“ Nestihol poriadne ani dohovoriť a pred očami sa mu zahmlilo. Cítil sa ako pod vodou
a jeho oči sa prevrátili dohora. Sledoval ten hrozivý deň opäť. V ten deň sa vrátil zo školy skôr pre
strašnú bitku, ktorú spôsobil svojím podrezaným jazykom. Luc Stoner mu so svojím šikanovaním
poriadne liezol hore krkom, tak mu povedal, že si po neho prídu hrobári. Skončilo sa to pästným
súbojom, a potom Bena na pár dní vylúčili. Pred domom pani Hillovej sa ešte zastavil, aby do
smetiaka vysypal lieky, ktoré mu matka pribalila. Celé jeho telo bolo plné nenávisti k jeho životu.
Už zvonku počul neskutočný krik vychádzajúci z ich domu. ,,Ten chlapec je diabol. Nechcem ho
tu. Je chorý, chorý, Stuart, chápeš? Stále sa mu podarí tie lieky neprehltnúť. Minule ma v izbe
skoro uškrtil,“ vrieskala žena. ,,Všetko je to tvoja vina. Lebo si porodila choré decko. Verím, že ani
nie je moje, ty suka. Môj syn by nebol takýto slaboch,“ bolo počuť aj opilecký hlas. Ben sa zadnými
dverami potichučky dostal do domu. Neverili mu. Neverili jeho daru. Utekal do svojej izby, snažiac
sa ten krik vytesniť.
Na druhý deň bola jeho matka mŕtva. Príčina smrti – dobodanie.
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Otec umrel vo väzení a Ben skončil v ústavnej liečbe. Teraz v bezvedomí ležal a videl všetko jasne.
Dostala sa mu do mozgu. Cítil ju. Jej hnilý pach. Zrazu akoby uvidel jej očami celú tú scénu.
Akoby to bol on, kto ležal na tej posteli. Videl dlhý ostrý nôž, ako bodá a bodá. Cítil tie rany,
ktoré spôsobovali neskutočnú pálčivú bolesť. Mokro na hrudi, keď sa krv liala všade. Pociťoval
neskutočné zúfalstvo a strach, keď nôž prenikal do hrude, do srdca. Prechádzal brušnou dutinou.
Neminul ani len hlavu. Potoky krvi. A zrazu... Uvidel ryšavého chlapca s nožom v ruke.

R o m a n a B a š t o v á » autorka je absolventka Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej
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LU C I A B AŤO VÁ

poučená životom
Rút
Po vystúpení z lietadla som sa ocitla na obrovskom letisku. Všade, kam som sa pozrela, bolo veľa
ľudí rôznych kultúr a jazykov. Niektorí pobehovali s malými kufríkmi sem a tam a niečo hľadali, iní
sedeli pohodlne opretí na stoličkách čakajúc na ich let alebo na príchod príbuzných.
V hlave mi vírilo nespočetné množstvo myšlienok, no ani jednu som nevedela uchopiť. Jedným
slovom, cítila som zmätok. Adrenalín sa mi usadil v krvi a strach v žalúdku. Na čo som sa to dala?
Položila som si túto otázku už aspoň tisíci raz, ale stále som nenachádzala odpoveď. Žalúdok
mi robil kotrmelce a mala som chuť zvracať. Ja, malá Rút z malého Slovenska, som sa ocitla
v obrovskom meste, ktoré je skoro štvrtina z mojej rodnej krajiny. Je to vôbec možné?
Rýchlo som sa snažila uhnúť, keď sa okolo mňa tlačil dav ľudí. Cítiac sa ako malá myška, som na
nich pozrela. Boli to belosi a černosi vraviaci po anglicky s množstvom batožiny. Netuším prečo,
ale zdali sa mi sympatickí, tak som sa za nimi vybrala. Predierali mi cestu, ja som sa len zviezla
s nimi. Podľa môjho chabého úsudku sme prešli dostatočne veľký kus cesty (no nemôžem povedať
s istotou, či to tak bolo, pretože mi bolo zle z masy ľudí a všetko mi pripadalo, že trvá večne), keď
som akoby zázrakom z jasného neba uvidela tabuľku s mojím menom. Držala ju pekná žena okolo
tridsiatky s vlasmi vyčesanými do drdola. Na prvý pohľad vyzerala príjemne. Pristúpila som k nej
a hanblivo sa predstavila.
„Ahoj, ja som Rút.“
Tvár sa jej rozžiarila úsmevom.
„Ahoj, teší ma. Ja som Sophia,“ Podala mi ruku. „Som rada, že si šťastne doletela z tej diaľky.
Aký bol let?“
„Fajn, len dlhý,“ vystrúhala som neistú grimasu.
„Tak potom nech sme čím skôr doma“ povzbudzujúco sa usmiala.
Prikývla som.
Sophia sa tu evidentne dokázala vynikajúco vyznať, takže sme k veľkému tmavomodrému autu dorazili rýchlo.
Cestou som mala dosť času obzrieť si ju. Hnedé oči jej zvýrazňovala čierna linka a pery mala
pretreté jednoduchým leskom. Biele úzke nohavice jej dokonale ladili k červenej blúzke. Vyzerala
veľmi pekne.
Asi po hodine cesty sme dorazili po vydláždenej príjazdovej ceste k veľkému bielemu domu. Okolo
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okien i dverí domu boli tehličky červenej farby, ktoré ladili so strechou.
Ak som doposiaľ nemala pocit, že som v dedinskej časti Montrealu, práve sa dostavil.
Zaparkovali sme pred garážou, prepojenou s domom, no dnu sme vyšli po širokej verande.
Na nej sa vynímala dubová lavička s hojdacím kreslom a stolíkom. Biele zábradlie zdobili kvety
v črepníkoch.
Vošli sme do priestrannej haly so schodiskom na poschodie. Boli tam viaceré dvere a kuchyňa spojená s obývačkou. Kuchyňa bola asi trikrát väčšia ako naša a zjav- ne aj drahšia. Linka bola totiž
z bieleho mramoru. Nechýbal barový stôl so stoličkami, ani veľký jedálenský stôl. Obývačka bola
ešte väčšia. Na stene sa vypínal najväčší televízor, aký som vo svojom živote videla a hneď vedľa
hi-fi veža a x-box. Gauč s luxusným bielym poťahom, podľa mňa minimálne pre pätnástich ľudí,
bol umiestnený z polovice s výhľadom na televízor a z druhej polovice na záhradu. Celú vonkajšiu
stenu pokrývali francúzske okná.
Neprestávala som žasnúť, no nielen nad luxusom okolo mňa, ale aj kvôli tomu, že to pôsobilo útulne. Detaily dopĺňali rodinné fotky, pohľadnice, sviečky, sošky a detské kresby porozhadzované po
celej kuchyni.
Jednými dverami v hale sme vošli do priestrannej garáže, kde bolo zaparkované drahé nízke biele
auto. Cez dvere vzadu garáže sme prešli ku krytému bazénu s fontánkou, vírivkou a saunou. Steny
boli presklené, takže sme videli na dvor a zbadala som aj tranpolínu, preliezky a pieskovisko. Odtiaľ sme prešli priamo do haly. Schody na poschodie boli točité a presklené. Bola tu galéria, ktorá
spájala poschodie s prízemím. Keď som sa pozrela zhora dole, videla som celú halu, obývačku a
kúsok kuchyne. Vrchné poschodie bolo v podstate vďaka schodom kruhové. Všade dookola stáli
dvere a medzi nimi buď obraz, kvet, alebo fotka.
Sophia ma zaviedla k jednej z izieb. „Táto bude tvoja,“ otvorila dvere.
Zostala som stáť na prahu dverí. V izbe bol príjemný prievan, ktorý spôsobili otvorené balkónové
dvere. Dlhé biele záclony siahajúce po zem pofukovali z nich i z okien. Medzi nimi som si stihla
všimnúť purpurový gauč preplnený vankúšmi. Po pravej strane boli dvoje dvere. Prvé ma zaviedli
do prázdnej miestnosti plnej políc. Šatník. Neprestávala som žasnúť. Otvorila som ďalšie dvere –
kúpeľňa. Dve umývadlá, sprcha aj vaňa. Už teraz som sa nevedela dočkať, kedy vojdem do sprchy
s masážnymi prúdmi. Bola taká veľká, že by som si v nej mohla takmer ľahnúť. O vani ani nehovorím. Oproti kúpeľňovým dverám stála biela manželská posteľ na rovných nožičkách, tiež preplnená
vankúšmi a za ňou purpurová stena, ostatné boli biele. Čelo postele bolo vyplnené vlnkami a ulitami. Návlečky postele boli purpurové i doplnky v izbe ako váza alebo lampa. Niekto sa tu vyhral.
Ďalej som zahliadla písací stolík, veľké oválne zrkadlo, toaletný stolík a prázdne poličky.
Bola som užasnutá, no neodpustila som si poznámku: „Izba je nádherná, ale úplne by mi stačila
menšia. V tejto sa cítim ako princezná,“ rozhliadla som sa okolo seba.
Sophia sa spokojne usmiala a jednu ruku si založila v bok. „Nerada ťa sklamem, ale všetky izby
v našom dome sú podobné tejto,“ úsmev sa jej rozšíril, „a budeš tu dlho, tak som chcela, aby si sa
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u nás cítila čo najlepšie.“ Opätovala som jej úsmev. „Ďakujem, to určite budem.“
„Okej, tak zavolám Patricka zo záhrady, aby ti vyniesol kufre. Pri tom sa zoznámiš s ním aj
s deťmi. Môžeš sa vybaliť. Dnes ťa nebudem ničím zaťažovať, len sa priprav na večernú návštevu.
Chcú ťa spoznať moji rodičia aj brat. Oni jediní z našej rodiny žijú tu v Quebecu. Ostatní
sú rozletení po celej Kanade alebo Amerike. A ešte máme rodinu na Slovensku,“ povedala
s úsmevom, akoby si na to práve spomenula.
O niečo neskôr som sa pri aute zoznámila s Patrickom. Je vyšší, jeho pleť je tmavšia, čo zvýrazňuje
aj strnisko a prívetivé oči. Pracuje ako právnik v rodinnej firme v Montreale.
Sarah, dievčatko v žltých šatočkách a s kučeravými vlasmi, malo šesť rokov. Joshua, trojročný chlapec s hustými hnedými vlasmi a veľkými hnedými očami, obľubuje, keď môže niekoho ostriekať
vodou z vodnej pištole. To som zistila skôr, ako som sa mu prihovorila.
Obe deti pôsobili tak trochu exoticky, keďže po otcovi zdedili farbu pleti.
Začiatkom júna bolo v Kanade len okolo pätnásť až dvadsať stupňov. A tých dvadsať považujú za
veľké teplo. Po zvítaní sa (štrngli sme si šampanským, čím ma prekvapili) ma nechali, nech sa vybalím. Stále som nemohla uveriť tomu, že budem celý jeden rok bývať v takejto kráľovskej izbe. Navyše som si nad posteľou všimla obraz, na ktorom bolo napísané: Ktovie, či si nedosiahla kráľovskú
hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? (Est 4,14).
Fíha, pomyslela som si, ale nechala som to tak a horlivo som sa pustila do vybaľovania. Svojimi
šatami som ani zďaleka nezaplnila celý šatník, a to som mala výbavu aj na tuhú zimu, o akej som
počula, že tu býva. Usmiala som sa nad tým. Poobzerala som sa, či ma nik nevidí a uistila sa, že sú
dvere zavreté. Prenikla ma taká radosť, že som si z chuti zvýskla a tento nádherný šatník obdarila
svojím súkromným tancom.
Potom som pokračovala vo vybalení drogérie a drobností, ktoré som si priniesla. Mala som
so sebou aj niekoľko knižiek na čítanie, ak by som sa niekedy nudila. Tie a pár fotiek s mamou
a Balážovcami som si vyložila na poličky.
Keďže sa rýchlo blížil čas návštevy, prezliekla som sa do pohodlných riflí a pásikavého svetra. Vlasy som si uviazala do vrkoča. Onedlho ma Sophia prišla ohlásiť, že rodina McConnelly je už tu.
______
Zišla som do haly, v ktorej som si všimla presklené dvere vedúce do kancelárie s otvoreným notebookom a zapálenú stolovú lampu. Oproti dverám boli na stene zavesené rôzne fotografie. Jedna z
golfu, na nej bol Patrick s viacerými mužmi, pričom na druhej, tiež z golfu, bol len
s jedným a podávali si ruky. Moje oko postrehlo aj diplomy a medaily. Pomyslela som si, že
Patrick musí byť veľmi úspešný muž.
Zo zamyslenia ma vytrhol smiech z obývačky. Uvedomila som si, že na mňa čakajú pridlho,
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a tak som sa zhlboka nadýchla a začala kráčať tým smerom. Ako prvého som si všimla muža vo
veku pred penziou, sediaceho na jednej z barových stoličiek, so Sarah na kolenách. Tá mu veselo
štebotala a zjavne jej starký sa len usmieval a občas niečo povedal.
Nestála som tam dlho, keď ku mne vzhliadol. Vstal, malú postavil na zem a podišiel ku mne.
„Ty musíš byť Rút, však?“
„Áno, rada vás spoznávam.“
„Ja som Thomas, aj ja vás rád spoznávam.“
Podali sme si ruky. Stisk mal pevný - hneď som pocítila, že tento muž musel kedysi tvrdo pracovať.
„Som Sophiin otec. A toto je moja žena Mary,“ ukázal smerom ku gauču, odkiaľ k nám vyrazila
nižšia žena s vrelým úsmevom. Všimla som si, že na vlasoch mala len pár šedivých pramienkov.
„Ahoj,“ pozdravila ma po slovensky. Ja, milo prekvapená, som jej chvíľu ani neodpovedala, na čom
sa zasmiala. „Nevraveli ti, že som sem pred tridsiatimi rokmi imigrovala zo Slovenska?“ rozprávala
mi stále mojou rodnou rečou.
„A–áno, len som nečakala, že tak skoro začujem slovenčinu,“ vyjachtala som zo seba a zvyšok rodiny sa zasmial.
„Nič si z toho nerob,“ pohladila ma po ruke. „Viem, ako si to myslela. A ako ti už Tom povedal,
som Mary. Pokojne nás môžeš volať krstnými menami,“ vyčarila úsmev a na tvári sa jej objavili
vrásky.
Len som prikývla.
Vtom sa pri nás objavila Sophia. „Mami, mohla by si sa s ňou rozprávať po anglicky. Prišla sem
predsa aj kvôli zlepšeniu jazyka. A Patrick ani ocko vám nebudú rozumieť všetko. Necítili by sa
príjemne.“
Mary nad tým mávla rukou, no pokračovala v angličtine.
„A ja som bola taká rada, že sa s niekým môžem rozprávať mojím obľúbeným domácim jazykom!
No čo už.“ nahla sa ku mne: „Ale neboj sa, keď budeme spolu len my dve, oprášim si slovenčinu,“
potmehútsky na mňa žmurkla a ja som sa na nej zasmiala.
Všimla som si, že nikde nevidím Joshuu ani syna, ktorý mal s Mary a Tomom prísť. Akoby v tej istej
chvíli na to myslela Sophia, pretože som ju počula zakričať na dvor.
„Matthew, poď sem, aj s malým!“
Vo dverách sa objavil vysoký chalan (výšku pravdepodobne zdedil po Tomovi) s Joshuom prehodeným cez plece ako vrece zemiakov. A menovaný sa iba smial. Takmer mi oči vyleteli z jamôk.
„Sophi, čo to máš za dieťa? Je skoro noc, mal by spať a on má energiu za dvadsiatich. Za ten svet
mi nechcel prezradiť, kde má druhú pištoľ, aby som mohol striekať aj ja jeho.“ Naoko sa tváril
urazene a ukázal na celé premočené tričko, ktoré sa mu lepilo na vyšportované telo. Miestnosťou
zaznela salva smiechu.
Zrazu, akoby si ma dovtedy ten chalan nevšimol, pozrel na mňa a zmĺkol. Zložil Joshuu a bez slova
kráčal ku mne.
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„Ahoj, som Matthew, ale väčšinou mi hovoria Matt.“
„Rút,“ povedala som stroho a podali sme si ruky.
„Teší ma.“
„Aj mňa.“ Uprene mi hľadel do očí. Mala som pocit, že jeho tmavé hnedé oči pod hustým, no pekne tvarovaným obočím, mi vidia až do duše. Jemné strnisko a krátke hnedé vlasy sa mu dokonale
hodili. Rovnako ako jeho sestra, aj on bol veľmi pekný.
„Ako ťa volajú?“
Hodila som na neho nechápavý pohľad. Práve som mu to predsa povedala.
„Volajú má Rút,“ zopakovala som prosto.
„Nemáš prezývku?“ nenechal to tak. „Každý má prezývku alebo aspoň skratku mena.“
„Aká prezývka alebo skratka mena by sa dala spraviť z môjho mena?“
„Rôzne...“
V očakávaní odpovede som nadvihla jedno obočie. „Mne sa páči Rút a to mi stačí. Nikto s mojím
menom nikdy nemal problém,“ mrmlala som skôr pre seba. No jemu moja odpoveď evidentne nestačila, pretože naďalej stál namieste a nespúšťal zo mňa pohľad.
„Nemám s ním problém. Ale nenudí ťa, keď ťa celý život všetci volajú rovnako?“
Mykla som plecom. „Úprimne, veľmi mi na tom nezáleží.“ Necítila som sa pod jeho zrakom príjemne. Mala som pocit, akoby ma analyzoval a skúmal. Akoby vedel viac než ja. A najmä, pôsobil
príliš sebavedomo.
„Ale nemuselo by. Mne by sa nechcelo počúvať, keby ma celý život volali Matthew.“
„Ibaže tvoje meno je dlhšie ako moje. Ľahšie sa naň vymyslia prezývky.“
„Napríklad?“ mykalo mu kútikom úst.
Zostala som na neho civieť. Nechcela som mať voči nemu predsudky, ale na prvý pohľad mi nepadol
do oka. Bol otravný a dotieravý. A možno som len ja bola unavená z cesty a zo všetkého toho nového.
„Vážne sa chceš baviť o menách?“
S úsmevom na perách pokrútil hlavou. „To je jedno. Niekedy trepem.“
„Niekedy?“ zasmiala sa Sophia, ktorá práve prechádzala okolo. „Má dvadsaťpäť rokov, ale správa
sa ako pubertiak. Často nechápem, ako môžeme byť súrodenci.“ Uškrnula sa a Matthew ju jednou
rukou objal. Napriek Sophiinej poznámke bolo vidieť, že sa majú radi. Nasledovala som ju do komory a spýtala sa, či nepotrebuje pomôcť.
„Z môjho brata si nič nerob. Občas trepe dve na tri, ale keď chce, je to super človek. Dá sa na
neho fakt spoľahnúť.“
Usmiala som sa, nevediac, čo povedať.
Zvyšok večera sa niesol v príjemnej atmosfére. Smiali sme sa, spoznávali a jedli. Pred deviatou odniesol Patrick spiaceho Joshuu na rukách do jeho izby a Sarah im bola v pätách.
Mary sa ma veľa pýtala na Slovensko a ja zas jej, ako si tu zvykla a celkovo na jej začiatky
v Kanade. Dozvedela som sa, že sem prišla tak isto ako ja, strážiť deti. Bolo to počas komunizmu,
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no podarilo sa jej odísť. Naspäť sa vrátila až v 90. rokoch po páde režimu. Vtedy tu bola už šesť rokov a chodila s Thomasom. Domov cestovala aj s ním. Zoznámil sa s jej rodičmi a na Slovensku sa
aj vzali. Vrátili sa do Kanady, konkrétne do Quebecu, kde žijú doteraz. Na Slovensko chodia vždy
aspoň raz za rok, hoci im u nás už nežije veľká časť rodiny. Jedine jej dve sestry s deťmi
a vnúčatami, medzi ktorých patrí aj moja spolužiačka Laura, ktorá ma s nimi skontaktovala, keď
som jej povedala, že chcem ísť do zahraničia. Rodinné putá nechcú za žiadnu cenu pretrhnúť.
Matthew a Sophia s rodinou cestujú každý rok s nimi, takže aj ony vedia čo-to po slovensky. Snažili
sa predo mnou v mojom rodnom jazyku hovoriť a ja som ich pochválila za ich skvelú výslovnosť.
Návšteva odišla pred polnocou, vraj aby som si oddýchla po dlhej ceste. To, že som zívala už od
desiatej, si nevšimli, pomyslela som si s úsmevom. Ale neprekážalo mi to, boli milí.
Po rozlúčke s Mary a Tomom ku mne podišiel Matthew. „Už to mám,“ usmieval sa od ucha
k uchu. „Čudujem sa, že mi to nenapadlo skôr. Veď je to totálne jednoduché.“
Nemo som zízala.
Pochopil, že nemám šajn, o čom hovorí. „Predsa prezývka!“
„Aha,“ hlesla som. Ja som aj zabudla, že sme sa o tom bavili.
„Chceš ju vedieť?“
Mykla som plecom, no potom prikývla. Objavila sa vo mne zvedavosť.
„Ruthy,“ teraz sa usmieval spokojne ako blcha.
„Páči sa ti?“
Pomaly sa mi na tvári objavil úsmev. Musela som priznať, že sa mi páčila. Ruthy. Dokonca veľmi.
„Ďakujem.“
„Za málo,“ odvetil, poprial mi dobrú noc a už ho nebolo.
Onedlho v posteli som nad tým aj nad ním premýšľala. Nedalo mi to. Ruthy sa mi páčilo a naozaj
som mu bola vďačná. Maličkosť, ktorá mi urobila veľkú radosť. S úsmevom na perách a silno tlčúcim srdcom od vzrušenia, že som v Kanade, som si ľahla pod periny.
Som v Kanade! Omieľala som si dookola, lebo som tomu nemohla uveriť. Som tu. Splnil sa mi sen
a vydávam sa na novú cestu. Neprestávala som žasnúť. Ocitla som sa na druhom konci sveta
a nikto tu nevie, čo som zažila. Nikto sa na mňa ani raz nepozrel so súcitom a nepovedal mi: „Keď
budeš niečo potrebovať, ozvi sa aj o polnoci.“
No teraz nastal nový čas a ja už nechcem, aby ma ľutovali. Chcem sa nohami postaviť pevne na zem
a bojovať sama za seba. Zistiť, kým v skutočnosti som. Rozhodla som sa, že ľútosť zanechám doma,
nastáva nová éra. Prichádza zmena a som odhodlaná nevzdať sa. Nech najbližší rok, ba aj celý život
prinesie čokoľvek. Chcem zabudnúť na veci minulé a začať odznova. Začať s čistým štítom.
Oči som uprela na plafón a bola som si istá, že mama by bola na mňa hrdá. Veď aj ona sa sama vydala do sveta napriek nepriazni osudu.
L u c i a B a ť o v á » autorka je absolventka Autorskej literárnej tvorby pod vedením Petra Tollaroviča
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M A RT I NA B O R OVA N OVÁ

mami?

Bol som plne sústredený na svoju prácu, keď som začul zvuk otvárajúcich sa dverí. Strhol som sa
a v momente zaklapol svoj notebook. Do izby nakukla Mišova hlava.
„Večera je hotová, ak by si chcel,“ premeral si ma, ako kŕčovito sedím za stolom a s úsmevom nadvihol obočie.
„Uhm! Robím len čosi do školy. O chvíľu som tam,“ ubezpečil som ho. Naposledy si premeral
moju izbu, pokrčil plecami a znovu odišiel. S úľavou som si vydýchol.
Mišo. Tak mu hovorím posledný mesiac, odkedy som sa dozvedel, že nie je mojím otcom. Bol to
ťažký mesiac, počas ktorého som bol k Mišovi nanajvýš hnusný, že mi tajil niečo také dôležité.
Možno by som to doteraz nevedel, nebyť hlúpej náhody. Blbec. Ale už sme v pohode. Ospravedlnil
som sa mu a svoje potlačované emócie som sa rozhodol presmerovať inam. Celý svoj život som mal
pocit, že je všetko fraška, že všetci nosia len masky. Samí herci s rolou učiteľa, priateľa... Keď som
sa dozvedel, že je to preto, lebo vyrastám niekde, kde nepatrím, mal som jediný cieľ – nájsť ju.
Tú, o ktorej sa Mišo preriekol, že existuje. Moju biologickú mamu. Všetko to do seba razom zapadlo – moje pocity prázdnoty, strachu a nepochopenia, ktorých sa neviem zbaviť. Musím ju nájsť.
Spravím pre to všetko. Už pár dní pracujem niekoľko hodín denne na projekte „Mama“ a hľadám
akékoľvek spojitosti, fotky, známe tváre, mená, čokoľvek, čo mi pomôže konečne nájsť zmysel.
Už mám uložené nejaké veci, nejaké články a tak. Neviem, či sa týkajú jej, poznám len jej krstné
meno. Ale ja to dokážem. Musím!
Zhlboka som sa nadýchol a otvoril som dvere kaviarne.
Všimol som si ju okamžite. Sedela v kúte za malým stolom, strhaná, vystrašená a s malým nepokojným klbôčkom na rukách. Zovrelo mi žalúdok. Keď ma zbadala, viditeľne jej odľahlo a prázdnota
z jej očí na moment zmizla. Škoda, že sa vzápätí tie prchavé iskry zaplnili slzami.
„Prišiel si. Ty si prišiel,“ zavzlykala, keď som ju a aj jej dieťa opatrne objímal. Nezmohol som sa na slovo.
Usadil som sa oproti nej a u čašníka som nám obom vypýtal pohár vody a sebe ešte dvojitú whiskey.
„Si tu. Znamená to, že mi pomôžeš?“ potichu sa pýtala, ukladajúc dieťa do kočíka vedľa nej.
„To, o čo ma žiadaš, je viac, než len pomoc,“ povedal som tvrdým tónom a odkašľal som si, aby
môj hlas neznel tak chrapľavo.
„Ja viem. Je to... je to záchrana,“ nechty jej cinkali o pohár, tak veľmi sa jej triasli ruky. Mal som
nutkanie jej ich zovrieť vo svojich dlaniach. Zhlboka som vydýchol. Mal som sucho v ústach.
„Aby som pravdu povedal, Ivana, ja neviem. Nechápem to. Chceš, aby som sa staral o tvojho syna,
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chápeš? To je... ja... ja neviem, čo ti mám na to povedať.“
„Chápem,“ zlyhal jej hlas. Odkašľala si a zahľadela sa na svoje ruky, ktoré sa naďalej triasli a zvierali pohár. Dieťa v kočíku ostalo konečne úplne potichu, a tak začala inštinktívne šepkať: „Nevieš
si ani predstaviť, čím som si za posledné dva roky prešla. Veci ako domov, rodina, životné hodnoty,
ktoré vyznávaš... Nič z toho nie je samozrejmosťou, vieš?!“ ironicky sa zasmiala, kútikmi jej mykalo a na moment vyzerala ako šialená. „A na konci dňa ti nezostane nič... Nič iba ty sám a tvoji
démoni. Žiješ s nimi v dokonalej súhre, robíš presne to, čo ti šepkajú do ucha. Nemáš skrátka na
výber. Sú to tyrani a ty až vtedy zistíš, aký si silný, keď ti nič iné ani nezostáva, chápeš??“ po lícach
jej stiekli dve obrovské slzy a skryla si tvár do dlaní. Aj ja som mal slzy na krajíčku. Čo sa to deje?
Poznám ju skoro celý život a ako jej najlepší kamarát som ju už naozaj videl v hocakom stave, nikdy však nie takto. Nikdy nie tak na dne. Ivanka... Trvalo len chvíľku, kým zase zodvihla hlavu a po
slzách viac nebolo ani stopy. Keď opäť otvorila ústa, vyšiel z nej pevný hlas, hoci triasť sa neprestala.
„Chcem, aby toto neviniatko tak netrpelo. Aby sa oňho mal kto starať. Nechcem, aby malo čokoľvek spoločné s mamou, ktorá tak veľmi nezvládla žiť. Ktorá by aj tú jeho úbohú dušičku skôr či
neskôr úplne zadupala. Viem, že sme sa nevideli už zopár rokov, ale si jediný, kto sa mi ešte tak
úplne neotočil chrbtom,“ smutne sa usmiala. Bola tak blízko, na dosah ruky, a pritom najďalej za
celý náš život. Aj pre tento večne opakujúci sa paradox som s ňou nenápadne prerušil kontakt.
Znepokojivé, ako sa napriek piatim rokom odlúčenia vôbec nič nezmenilo.
Pozerám na tú fotku už hodinu a nevidím ani jeden záchytný bod. Dokelu! Viem len, že je to ona
a drží ma na rukách. Znamienko na ľavom líci som mal vtedy ešte vcelku malé, odvtedy nechutne
narástlo. A ona sa usmievala. Smutne. Prečo? V hlave som mal milión teórií – práve ju vyhodili
z práce, mama ju vyhodila z domu aj so mnou, opustil ju môj otec... Bola však krásna, aj keď
trošku neupravená. Strapatý vrkoč, flanelová košeľa, vyhrnuté rukávy... Moment! Náramok. Kožený s príveskom. Presne taký má moja triedna. Pol štvrtej. Možno ju ešte zastihnem v kabinete!
Odhodil som fotografiu a vyštartoval ako raketa späť do školy.
„Vyzerám hrozne,“ zasmiala sa a voľnou rukou si uhládzala vlasy.
„Vyzeráš dobre,“ ubezpečil som ju a trošku cúvol, nech mám krajší záber. „Usmej sa!“ Vyčarila ten
najlepší úsmev, na aký sa v tej situácii zmohla a ja som stlačil spúšť.
„Ste krásni,“ zhodnotil som pri pohľade na zhotovenú fotografiu. Vskutku, usmievala sa úprimnejšie než pred týždňom. Ona však len odfrkla: „Hlavne nech sa mu to nedostane do rúk,“ pozrela
dolu na svoje dieťa. „Nie skôr, ako budem pripravená.“
„Dám si na to pozor. Počuj...“ začal som sa trošku ošívať. „Kedy asi... kedy si myslíš, že by si už
mohla byť pripravená?“
Nepozerala mi do očí, keď začala hovoriť. „To je veľmi ťažké odhadnúť. Teraz si idem skúsiť vy-
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žehliť tento posledný rok u mamy. Takisto si musím nájsť prácu... A vlastne, ak ma neprichýli, s čím
dosť počítam, tak aj bývanie. V azyláku už nemôžem zostať dlho...“ V skutočnosti bolo jedno, čo
odpovie, pretože na mňa ideme prepísať poručníctvo. Už som si ani nerobil žiadne ilúzie. Kvôli
svojmu mäkkému charakteru, ktorý som pri nej vždy mával, mi už bolo jasné, že mám odteraz rolu
otca a pravdepodobne sa jej už nezbavím. Život sa skutočne dokáže obrátiť v priebehu chvíľky,
ako mi nedávno sama povedala.
„Ja viem, že sa oňho dobre postaráš,“ uložila dieťatko do kočíka, vedľa ktorého bola položená
malá taška. Bolo v nej to málo, čo svojmu synovi zadovážila za tú krátku chvíľu, čo je na svete.
Dnes mi ho už definitívne pripravila. Ako tovar do obchodu. Už to len vychovať.
„Mišo, ale sľúb mi, že ma pred malinkým zatajíš. Nechcem s ním byť, nechcem aby ma hľadal,
aby o mne vôbec vedel... Musí si myslieť, že si jeho otec a že ja neexistujem. Možno, keď budem
pripravená, možno vás občas prídem pozrieť len ako tvoja kamarátka. Ale ak sa nezvládnem postaviť na nohy skôr, než začne chápať, prosím, prosím, daj pozor, aby nezistil, že som jeho mama!“
Zmluvu s diablom som už uzavrel. Mal som teda na výber? Iba som prikývol.
Ubehli ďalšie dva týždne a ja som už dva dni ani oka nezažmúril. Je to možné? Dokázal som z jednej
fotky postupne zistiť také množstvo informácií, že som svoju mamu mal takmer na dosah ruky. Mal
som takú radosť! Od učiteľky som získal kontakt na pána, čo náramky vyrábal. Ten sa dopátral, komu
predával konkrétne ten s príveskom, ktorý bol na fotke. To ma doviedlo k môjmu pravdepodobnému
otcovi, ktorý síce zmizol, no jeho mama, s ktorou žil, mi poskytla ďalšie informácie. Bolo to celé ako
v počítačovej hre. Mal som v notebooku uložené obrovské množstvo fotiek, adries a najmä mien
a telefónnych čísiel, ktoré som už skúšal a doviedli ma len do slepej uličky. Bol som tak blízko cieľu
a taký nadšený, že som len netrpezlivo čakal na Miša, kedy príde z práce, aby som sa mu konečne
zdôveril s mojou tajnou misiou. Bol som odhodlaný mu všetko povedať. Napokon, tú fotografiu som
vylovil z jeho tajnej zásuvky. To znamenalo, že moju mamu aspoň raz v živote videl a teraz, keď už
nebolo cesty späť, mi skrátka dlžil ten posledný kúsok skladačky. Konečne! Zvuk kľúčov v zámku.
„Mišo!“ vysypal som naňho v sekunde, keď sa objavil vo dverách obývačky. Pribehol som k nemu,
otŕčajúc mu pred nos tú usvedčujúcu fotku. „Viem, že si moju mamu poznal! Viem, kde býval môj
otec. Viem, že mama bola kedysi závislá od liekov. Mám o nej zistené takmer všetko,“ konečne
som sa nadýchol, „Som jej na stope. Musíš mi povedať všetko, čo vieš!“ Mišo bol nejaký bledý. Pomaly mi vzal fotku z rúk a ani sa na ňu nepozrel. „
Mišo? Haló,“ zasmial som sa. „Nie je to skvelé? No tak, hovor!“ Nič však nepovedal. Odišiel do
svojej izby a zamkol sa. Nechápal som to. No mal som strašné nervy.
Do „našej“ kaviarne nevošla Ivana, ale akási primadona. Čižmy na opätkoch, kožená bunda, upravené vlasy, červený rúž. Vyschlo mi v krku a musel som si pripomínať, že som sem prišiel s úmyslom byť nahnevaný.
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„Ahoj Miško,“ nadšene ma pozdravila. Zamračil som sa.
„Nehovor mi tak. Stačilo.“
Aj ona sa zamračila, keďže som ju nepríjemne schladil hneď na úvod. Zavesila si štýlovú bundičku
na stoličku a sadla si oproti mne. „Čo sa akože stalo?“
Zhlboka som sa nadýchol a zovrel ruky v päste. „Malý o tebe vie. Je ti na stope a darí sa mu.
Vie už o tebe skoro všetko...“
Vyvalila oči a hlasno vydýchla: „Čože?“ spýtala sa šeptom.
„Počula si!“ pokračoval som tvrdým tónom. „Dalo sa to čakať, Ivana. Za celý jeho život si ho videla len
niekoľkokrát, a aj to len dovtedy, kým bol škôlkár. My dvaja sme sa tiež akosi obchádzali a volala si iba
sporadicky. Ale očividne ti Ivan vôbec nechýba. Vyzeráš vcelku spokojne,“ ironicky som si ju premeriaval pohľadom. „Vydatá, dve malé deti, čo ťa po ňom, však? Na svoje sľuby si dávno zabudla.“
„Michal, sľúbil si mi predsa, že ma nikdy nenájde,“ veľmi rýchlo strácala pôdu pod nohami.
„Ten chlapec má skoro štrnásť rokov. Prechádza si ťažkým obdobím, hľadá sa. Mala si ho vidieť,
aký bol nadšený, keď mi vravel, že skoro našiel svoju mamu!“ Musel som kontrolovať tón svojho
hlasu, pretože zopár ľudí v kaviarni už po nás divne pokukovalo.
„Musíš to nejako zastaviť,“ trvala na svojom roztraseným hlasom. „Prosím, ja... konečne sa mi začalo dariť. Nemôžem si to teraz pokaziť. Ani u Filipa, ani u detí... Dostala som sa z dna na vrchol
a teraz jednoducho... Teraz nie je vhodná doba.“
„Nikdy nie je vhodná doba,“ odsekol som podráždene.
„Mišo, prosím. Ja ti sľubujem... Tentokrát už vážne. Napravím si u teba svoje renomé, aj u malého,
ale prosím, daj mi ešte trošku času,“ sršala z nej čistá panika.
„A čo mám akože podľa teba spraviť?“ rezignovane som vyprskol. Keď som ju zase raz videl takú
rozrušenú, napadlo mi, že by som možno mohol pre ňu spraviť poslednú láskavosť, no nie? Som
čistý debil... Videla, že pomaly ustupujem a natiahla svoje ruky cez stôl, aby sa dotkla tých mojich,
čím ma, pravdepodobne vedome, utvrdila v mojom rozhodnutí znovu jej vyhovieť. „Verím, že ty na
niečo prídeš. Stretneme sa tu zase vo štvrtok?“ Zahanbene som sklopil oči. To naozaj neviem urobiť správne rozhodnutie, ani keď ide o „môjho“ syna?
Kopal som do každého kameňa a do každej lampy na ulici. Žiadnu som nevynechal. V utorok som mu
to povedal a dnes už neviem nájsť zo svojho projektu ani jeden jediný údaj. Bolo mi jasné, že to nebola
náhoda, ale nechápal som, prečo. Je taký sebecký, že ma chce len pre seba a nechce, aby som našiel svoju pravú mamu? Alebo čo je do riti za tým?! Neviem, čo ma štvalo viac – to, že ma Mišo tak podrazil,
alebo to, že teraz sa mi celý projekt zrútil a môžem začať odznova. Svižnou chôdzou s rukami hlboko
vo vreckách som sa snažil trošku upokojiť. V škole by som neobsedel. Ponáhľal som sa nechutnými uličkami nášho smradľavého mesta, keď som zrazu cez presklené okno akejsi kaviarne zbadal...
M a r t i n a B o r o v a n o v á » autorka je absolventka Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej
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L AU R A C H R E B E TOVÁ

osudná prechádzka
Bol november. Všade naokolo bol sneh a fúkal studený vietor, ktorý naháňal zimomriavky. Panovala veľmi nepríjemná atmosféra. Celou horou sa ozývalo kvílenie vetra a praskanie mohutných stromov. To som ešte netušila, k čomu kráčam. Každý kúsok lesa som dobre poznala, už od mala mi
bola príroda druhým domovom. No dnešok bol iný. Cítila som v kostiach, že sa niečo deje a ja som
nevedela, čo to je. Aj s Erikou sme si len chceli vyvetrať hlavu a ísť sa prejsť po zasnežených chodníčkoch krajiny. Erika sa nebála, bola pokojná a z mojich pocitov si nerobila ťažkú hlavu. Stále
tvrdila, že som len zbytočne paranoidná. Ja som však vedela, že je niečo zle. Niekde v diaľke som
počula veľmi zvláštne zvuky, ktoré pripomínali krik ženy. Necítila som sa príjemne a chcela som,
aby sme sa vrátili, no Erika pokračovala a moje obavy brala na ľahkú váhu. Na chvíľu som prestala
rozmýšľať nad týmito čudnými zvukmi, pretože mi Erika rozprávala o jej priateľovi a o tom, ako im
to v poslednom čase veľmi neklape, a tak sme kráčali ďalej starou známou cestičkou. Vedela, ako
má odpútať moju pozornosť, to jej išlo vždy.
Tak sme si vykračovali a preberali naše životy, keď zrazu Erika stíchla. Nechápala som, čo sa deje.
Zostala stáť a otočila sa na mňa. Neistým hlasom sa ma spýtala: „Počula si to?“ Celým telom mi
prešli zimomriavky a započúvala som sa aj ja. Naozaj to bol ženský krik. Nevedeli sme, čo máme
urobiť. Len sme tam mlčky stáli a vymieňali si ustráchané pohľady. Erika však bola žena činu.
Okamžite ma chytila za ruku a začala ma ťahať ďalej po cestičke. Nevedela som, aký je plán. Keď
zrazu s presvedčením povedala: „Musíme zistiť, čo sa tam deje.“ Vtom som sa jej vytrhla a vravím:
„Si normálna? Ja nikam nejdem, vráťme sa.“ No ona nezastavovala a pokračovala ďalej so zámerom zistiť, o čo ide a pomôcť žene, ktorej krik bolo počuť. Nechápala som, ako môže byť taká
nebojácna. Mohlo tam byť čokoľvek a mohlo sa nám niečo stať. Ona však videla len to, že je tam
niekto, kto môže potrebovať našu pomoc. Vedela som, že v týchto lesoch nie je signál a nemáme
ani ako zavolať pomoc. Hľadala som všetky možné argumenty, ako ju zastaviť a presvedčiť ju,
aby sme sa vrátili. Nič nezaberalo, a tak som sa rozhodla, že ju budem nasledovať. Sama som sa
vrátiť nechcela a nechcela som ani nechať Eriku samú. Čím hlbšie sme šli do lesa, tým sa hlas ženy
zintenzívňoval a môj strach tiež. Nemala som na výber. V hlave som si prehrávala rôzne scenáre
o tom, čo sa mohlo stať. Zrazu sme niekde v diaľke pred nami uvideli svetlo, ani jedna z nás nevedela, čo je to. A pomaly sme sa k tomu približovali. Bol to oheň, ale neboli sme dosť blízko na
to, aby sme videli, či tam niekto je. Hlas ženy bol počuť hneď vedľa nás. Bol to neutíchajúci plač.
Erika zrazu zastala a potichu vraví: „Rýchlo poď sem, schovaj sa, niekto tam je.“ Bola som taká
vystrašená, že som sa nezmohla ani na jedno slovo. Spoza stromu sme sledovali, čo sa deje. Vietor
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rozprašoval sypký sneh, ktorý nám bránil v rozhľade. Videli sme však vysokú mužskú postavu celú
v tmavom učupenú pri jednom z neďalekých stromov. Až potom sme si všimli, že to, pri čom čupí,
bola žena. Bola zviazaná. Nevedeli sme, čo robiť. Len sme bez slova sledovali situáciu a rozmýšľali
o tom, čo môžeme spraviť. Stále som nechápala, čo sa tam deje. Hrdlo som mala také stiahnuté,
že aj každý nádych bol ťažký. Nohy sa mi podlamovali v kolenách. Prestúpila som z nohy na nohu.
A to som nemala robiť. Stúpila som totiž na konár a ten hlasno zapraskal. So smrťou v očiach som
sa pozrela na Eriku a tá sa pozrela na postavu muža. Bolo vidieť, že to počul aj on, pretože bol
otočený na našu stranu. V tom momente ma chytila panika a dala som sa na útek. Erika nevedela,
čo robiť, tak sa rozbehla aj ona so slovami, či som sa zbláznila. Medzitým som sa ešte stihla otočiť
a videla som, ako muž smeruje k nám a hrubým chrapľavým hlasom na nás kričí. Mala som taký
strach, že sa mi po lícach rinuli veľké krokodílie slzy a pred očami som mala uviazanú ženu. Modlila som sa ku všetkým svätým, aby sme sa dokázali dostať z lesa živé. Bolo počuť aj ženu, ktorej
svitla posledná kvapka nádeje, že ju niekto zachráni a kričala o pomoc. Nohy sa mi zabárali do
hlbokého snehu a každý krok ma vyčerpával. Nestíhala som dýchať a cítila som, ako mi studený
vzduch prúdi do pľúc. Keď sme sa dostali dostatočne ďaleko od toho miesta, muž sa nám stratil
z obzoru. S plačom som sa hodila na kolená a nevedela, čo ďalej. Vytiahla som si telefón s nádejou, že chytím signál, bolo to márne. Bolo na nás vidieť, aké sme zúfalé. Myslela som si, že poznám
každý kúsok lesa, ale teraz som mala pocit, že som stratená a neviem, ako sa dostať domov. Zmocnil sa ma pocit beznádeje. Erika však zachovala chladnú hlavu a vedela presne, ktorým smerom sa
máme vydať, aby sme sa dostali domov. Napojili sme na cestu, ktorou sme prišli a rýchlym krokom
sme sa ponáhľali späť. Erike však to, čo sme videli, nedalo pokoj. „Musíme tam niekoho poslať,
predsa to len tak nenecháme.“ Ja som však myslela len na to, ako konečne budem doma v bezpečí.
Hneď ako sme sa dostali k nám, celé roztrasené a vyplašené sme opísali mojim rodičom, čo sa nám
stalo. Boli veľmi prekvapení, pretože vedeli, že tieto lesy sú bezpečné a nikdy by si nemysleli, že
sa tam môže niečo takéto stať. Najskôr nám neverili. No keď videli, aké sme rozrušené, pochopili,
že niečo také by sme si nevymýšľali. Rozmýšľali sme, čo urobiť. Jediná rozumná vec bola zavolať
policajtov, pretože nebol dobrý nápad sa tam vracať na vlastnú päsť. Všetci sme to odsúhlasili a polícia už bola na ceste. Vysvetlili sme im, čo sa deje, naviedli ich presne na to miesto. My sme tam,
samozrejme, nešli. Už nikdy nepôjdem večer do lesa. Ubiehali hodiny. Všetci sme boli v napätí
a čakali na nejaký verdikt od policajného zboru. Rodičia stále nechápali, ako sa niečo také môže
stať v lesoch za naším domom. Odmalička sme sa tam hrávali a nečakali by sme, že sa tu odohrá
situácia ako z hororu. Boli asi dve hodiny v noci. Erika zostala spať u nás, no nezažmúrili sme oči
ani na minútu, stále sa nám v hlave prehrával dnešný scenár. Bolo to strašné. Keď si predstavím, čo
všetko sa nám mohlo stať, je mi do plaču. Erika bola trochu pokojnejšia, ale tiež nemohla zaspať.
Začula som zvonenie telefónu. Bol to telefón môjho otca. A vedela som, že je to niekto z polície.
Kto iný by volal o pol tretej v noci. Bol to dlhý rozhovor, no nevedela som, čo sa stalo. Z otcových
slov som to nevedela posúdiť. Potom sa otec rozprával s mojou mamou. Vyšla som z izby a videla
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som vyplašené výrazy na tvárach mojich rodičov. Erika o malú chvíľu vyšla z izby tiež. Čakali sme
nejaký verdikt, čo sa tam vlastne stalo. Najskôr rodičia nechceli nič povedať a mlčali. Vedela som,
že to nie je dobré. No po chvíli presviedčania nám povedali, čo to bol za telefonát. Hlavný zástupca policajtov volal otcovi a oznámil mu, že v lese našli mŕtvu ženu priviazanú o jeden zo stromov.
Bola premrznutá a prekrytá snehom. Zostali sme zhrozené. „A čo ten chlap? Našli ho? Musel tam
predsa niekde byť, keď ona bola už mŕtva.“ So zvedavosťou som sa vypytovala ďalej. „Nie, zľahla
sa pod ním zem. Nenašli ani žiadne stopy v snehu, keďže v noci začal padať sneh a všetky ich prikryl,“ keď nám to otec oznamoval, bolo vidieť, že je veľmi nepokojný. „A čo tá žena? Už vedia, kto
to bol? A prečo bola v tom lese?“ Otec zase spustil: „Je to čudné, ale policajt povedal, že identita
ženy je neznáma, akoby sa tu iba objavila. Po nikom nie je vyhlásené pátranie, nikto nenahlásil
žiadne zmiznutie a nemala pri sebe žiadne osobné veci. Povedal mi, že mohla mať tak štyridsať
rokov.“ No ja som stále nechápala, ako je možné, že nenašli toho vysokého chlapa v tmavom kabáte. Čo ak sa takéto niečo môže stať aj mne? Veľmi som sa bála, predsa to nebolo ďaleko od nášho
domu a do lesa sme chodili skoro každý deň. No prisahám, že od dnes tam už nevkročím a už
dupľom nie po západe slnka. Najbližšie týždne boli hrozné, nemohla som spávať, pred očami som
mala stále to, čo sme videli v lese. Neverila som tomu, že tá žena bola mŕtva. Boli sme tam len pár
hodín predtým a ešte bola nažive. Mala som výčitky svedomia, či sme nemohli pre ňu urobiť viac.
A ešte jedna vec mi vŕtala v hlave – že ten psychopat sa ešte stále nenašiel a behá niekde medzi
nami. Niekedy v priebehu tohto týždňa boli u nás policajti. Chceli, aby som toho chlapa opísala.
No ja som ani sama nevedela, ako vyzeral, jediné, čo som im vedela povedať je to, že bol vysoký
a oblečený celý v tmavom. Mal veľmi hrubý a zachrípnutý hlas. Zo zvedavosti som sa opýtala na
dotyčnú ženu v lese. Stále nevedia, kto bola ani ako sa tam ocitla. Táto udalosť sa stala na niekoľko
týždňov stredobodom pozornosti všetkých médií. Všetci riešili, kto je táto záhadná žena, ktorá bola
zavraždená v lese. Dokonca novinári prišli aj k nám domov. Otec ich však nepustil a nechcel, aby
sme boli spomínaní v médiách v súvislosti s týmto incidentom.
Ubehol rok. Nie je to také, ako to bolo na začiatku, keď som nedokázala myslieť na nič iné. Už
aj spávam lepšie. Sem tam si na túto udalosť spomeniem, usilujem sa to však eliminovať. Už je to
za mnou. Páchateľa síce stále nechytili, vyzeralo to tak, že ako záhadne sa objavil, tak záhadne aj
zmizol. Aj médiá sa už upokojili. Odvtedy si dávam veľký pozor a nikdy nechodím do lesa sama
a už vôbec nie za tmy. Všetko sa mi to vracia naspäť, a to nechcem. Nikdy nikomu neprajem takýto
zážitok. Poznamená vás to na celý život.

L a u r a C h r e b e t o v á » autorka je absolventka Autorskej literárnej tvorby pod vedením Petra Tollaroviča
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DA N I E L A G R E G O R OVÁ

básne

SAMOTA
S vetlo stícha...
A ja cítim šum tvojich krídel
M razivo sa zabáraš do mojich kostí
O stnaté dráty ohraničujú moje ja
T am niekde v diaľke
A kási machuľa, zvaná samota
VÁHAM
Na krídlach vážky sedím
a hľadím do neznáma,
myšlienky miešajú sa
ako koktail v shakeri,
utriedim ich iba na okamih,
kým ich znova nerozhádžeš...

Vkrádaš sa a cítim v duši chlad,
viem, že je to tvoja práca, a preto si rád.
Vkrádaš sa do mňa a vnášaš do mojich očí sĺz potok,
viem, že si to ty, starý priateľ: "Dobrý deň smútok!"
KOLOBEH
Plakala slza v rannom kúte oka,
s ľahkosťou padala nadol,
opisujúca líce, pery tvár,
zanechá smútok, vrások pár.
Plakala slza v nočnom kúte pier,
padala dievčaťu na končeky vlasov,
snažila sa potlačiť tú bolesť,
s ľahkosťou jarného vánku
došla až na koniec.

MIZNUTIE
Vznášam sa.
Bezstarostnosť s mojím ja.
Mizne všetko vôkol mňa.
Srdce.
Život.
Hra na Godota.
STARÝ PRIATEĽ
Vkrádaš sa do mňa, a s tebou prichádzajú všetky tie zlé spomienky,
do mozaiky minulosti chýbajú mi kamienky.
D a n i e l a G r e g o r o v á » autorka je absolventka Autorskej literárnej tvorby pod vedením Petra Tollaroviča
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D IA NA HAJ D U Č KOVÁ

v zajatí

Otvorila som oči a nevidela som nič, iba úplnú tmu. Jemne to so mnou nadskakuje a ja si uvedomujem, že nie som na pevnej zemi. Počujem zvuk motora a zisťujem, že sa pravdepodobne nachádzam v aute. Je tu cítiť benzín, alkohol a nekvalitné cigarety. Letmo počujem rehotajúce sa mužské
hlasy a nahlas pustené rádio.
Chcem sa pohnúť, no telo mi tŕpne každým pohybom. Bolesť hlavy, ktorá je ukrutná, mi vyráža až
do rúk. Usilujem sa chytiť si rukami to miesto, ktoré mi spôsobuje nesmierne bolesti. V tej chvíli
si uvedomím, že ruky spínam pred sebou a niečo mi bráni v tom, aby som ich povolila. Dvíham
ich k sebe a pomaly si sťahujem masku, ktorá mi bránila vidieť. Vystrašená sa obzerám okolo seba
a vidím priestor, ktorý pripomína vnútro dodávky. Oblieva ma studený pot a začínam prichádzať
na to, že niečo nie je v poriadku. Ruky dávam za seba a chytám si boľavé miesto na hlave. Vlasy
mám zalepené a nasiaknuté neidentifikovateľnou tekutinou. Každý dotyk štípe ako čerstvá rana od
porezania. Pozriem sa na končeky prstov a zbadám krv. Srdce sa mi nekontrolovateľne rozbúši a ja
začínam podliehať panike. Snažím sa rozpamätať sa na to, čo sa stalo. Nepokoj a úzkosť, ktorou
som pohltená, mi bráni spomenúť si. V hlave mi momentálne behajú otázky. Kde to som a aký je
vôbec deň? Upnem sa na hlas z rádia, ktorý je počuť z prednej časti auta.
V rádiu počujem melódie, ktoré pripomínajú tradičné ruské piesne. Počujem hlas hlásateľa: „Už že
je sedmi hodyny večera i my zihrajemo ščehodnu písňu.“
Preboha! To je ukrajinský jazyk!? Ja som na Ukrajine? Zmocnil sa ma neskutočný strach. V tom
návale bezmocnosti som ako jediný obranný mechanizmus zvolila krik. ,,Pomóc! Pomôžte mi niekto!“ Vzápätí sa hudba stíšila a ja som začula šum medzi tými neznámymi chlapmi z prednej časti
auta. Auto prudko zastalo a mňa hodilo o konštrukciu dodávky. Zadné dvere sa otvorili. Nachvíľu
ma oslepilo svetlo, ktoré preniklo do kufra a ja som sa ho na niekoľko sekúnd snažila vstrebať a zaostriť. Žiara obklopila dve tučné postavy, ktoré stáli oproti mne. Pozreli sa na mňa takým zlomyseľným pohľadom, ktorý vo mne vyvolal neopísateľný strach. Rozplakala som sa a strach, ktorý mi šiel
z očí sa nedal skryť. Obidvaja vyskočili do dodávky, jeden vzal povraz, ktorým ma uviazal rukami
hore o konštrukciu. Napchal mi do úst nejakú špinavú a nanajvýš smradľavú handru, ktorú našiel
na pohodenej bandaske plnej benzínu.
,,Siday sji tu ty korova!“ zakričal. Môj plač bol taký silný, že som cez neho nepočula, čo sa medzi
sebou rozprávali.
,,Prosím, neubližujte mi. Ja som nič neurobila,“ vzlykala som. ,,Pustite ma, ja to nikomu nepoviem.
Sľubujem...“
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Druhý dofajčil cigaretu a ohorok hodil po mne so slovami: ,,Sticha, buty. Sticha!“ Chytil ma pod
krk tak silno, že som pocítila, ako sa dotýkam podlahy len končekmi prstov na nohách. Náhle ma
pustil a ja som spadla na zem. Zakričal na mňa s takou zlosťou, že celú moju tvár pokryli jeho sliny a nepríjemný zápach po alkohole a cigaretách. Zmocnila sa ma tieseň, ktorá spôsobila, že som
nedokázala ovládať vlastné telo a pomočila som sa. To ho nahnevalo ešte viac a vylepil mi facku.
V hlavne mi hrozne zadunelo.
,,Ty sji naša prostytúsja,“ vykríkol. Druhý sa priblížil tiež a k nosu mi priložil handru nasiaknutú
silne páchnucou látkou.
Preberám sa na ženské výkriky o pomoc a zimu. Ležím v strede prázdnej izby na matraci, ktorého
pružiny mi bolestivo bodajú do chrbta. Okolo mňa nebolo nič len tma a prázdno. Do miestnosti
vnikalo len malé svetlo cez zamrežované okienko na dverách. Dookola mňa sú porozhadzované kusy
oblečenia, použité striekačky a vedro plné studenej vody. Miestnosť páchne po plesni a zdochline.
Prejde po mne mráz a ja si uvedomím, že stojím len v nohavičkách uprostred chladnej tmavej izby.
Mňa asi fakt uniesli! Preboha, nie! Chcela som kričal, no spomenula som si na moje výkriky v aute.
Počujem kroky, ktoré sa ku mne stále viac približujú. Otvoria sa dvere a stoja v nich tí istí chlapi,
ktorí ma viezli. Zabuchli dvere, hodili ma na posteľ a povedali, nech si dám dole nohavičky. Jeden
mi chytil ruky a druhý sa na mňa zvalil ako vrece zemiakov. Jeho ťažké a spotené telo ma ťažilo
a ja som sa nedokázala nadýchnuť. Rozopol si nohavice a prudko do mňa vnikol. Striedali sa na
mne obaja alebo to robili aj obaja naraz. Po hodine znásilňovania sa obliekli a mňa tam nechali
ležať v kaluži krvi, ktorá sa zo mňa liala po ich drastickom úkone. Boli už na odchode, keď v tom
zo mňa vyletelo: ,,Vy hovädá nechutné! Pustite ma!“ zakričala som v návale zlosti, ktorú striedal
strach o holý život. ,,Divčina, divčina!“ otočil sa jeden z nich, rozbehol sa ku mne a začal do mňa
kopať hlava-nehlava.
,,My vam daruyemo zaraz!“ Chytili ma pod ruky a ťahali ma na druhý koniec miestnosti. Vopchali
mi hlavu do tej studenej špinavej vody, ktorá bola vo vedre a nechali ma pod vodou niekoľko sekúnd. Tento úkon zopakovali ešte minimálne desaťkrát, potom som to už prestala rátať. Vyťahujú
ma. Prosím, nech už je to poslednýkrát. ,,Je ti dostačno?“ zakričal. A ja som sa len modlila nech už
odídu a nechajú ma na pokoji. Postavili sa a odišli. Mokrá lapám po dychu a schúlená úplne nahá
ostávam ležať na studenej špinavej zemi. Dúfam v to, že sa už nevrátia, no mýlim sa. Vrátili sa aj
s nejakou drevenou kladou. Pribili ju na stenu, zodvihli ma a dovláčili k nej. Jeden ma zodvihol,
postavil ma pred kladu a rozpažil mi cez ňu ruky. Ten druhý vybral z vrecka klince a ja som vedela,
že je so mnou koniec. ,,Prosím Vás, nerobte to. Už budem dobrá,“ s plačom som ich prosíkala,
nech mi neubližujú. Vzal kladivo a klincami mi prebil dlane o kladu. Bezmocne som tam stála v bolestiach a plači. Oni sa len zasmiali a zasa bez slova odišli.
Prebúdzam sa na hlasný krik ženy, ktorý bolo cez zatvorené dvere počuť dosť nahlas. Asi tu nie
som sama. Asi ma fakt uniesli na biele mäso. ,,Prestaňte, to ma bolí!“ slová dievčaťa bolo počuť
zreteľne a z jej hlasu bolo cítiť strach a úzkosť. Všetko ma bolelo a nevedela som sa ani pohnúť.
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Musím niečo spraviť. Nemôžem tu takto ostať, veď ma zabijú. Skúšala som sa nohami zaprieť
o zem. Cítila som, ako mi na stehnách puká zaschnutá krv a leje sa stále ďalšia a ďalšia. Teplá a
čerstvá zo zranenia, ktoré mi po vniknutí do mňa spôsobili. Zaprela som sa aj do rúk, ale rany na
dlaniach mi spôsobovali veľké bolesti. Musím to skúsiť. Musím niečo spraviť a dostať sa odtiaľto.
Šla som aj cez bolesť a snažila som sa pohnúť s kladou, ktorú pribili o stenu. Po niekoľkých minútach, možno aj hodine sa mi podarilo vytrhnúť kladu zo steny a ja som bola voľná. Teda aspoň
oslobodená od pribitia k stene. Prišla som k dverám a dúfala v to, že budú otvorené. Nieee! Ja
neverím, tí dementi ma zabudli zamknúť. Vybehla som z miestnosti a ostala stáť uprostred veľkej
chodby. Zápach zdochliny, ktorý sa šíri po chodbe, je taký silný, že ma začalo napínať. Po zemi aj
stenách sú škvrny od zaschnutej krvi a ja som sa na moment prestala sústrediť. Stojím uprostred
chladnej chodby, svetlá blikajú na odstrel. V pozadí počuť kvílenie žien. Rozbehla som sa neznámou chodbou k dverám, ktoré som v diali zbadala. Ruky, ktoré som mala pribité na klade ako
Ježiš Kristus pri ukrižovaní, ma neuveriteľne boleli a rany štípali každým prudším pohybom prstov.
Už viem ako sa cítil náš Spasiteľ. To nehovorím o rane, ktorú mám medzi nohami. Neprestajne
krvácam hrudy krvi... Bolí ma celá maternica a každým pohybom mám pocit, že mi odtiaľ vyskočí.
Vybehujem dverami a ocitám sa na opustenej lúke. Nie je tu nič len tá dodávka, stará opustená budova, z ktorej som práve vyšla a lúka. V diaľke vidím les. Utekám po lúčnej cestičke priamo k lesu.
Musím sa dostať k hraniciam. Určite nebudeme ďaleko. Zvládnem to! Rozbehla som sa nahá a zakrvavená s ranami po celom tele lesnou cestičkou, až prichádzam na okraj lesa. Obzrela som sa
za seba, na budovu plnú zúbožených, unesených žien. Rozplakala som sa a mrzelo ma, že som ich
nevedela všetky zachrániť. Pravdepodobne ich čaká doba znásilňovania, predávania sa, drogovania
a prinajhoršom aj smrť. Veľmi som nahnevaná a neviem ovládať svoje emócie. ,,Vy hnusné svine!!!
Zdochnite!!!“ zakričala som a rozutekala som sa lesom.
Utekám už určite vyše hodiny, no stále nevidím žiadne hraničné ploty. Nepočujem žiadne autá,
žiadnych ľudí, nič, čo by pripomínalo ľudskú civilizáciu. Nevládzem už ďalej bežať, potrebujem
pauzu. Prišla som k nejakému potoku. Poumývala som svoje ubolené telo a nachvíľku som si odpočinula. Zobúdzam sa do úplnej tmy a uvedomím si, že som tvrdo zaspala. Snažím sa postaviť, ale
telo so mnou nespolupracuje. V ťažkých bolestiach vstávam a idem ďalej. Začujem auto a dúfam
v zázrak. ,,Je tu niekto? Haló, potrebujem pomoc, uniesli ma!“ Hranice, prosím nech sú to hranice. Idem za zvukom auta. Počujem kroky. Niekto ma počul, ide mi na pomoc. Som zachránená.
,,Sergej tu jest ta divčina,“ kričí muž. „Nie, bože, nie, oni ma našli.“ Strach, ktorý vo mne vyvolal
jeho hlas ma dostal do úzkych a rozutekala som sa hlava-nehlava.
,,Bum.“ „Výstrel, to bol výstrel. Preboha, oni na mňa strieľajú!“ Druhý výstrel ma zasiahol do brucha a ja padám na zem. Ležím nehybne v mokrej tráve a po tvári mi stekajú slzy. Necítim bolesť.
Necítim chlad. Cítim len to, že zomieram.
D i a n a H a j d u č k o v á » autorka je absolventka Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej
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D a n i e l B í r o » Ateliér komunikácie v médiu fotografie
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S I M O NA HAVA LOVÁ

kľúč

Ten pocit, keď popáli Ťa lúč
a Ty navždy stratíš kľúč.
Ten kľúč od spomienok!
Otáčaš sa a kráčaš späť,
no vieš, že návratu už niet.
Nevzdávaš sa Svojich snov
a kráčaš ďalej cestou nepeknou.
Ten kľúč hľadáš stále,
Nepripúšťaš si hynúcu nádej.
Na konci cesty zistíš, že
Žiadny kľúč netreba,
Lebo spomienky tvoria teba,
Tvoj úsmev, Tvoje slová.

S i m o n a H a v a l o v á » autorka je absolventka Autorskej literárnej tvorby pod vedením Petra Tollaroviča

40

M a r c e l G a š p a r í k » Ateliér komunikácie v médiu fotografie
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K R I S T Í NA H Í R E Š OVÁ

uspávanka a tma
Zaspievam ti uspávanku
krajšiu ako peknú
Zaspievam ti uspávanku
sladkú pieseň pre tmu
Zaspievam ti uspávanku
tichšiu ako vánok
Zaspievam ti uspávanku
kým ťa zdolá spánok

stále ticho pulzujúca
krásna
no i zdrvujúca
ako pútnik putujúca
svetom rýchlo plávajúca
vševedúca
žehnajúca
milenecky vzdychajúca
veľmi sladko voňajúca
temná
verným blikajúca.

Zaspievam ti uspávanku
zvučnejšiu než pieseň
Zaspievam ti uspávanku
pre jeseň a pre sen
Zaspievam ti uspávanku
tak už privri viečka
Zaspievam ti uspávanku
aby si noc prečkal

TMA
Všade tma
tma tmúca
večná
neutíchajúca
ako živá
dýchajúca
stratených vždy volajúca
podmanivá
strhujúca
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K r i s t í n a H í r e š o v á » autorka je absolventka Autorskej literárnej tvorby pod vedením Petra Tollaroviča
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A L Ž B E TA J A C K O VÁ

masa mäsa
Sedím v zadymenom bare s obrazmi Jamesa Deana na stenách. Mladý muž ma pozýva na pohárik.
Cítim, ako sa mi pľúca plnia cigaretovým dymom, zatiaľ čo mi podáva do rúk pohárik vodky.
Je ráno. Vstala som, no ešte som nemala odvahu otvoriť oči.
Predstavujem si, že keď ich otvorím, neuvidím vedľa seba kopu mäsa, pod ktorou každodenne
hrubnú vrstvy lipidov. Predstavujem si, že sa oddnes už každé jedno ráno nebudem musieť báť, že
ma jeho hromada tuku privalí a ja sa nebudem môcť nadýchnuť. Predstavujem si nový vzťah, v ktorom sa manžel a milenec nezmení len na sponzora. Predstavujem si, že som zdravá. Že sa čiastočky chorôb boja nadviazať so mnou kontakt rovnako ako atraktívni muži. Zacítila som na mojom
boku jeho ruku. Vitaj realita.
Dnes je výnimočné ráno, lebo dnes som po... nepríjemnej rannej rutine a po tom, ako sponzor
odišiel do práce vytiahla spod postele kufor. Neponáhľala som sa, mala som dostatok času. Začala
som postupne. Ponožky, nohavičky, podprsenky. Sukne, šortky, nohavice. Blúzky, tričká, svetre.
Sako, bundu, kabát. Len to najnutnejšie. Len tie veci, ktoré sú mi ešte stále dobré. Veľmi som
schudla. Mám pocit, akoby každé moje kilo prehuplo na sponzora. Spolu s ním aj všetka moja chuť
a radosť. Alebo je moja strata váhy a energie len príznakom ďalšej potvory, ktorá ma zvnútra ohlodáva a kradne mi zdravie? Sponzor hovorí, že si to len namýšľam. Doktor to tvrdí tiež. Vraj je to
celé len v mojej hlave, vraj je chorá len moja myseľ. Nikto mi neverí. Nikto.
Pred týždňom som sa prechádzala cez naše mesto. Rada by som povedala, že som kráčala po
Champs-Élysées, Baker street či Mariahilfer Straße, no tu môže človek kráčať len po ulici
1. mája či Ulici odbojárov. Sadla som si do rovnakého baru, v ktorom sedím dnes. Ani nie o pol hodiny pri mne sedel priemerne atraktívny muž (nazvime ho Michal) so žiadnym zmyslom pre humor
a potetovanými rukami. Ale ako sa hovorí, nie je nič, čo by sa nedalo vyriešiť niekoľkými poldecákmi alebo dobrým instagramovým filtrom. Na Michalovi sa mi však najviac páčila jeho atletická postava bez gramu tuku navyše. Predstavovala som si, ako sa dotýkam jeho pevného tela.
Alkohol v kombinácii so starými krivdami plodí len zlé rozhodnutia. Teda... Zlé... Záleží na uhle
pohľadu.
Bol to dlhý večer. Michal ma nechal rozprávať a skutočne počúval, čo ma trápi. Veril, že sa v mojom tele niečo deje a že všetky moje symptómy nie sú len produktmi mojej chorej mysle. Alebo to
aspoň dostatočne dobre predstieral. Na tom vtedy nezáležalo. Tak ako hladina alkoholu vo fľaške
klesala, tak príťažlivosť medzi mnou a Michalom rástla, aby sa zastavila na maxime.
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Išli sme k nemu domov a pamätám si z toho večera len málo, no to podstatné v mojej mysli rezonuje – Michalove telo bolo ešte pevnejšie, ako som si predstavovala. Také bývalo aj sponzorove telo.
Kedysi, keď to bolo ešte iné. Keď ešte zvykol brať ohľad na to, čo cítim. Keď sa ešte staral o nás
dvoch inak ako len materiálne. Keď sa o mňa zaujímal. A keď sa staral sám o seba a o svoju postavu. Keď jeho hmota v kilogramoch nedosahovala trojciferné číslo a keď sa naša láska nemerala
v záporných hodnotách.
V ten deň som prišla domov až nadránom. Sponzor sa pýtal, kde som bola celú noc. Nevládala
som mu klamať, tak som radšej mlčala. Snažila som sa celý deň vyhýbať akémukoľvek druhu rozhovoru. Predstavovala som si, ako našu situáciu prijme ticho, bez zbytočných hádok, ako si zoberie
svoje veci, odíde a ja ho už nikdy neuvidím. Predstavovala som si, že od nasledujúceho dňa nebudem mať pocit, že všetky miestnosti, v ktorých sa objaví on, sú neuveriteľne tesné a malé.
Viac sme o mojej avantúre nehovorili a celý týždeň sa ma ani len nedotkol. Až dnes ráno, predtým
ako išiel do práce. Potom odišiel bez jediného slova, čo nikdy predtým neurobil.
Bol najvyšší čas odísť, preto som intenzívne pokračovala v balení. Zbalila som si posledné potrebné
veci. Zapla som kufor a išla som sa ešte osprchovať. Vyšla som zo sprchy, rukou som pretrela zarosené zrkadlo a pozrela sa na seba. Rozoznávala som obrysy ženy, ktorú som kedysi poznala, hoci
dnes sa na mňa podobala len trochu. Neverila som sebe samej, že to dokážem urobiť. Že dokážem
odísť. Po tom všetkom, čo pre mňa urobil. Kde budem žiť? Z čoho budem žiť? Moja tvár v zrkadle
zosmutnela. Pomaly som sa otáčala na odchod, keď som periférne v odraze zrkadla zbadala na
svojom chrbte niečo tmavé. Pozrela som sa lepšie a uvidela som čierny nápis. Rýchlo som vzala do
ruky druhé zrkadlo a zo svojho vlastného chrbta som prečítala vytetovanú vetu: „Michalovi za najlepší piatok v živote, svojím telom mi ani trochu nepripomínal môjho manžela!“
Zatvorila som oči, akoby som od seba chcela odohnať túto strašnú skutočnosť. Sponzor určite ráno
počas... moje tetovanie videl. Preto odišiel tak chladne, preto nič nepovedal. Z toho večera som si
pamätala málo, a to tetovanie som si nepamätala vôbec. Ešte dlho som len v uteráku stála bosá na
studených dlaždiciach a premýšľala som, prečo som zrazu taká smutná, keď som aj tak plánovala
odísť. Chlad z dlaždíc mi prenikal do tela a naschvál som predlžovala čas, ktorý som tam stála.
Priala som si prechladnúť. Ďalšia choroba by len doplnila môj zoznam, navyše tentokrát si to naozaj zaslúžim.
Po dlhšom čase som vyšla z kúpeľne. Zašla som si do kuchyne po pohár vody a v mysli som si pripomínala, čo všetko sa stalo. A práve vtedy som si všimla na chladničke visiaci odkaz:
„Nech ťa tu už nenájdem, keď večer prídem. Radšej dve brady ako dve tváre.“
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Pustila som pohár vody na zem. Vôkol nôh som mala mokro a ostré črepiny skla. Akoby mi až
teraz došlo, čo sa stalo. Každý úlomok skla predstavoval moje klamstvo. Všetko, čo som nikdy nedokázala nahlas vysloviť, sa nahromadilo a ticho tvorilo tú najväčšiu lož môjho života. A dnes sa to
celé rozpadlo na kúsky a nemo to leží pri mojich nohách.
Obliekla som sa, vzala som kufor a zabuchla za sebou dvere bez toho, aby som si vzala kľúče.
A teraz sedím v zadymenom bare s obrazmi Jamesa Deana na stenách, kde ma mladý muž pozýva
na pohárik. Cítim, ako sa mi pľúca plnia cigaretovým dymom, zatiaľ čo mi podáva do rúk pohárik
vodky.
Predstavujem si, ako mi molekuly etanolu stekajú dolu hrdlom a rozožierajú celú cestu od jazyka
až po hrubé črevo. Dym z cigariet sa zahryzáva do mojich pľúc a mení moje živé tkanivo na mŕtve.
Zapálim si. Beztak to svinstvo už v sebe mám. Mám v sebe hodiny s názvom rakovina, ktoré mi
začnú nahlas odbíjať vždy, keď sa cítim aspoň chvíľu normálne. Pred očami mám nechutné obrázky z obalov od cigariet vždy, keď si s chuťou potiahnem. Mladý muž sa na mňa usmieva, tipuje ma
na chvíľkovú. Predstavujem si jeho telo pod flanelovou košeľou a dúfam, že mi dnes dovolí uňho
prespať.
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K R I S T Í NA K I T T N E R OVÁ

oni

13:09
Otáčal kľúčom v zámke smerom doľava. Tak ako vždy, keď chcel vstúpiť. Tentoraz však mal zvláštny pocit. Vzadu na krku mu naskakovali drobné vyčnievajúce bodky. Niečo tu nesedelo, ale zároveň bolo všetko rovnaké. Skúsil pohýbať kľúčom, či nenatrafí na nejakú chybu v mechanizme, ale
nič. Zámka cvakla a dvere sa otvorili. Vstupná hala bola malá, no útulná. Malá skrinka na topánky
a tri vešiaky na bundy, nič viac. Nepotreboval na oddych chatu s veľkými priestormi. Na čo aj?
Jeho jediná partnerka bola práca vo Viedni a chata v Alpách zase jeho milenka. Vstúpil do slnkom
presvetlenej miestnosti. Chýbal mu pach starého spráchniveného dreva, machu a horského vzduchu. Bol tu ešte jeden zápach, ale nevedel ho identifikovať. Prišlo mu nevoľno, mráz na chrbte neustupoval. Všetko sa mu točilo. Príšerne sa potil, bojoval sám so sebou. Hlasy v hlave sa miesili do
jedného. Zakrýval si dlaňami uši, ale intenzita hlasov sa stupňovala. Kričali stále viac a viac. Chcel
si sadnúť na malú skrinku pri dverách, pozviechať sa, ale skôr ako to stihol spraviť, zatmelo sa mu
pred očami a jeho takmer dvojmetrové telo sa zrútilo k zemi.
14:14
Sakra, tá zem je príšerne tvrdá. Ponaťahoval som si všetky končatiny až dokým som nepočul
prasknutie v kostiach. No nič, bol najvyšší čas vrátiť sa domov. Chata v horách je hotový raj na
zemi. Výhoda ticha, ničím a nikým nerušená samota, sloboda. Ťažkopádne som sa pozviechal zo
zeme. Pozrel som na strieborné hodinky na Benjaminovej pravačke, ležal tu dlho. Tá naivka už
necvičila celé mesiace, cítim to v nohách. Ani prezliecť sa nestihol. Zase len jeho fádny oblek kancelárskej krysy a kufrík plný zbytočných papierov. Ešteže ma má, inak by zdochol od nudy. Každá
bunka v tele sa mi nedočkavo chvela. Bol čas ukojiť hlad.
15:33
Stála opretá o jedinú zastávku na kopci v chatovej oblasti, kde autobusy zvážali všetkých nadšencov turistiky. Najprv som si všimol prekrížené nohy v členkoch. Boli dlhé, štíhle a obuté do tenisiek
zababraných od blata. Turistka. Mala na sebe tmavé rifle obopínajúce jej guľatý zadok a tenkú bundu s rozopnutým výstrihom. Bujaré poprsie. Pekný, štíhly krk držal ešte krajšiu tváričku. Plné pery
popraskané od sychravého počasia, úzky nos a veľké oči plné neskrývajúceho záujmu voči mojej
osobe. Benjamin je riadny fešák, čo s tým narobím. Fascinoval ma jej účes. Husté blonďavé vlasy
vyčesané do prísne uhladeného chvostu. Krása. Moja nová kráľovná, len jej nasadiť korunu.
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„Hrozná zima, však?“ prihovoril som sa jej.
„To áno,“ usmiala sa. Viac som sa neozýval a iba čakal.
„Anna,“ podala mi ruku. Nedokázal som zastaviť úškrn na tvári. Vždy sa nakoniec ozvú prvé.
„Tom,“ opätoval som jej stisk. Všimol som si, že nemala upravené nechty, škoda. Palcom mi smelo prešla po chrbte ruky. Popritom zvodne klipkala dlhými mihalnicami. Celým telom ma lákala
k sebe. Vystavovala sa mi ako kus mäsa za mäsiarskym pultom. Veľmi sebavedomá žena. Blížil sa
autobus, pustil som jej ruku s náznakom, že má ísť predo mnou: „Až po vás, slečna.“ Ona sa iba
pousmiala a nastúpila. Zaplatila vodičovi za lístok, pokojne prešla uličkou až dozadu, pohodlne sa
usadila a potľapkala sedadlo vedľa seba: „Dáme si v meste kávu?“
22:22
Šlo to dobre. Rozprávali sme sa a popíjali. Ku káve sa pridal koňak, cigaretka a znovu dokola. Bola
krásne uvoľnená, smelá, pobláznená. Posledný autobus šiel o pol deviatej večer. Navrhol som jej,
aby sme pokračovali hore na chate. Pozvanie bez zaváhania prijala. Zostala očarená útulnosťou
Benjaminovej chaty. Smiala sa na medvedej kožušine pri malom krbe v obývačke. Bola ako jahniatko, čo vstúpilo do teritória vlčej svorky. Podišla k stojanu so starým gramofónom a položila ihlicu
na nejakú odpornú jazzovú platňu. Benjaminov vkus. Začala zmyselne vrtieť bokmi do rytmu
otravného saxofónu. Opitá sa tackala po celej miestnosti. Sledoval som ju, ako postupne s gradujúcou hudbou strácala aj zábrany. Odopla si čiernu košeľu, pod ktorou skrývala karmínovú podprsenku. Odhalila nádherne tvarované poprsie s jemne vyrysovaným svalstvom na bruchu. Roztopašne sa zasmiala. Mala nákazlivý smiech, pobavila ma. Posadil som sa do koženého kresla a uprene
som jej hľadel do očí. Pochopila. Netrvalo dlho a obkročmo si na mňa sadla. Zhodila zo seba podprsenku. Jej viditeľné vzrušenie kričalo priamo pred mojimi očami. Volalo, aby som sa ich dotkol.
Vlnila sa v mojom rozkroku ako kobra. Jej snaha vzrušiť ma, nebola márna. Moja túžba zmocniť
sa jej tela, duše a všetkého, čo ponúkala, mohutne rástla každou sekundou. Nemohol som sa viac
držať späť. Bozkávala ma, šepkala hlúposti a jej vzdychy ako z lacného porna ma viac a viac burcovali. Odtiahol som ju od seba, chcel som sa na ňu dívať. Dlane som obtočil okolo jej tenkého hrdla.
Vzrušil ma ten vyplašený pohľad, ktorý sa jej nečakane odzrkadlil v očiach. Tlačil som tak silno až
zasyčala. Prestala sa vlniť, načiahla sa za mojimi rukami, škriabala ma, chcela bojovať. Čím viac sa
bránila, tým väčšmi som tlačil na jej hrtan. Chrčala a stonala. Cítil som, ako zbesilo jej pulzovala
tepna. Jej tempo sa synchronizovalo s mojím tepúcim vzrušením. Bola silná, ale ja som bol oveľa
mocnejší. Nedokázala sa viac brániť. Nechty sa pustili mojich rúk, stratila vedomie. Zvieral som
ju silno, bez milosti som ju držal a sledoval som, ako z nej postupne odchádza život. Netrvalo
dlho a jej modré oči sa prevrátili dozadu, až zostalo vidno iba bielko. Nahými prsiami dopadla na
moju tvár. Mŕtva. Udrela ma do nosa vôňa jej vlasov. Iritovalo ma, že boli uväznené v tom chvoste.
Stiahol som jej z neho gumičku a nechal ich, aby jej zakryli nahý chrbát ako nevestin závoj. Položil som ju namiesto seba do kresla a len tak som sa na ňu díval. Nemohol som od nej odlepiť oči.
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Bola ešte krajšia, ako keď bola živá. V kresle vyzerala ako ozajstná kráľovná na tróne. Chcelo to už
len zopár kozmetických úprav. Moja kráľovná predsa musí vyzerať úctyhodne. Prehodil som si jej
bezvládne telo cez rameno a odniesol som ju do spálne. Na mojich červených obliečkach jej bledá
pokožka priam žiarila. Svetlé vlasy tiahnuce sa po vankúšoch ako liany, vytvárali dych vyrážajúci
obraz. Vyzliekol som ju z tých príšerných riflí, ktoré si ešte nestihla samam vyzliecť. Stiahol som jej
ponožky i nohavičky, až ležala tak, ako ju Boh stvoril. Bola nádherná a iba moja. Moja kráľovná.
Musel som však krotiť plameň túžby, ktorý vo mne jej krása vyvolávala. Ešte som nebol hodný jej
lásky.

vovú kľučku a ramenom zatlačil na dvere. Cez úzku štrbinu nazrel dnu, no nič nevidel. Odhodlane
sa nadýchol a roztvoril ich celé. Miestnosť bola zaliata tmou. Prešiel popri posteli a rozostrel dlhé
červené závesy. Okrem rozhádzanej postele, bolo všetko tak, ako to nechal naposledy. Nikde žiadna stopa po prítomnosti ženy. Uľavilo sa mu. V chate bol sám, to bolo jasné. Jediné, čo mu robilo
spoločnosť, bola len jemná vôňa levandúľ.

V kúpeľni som rýchlo napustil do lavóra teplú vodu a nechal v nej rozmočiť kúsok mydla. Vybral
som si pre ňu vôňu levandule. Už ma čakala, keď som si pri nej kľakol na zem. Usmievala sa na
mňa tak nežne, až mi z toho išlo puknúť srdce. Jemne som jej špongiou prechádzal po celom tele.
Ako som ju umýval, rozprávali sme sa o rôznych veciach. Povedala mi, že má radšej vôňu ruží, ale
kvôli mne vraj bude mať rada aj levanduľu. Nemohol som nikde nájsť jej obľúbenú kefu na vlasy.
Nebola nadšená, keď som musel použiť hrebeň. Opatrne, prameň po prameni, som jej s ním rozčesával krásne svetlé kadere. Nalakoval som jej nechty jej obľúbenou červenou farbou. Nechcela
lesklý odtieň, a preto som jej ich musel znovu vyčistiť a natrieť matnou. Na pery si tiež vybrala matnú sýtočervenú. Mala vkus. Odmietla si obliecť spodnú bielizeň. Chcela iba svoj vínový saténový
župan. Dokonca mi dovolila nasadiť jej kráľovskú korunu. Pochválila ma, ako pekne som odviedol
svoju prácu. Bola dobrou kráľovnou, robila ma šťastným. Opatrne som sa nad ňou zohol a pobozkal ju na krvavočervené pery. Nebránila sa, dovolila mi zmocniť sa jej dobrosrdečnosti.
7:00
Spal nahý na medveďovi ležiacom pri krbe, keď ho zobudilo odbíjanie hodín na stene. Dezorientovane blúdil pohľadom z jednej strany miestnosti na druhú. Trvalo mu hodnú chvíľu, kým si uvedomil, že je vo svojej chate. Bolo mu viac než mizerne. Cítil sa ako po veľmi zlej opici, hoci včera
nič nepil. Jediné, čo si pamätal, bola cesta. Vyškriabal sa na nohy, omietol zo seba zvyšky nečistôt
a rýchlo si prstami postrapatil krátke čierne vlasy. V ústach mal príšerne sucho. Nepríjemne ho
škriabalo v hrdle, ktoré si zúfalo pýtalo pohár vody. V kuchyni si vybral z hornej skrinky čistý
pohár a napustil doň studenú vodu. Nemal vôbec chuť jesť, a preto si iba s pohárom v ruke sadol
naspäť k vyhasnutému krbu. Nič mu nedávalo zmysel. Nespomínal si, že by sa včera po príchode
vyzliekal donaha, ani prečo spal na koberci. Aspoň tie hlasy v jeho hlave už utíchli. Dlho však
v myšlienkach neblúdil, jeho pozornosť upútala červená podprsenka pohodená kúsok od koženého kresla. Zvláštne, nespomínal si na žiadnu ženskú návštevu. Prinajlepšom by to vysvetľovalo,
prečo je nahý. Kúsok od kresla, pri gramofóne, našiel čiernu dámsku košeľu. Srdce mu začalo biť
rýchlejšie. Nebol ten typ muža, čo vyhľadával známosti na jednu noc. Množstvo otázok mu prebiehalo hlavou. Od nervozity sa mu potili dlane. Nasmeroval si to rovno do spálne. Opatrne stisol ko-
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RASTI S LAV KU PŠ O

srdcová dáma
Posledné lúče slnečného svetla zhasli ako olejová svieca a Wyoming sa opäť ponoril do tmy. Z poza
skalnatých vrcholkov mohutných kopcov sa nebezpečnou rýchlosťou rúti blizzard. Snehové vločky sa
spájajú do obrovských chumáčov a v sprievode prudkého vetru dopadajú na zem pod ostrým uhlom
v podobe ihličiek ľadu. Nie, neblíži sa koniec sveta, teda aspoň dúfam. Podľa nášho kazateľa príde vo
chvíli kedy to budeme čakať najmenej a preto by sme mali byť neustále pripravení ak sa chceme vyhnúť
šľahajúcim plameňom pekla, ale ja týmto rozprávkam neverím. Myslím si, že existuje len jedno peklo
a to je to v ktorom žijeme. Nenarodil som sa na správnom mieste ani v správnom čase. Divoký západ je
jedným z najnebezpečnejších miest na svete a pokiaľ ste sa nevyhrabali už z matkinho lona s revolverom
v ruke, bude otázka vášho prežitia oveľa väčším problémom než zarobenie si na živobytie. Môže vás tu
odkrágľovať takmer všetko. Nesprávna hygiena, chlad, divoká zver, miestni doktori, ale aj červenokožci, banditi, prostitútky či lovci odmien ak vaša hlava skončila vyvesená niekde na plagáte. Pravda je taká,
že sto dvadsať osem čísel pod zemou tu ľudia väčšinou končia pri obyčajnej krčmovej šarvátke, začínajúcej buď nesprávne namiereným pohľadom, nie príliš presvedčivým podaním ruky alebo obyčajnou
prehrou v pokri. A keď už som sa k nemu konečne dostal tak pri ňom ešte chvíľu zostanem. No možno
Vám príde nezdvorilé, že som sa ešte nepredstavil a moje miesto v tomto príbehu je stále veľkou záhadou. Dovoľte mi aby som to napravil. Volám sa Doc, znie to ako pes, len sa to inak píše. Druhé meno
som nedostal, ale volajú ma “Štvorlístok“ alebo “Lucky“, vraj nosím šťastie a ide mi to dobre s číslami.
Poker som začal hrávať skôr než som spravil svoje prvé kroky. To, že nie som negramotným buranom
ste mohli vycítiť už z tohto listu alebo vyznania či čo to vlastne píšem. Viac ako polovica ľudí v mojom
meste nevie poriadne ani sformulovať jednoduchú vetu, nieto ešte nebodaj čítať alebo písať. Možno
preto zo mňa dievčatá vždy šaleli, aj keď nie som pištoľník ani žiaden dobrodruh, ale mám niečo čo sa
nazýva inteligenčný kvocient. Prepáčte, že vyťahujem takéto zložité pojmy, ale nie sú to jediné esá, ktoré
mám ukryté v rukáve. Dievčatá milujú poéziu, a ja som bol v minulom živote asi básnikom. Básnikom
s výzorom Billyho the Kida. A čo sa týka peňazí, ktoré som nahromadil za celé tie roky počas svojich
maličkých výhier v pokri, nemôžem sa sťažovať, vystačili by mi do konca života. No bohužiaľ život na
divokom západe býva krátky, a všetko moje zlato je dobré ukryté a zapečatené. Snažím sa splývať s davom, neukazovať sa. Na dožitie vo Wyomingu to síce stačí, ale ak chcem odtiaľto vypadnúť potrebujem
oveľa viac. Ak vyhrám tento turnaj, výhra mi poslúži ako vstupenka von z tejto ľadovej diery. Teraz ste
možno troška zmätený o aký turnaj ide. Asi nie som veľmi dobrý rozprávač, keď začnem hovoriť o sebe
tak nemôžem prestať a úplne vybočím od hlavnej dejovej línie. Každý rok v čase Vianoc, po príchode
blizzardu, kedy svetlo vo Wyomingu na pár dni zhasne a všetko na okolo zahalí temnota sa v hostinci
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u Smädného koňa stretnú tí najväčší vyvrheli divokého západu so záľubou v kartách, s jedným jediným
cieľom, zhrabnúť výhru a dokázať všetkým kto je najlepší. Ja v tomto podniku zvyčajne nalievam dvojité
tequily a čapujem pivo, no dnes nastala drobná zmena. Konečne som si mohol dovoliť kúpiť vstup do
tejto hry a sedím s nimi pri jednom stole. Nečakám, od Vás, že ste rovnako ako ja vášnivým hráčom pokru alebo, že poznáte jeho pravidlá. Preto Vám v rýchlosti poviem o čo v ňom vlastne ide. Každý hráč
dostane dve karty, ktoré vidí iba on. Cieľom hry je skombinovať tieto karty s ďalšími piatimi postupne
vykladanými kartami, ktoré sú spoločné pre všetkých hráčov pri stole. Hráč s najlepšou kombináciou
kariet vyhráva. Je to úplne jednoduché však ? Najdôležitejšie je, ale zvoliť správnu taktiku, odhadnúť
svojich súperov a z druhej strany mať, aj trochu šťastie. Zatiaľ čo ste čítali tieto pravidla, ja som nezaháľal a odrovnal som desiatky svojich súperov. Zostali sme poslední štyria. Oproti mne sedí Biely Šakal,
bývalý náčelník červenokožcov, zbavený svojej funkcie kvôli problémom s hazardom a rozflákaniu väčšiny vzácnych zdrojov svojho kmeňa. V našom meste bol prijatý s otvorenou náručou a starosta z neho
spravil policajného maršala. Oficiálne za to mohli jeho neobyčajné schopnosti, v stopovaní ľudí a v otvorenom boji. Ale aj tak všetci vieme, že hlavným dôvodom je upevnenie, už tak krehkého mieru s jeho
ľudom. Vždy keď sa mu pritrafí dobrá karta, malíček jeho pravej ruky klepká o stôl v pravidelných
intervaloch, akoby vydával nejaký skrytý signál. Podľa mňa si to všimol, aj Medveď Joe. Mohutný starý
muž s neobyčajným plno fúzom lemujúcim jeho hrubé zjazvené čeľuste, a preto zložil karty a kopol do
seba ďalšiu dvojitú tequilu. Medveď Joe bol bývalý kavalerista, za svojho pôsobenia skolil stovky červenokožcov, preto bolo zaujímavé vidieť ho s Bielym Šakalom sedieť za jedným stolom. ,, Snáď mi budúci
rok prinesie šťastnejšie karty“, prehlásil hrubým , prepitým hlasom a odkráčal k baru. Bola to už jeho
každoročná tradícia. Podľa kariet, ktoré mieria na mňa od stolu útočným pohľadom usudzujem, že sa
v Šakalovom zápästí ukrýva buď postupka alebo farebná kombinácia. Chýba odkryť už len jednu kartu.
V útrobách svojej duše dúfam, že to bude srdcová dáma. Karta po ktorej príchode by sa mi na ruke objavila najvyššia možná kombinácia – Royal Flash. A lístok von z tohto bohom zabudnutého miesta, nebude zrazu iba ďalekým snom. No nesmiem zabudnúť, že pri stole sedí ešte jeden hráč a tým je “Nevyspytateľný“ Billy a pomaly si pripaľuje tabak vo svojej purpurovo červenej fajke s koženým lemovaním
a dáva na stôl all-in. To znamená, že stavil na to, že ma v ruke tie najlepšie karty všetky svoje peniaze.
Prečo „Nevyspytateľný“ , raz pri biliarde len tak z ničoho nič prestrelil mozog mužovi, ktorý sedel pri
bare. Vraj mu hru znepríjemňoval pohľadom. Ale to som už trocha odbočil, pri hre nikdy neviete čo
od neho môžete čakať. Stávkuje bezhlavo je ako snehová búrka, nemá žiadne pravidla. Nastáva krátka
prestrelka našich priamočiarych pohľadov a z bočnej strany sa pridáva aj sebaistý pohľad červenokožca
s jasnou vidinou výhry. Dorovnávam. Kvapky potu mi pomaly stekajú dole temenom a pri dopade na
zaprášenú drevenú dosku stola vydávajú nepríjemne tlmený tik, ktorý dva krát nepomáha už tak vyhrotenej atmosfére. Krupier odkrýva poslednú kartu. Tak čo myslíte, bude ňou srdcová dáma? Dám Vám
malú nápovedu. “Štvorlístok“ alebo “Lucky“ ma nevolajú pre nič za nič.
R a s t i s l a v K u p š o » autor je absolvent Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej
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KRISTIÁN PLAŠTIAK

bukovina
Ozvena. Odvšadiaľ sa ozýva ozvena. Znie ako spev lesných sirén. Lákajú ma. Viem, že mi ublížia,
ak budú môcť. Vo vzduchu cítiť hnilobu a zápach rozkladajúceho sa dreva. Vlhká zem, ktorú cítim
pod chodidlami, nie je výnimkou. Medzi prsty sa mi lepí pleseň a každý krok zanecháva čiernu šľapaj, z ktorej stúpajú drobné kúsky popola. Na chvíľu sa vznesú, krútia sa a potom pomaly klesajú
dolu.
Kroky. Teraz počujem kroky. Čvachtavé. Nepravidelne sa zabárajú do blata – čľap, čľap, bum,
čľap, čľap, bum. Ťažké nohy nesú kohosi, koho les dobre pozná. Akoby ním kráčal starý lesník
o palici. Mňa však nepozná. Nepáči sa mu, že som tu. Viem to, cítim to. Každý konár, každá vetva
je upriamená na mňa a chce ma dostať. Niet úniku. Pred lesom sa človek neschová. Kamkoľvek sa
pozriem, všade vidím štíhle kmene bukov. Strážia ma ako vo väzení, neujdem im. V diaľke stromy
miznú v hmle. Prichádzajú kroky odtiaľ? Nie, to je hlúposť. Stromy sú tenké a rastú poriedko. Kohokoľvek by som poľahky uzrel už z diaľky.
Musím nájsť cestičku. Stratil som ju už dávno. Odvtedy ju nie a nie nájsť. Bože, kde je? Pokúšam
sa na ňu spomenúť a myseľ mi ako projektor divoko premieta obrázky. Bola široká, tak pre terénny
automobil, mohol by... Nie, počkať. Bola úzka, úzka a po bokoch sa vinuli dlhé ryhy, v ktorých sa
bezútešne rozkladali deravé listy. Ach... neviem to presne. Už sa na ňu nepamätám.
Kroky sú hlasnejšie, približujú sa. Obzerám sa navôkol, ale nikoho nevidím. Stromy sa vzďaľujú
a kyslá hmla sa približuje. Vymieňajú sa a ja sa už čoskoro ocitnem v tom opare smrti. Kroky sa
približujú. Počujem ich jasne. Chodca musím uzrieť už každú chvíľu. Ten zvuk ma ochromuje –
čľap, čľap, bum, čľap, čľap, bum. Prechádza mi zvukovodmi a naráža do bubienkov, rozochvieva
ich. Putuje do mojej zmetenej hlavy, kde sa odráža od stien a silnie. Nervózne sa obzerám, hľadám
čokoľvek, čo by ho mohlo spôsobovať, akýkoľvek zdroj toho... Tam je...
Ide ku mne, hmla mu neprekáža. Blíži sa ku mne! No kurva... Čo to, preboha, je?! Z nekonečnej
sivej opony pomaly vychádza zhrbená postava. Krátke krivé nohy sa zabárajú do zeme – čľap, čľap,
bum, poslednú časť mátožného zvuku tvorí kovová päta barličky. Chcem ujsť, no moje nohy vážia
tonu. Krívajúc prišla ku mne a zastavila sa. Ostala zhrbená a asi päť dlhých sekúnd sa nič nedialo.
Jeden, dva, tri... vzduch naokolo oťažel, zhmotnil sa a naplo ho... Vtáci, ktorí kedysi spievali v listnatých korunách, sa už dávno premenili na popol... štyri, päť. Postava pomaly dvíha hlavu a ja jej
po prvý raz vidím do tváre. Začmudenej tvári dominuje kučeravá brada a pár jedovato zelených
očí. Nad nimi zjaveniu priamo z hlavy vytŕčajú dva rožky.
Postava sa dala do kroku – čľap, čľap, bum sa zrýchľovalo. Lesný satyr si šiel po mňa. Dal som sa
na útek, ale každým krokom, ktorý som urobil, sa vzdialenosť medzi nami skracovala. V pätách
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som cítil celý les, všetky jeho pachy sa zmiešali dokopy. Bežal som prenasledovaný hnilobným dychčaním, vrčaním a piskotom deravých pľúc. S každým položením môjho chodidla na zem, sa
z lesa ozval ostrý zvuk ťažkopádnych kláves. Môj náskok sa každým krokom skracoval a keď som
na pleciach pocítil tvrdý dotyk chlpatých pazúrov, vykríkol som. Nasledoval pád. Les ma dostal.
Môj výkrik sa niesol ďalej. Spolu s doznievajúcimi zvukmi kláves sa odrážal od holých kmeňov
a vracal sa na miesto, kde sa všetko začalo. Na tomto mieste nič nemá konca a všetko je začiatok.
Ozvena. Odvšadiaľ sa ozýva ozvena.

K r i s t i á n P l a š t i a k » autor je absolvent Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej
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T I M E A R OJ KOVÁ

vytúžená dovolenka
Už dávno som o tom snívala. Pre väčšinu ľudí je to síce zvláštne a aj sa na mňa divne pozerali, keď
som im o tom povedala. Nevedeli si totiž predstaviť to, že chce ísť vydatá žena, ktorá má tri, síce už
väčšie, ale stále ešte len deti, sama niekam k moru na dovolenku. Bez muža a bez neustáleho kričania a hádania sa jej ratolestí. Ja som si však nevedela pomôcť. Po celých rokoch chodenia z domu
do práce a z práce domov, učenia sa s deťmi a varenia pre celú rodinu bez nejakej dovolenky, ak
nerátam každoročné „dovolenky“ u rodičov môjho muža na dedine, kde som hneď z jednej práce,
kde ma platili, aj keď nie nejako extra, prešla do druhej, neplatenej – okopávanie záhrady a polievanie všetkých možných druhov zeleniny a kvetov, ktoré si moja svokra posadila. Okrem toho počúvanie jej večného ohovárania celej dediny a sťažovania si na všetko a všetkých, ako je ona na
všetko sama a nik jej nepomáha. To, že sa v čase svojej dovolenky, ktorú každoročne dostávam
v práci, zdieram v jej debilnej záhrade, sa, samozrejme, nepočíta. Neznášam to tam. Môj muž si
však praje, aby sme tam chodili čo najčastejšie. Tento rok som sa už vzoprela. Nebudem robiť dobrovoľného otroka tej starej bosorke. Aspoň tento jediný rok nie. Chcem si konečne oddýchnuť.
Chcem sa zobudiť až keď budem vyspatá, nie keď ma cez víkend zobudia tri uvrieskané deti, ktoré
si zjavne nie sú schopné vziať niečo na jedenie bez mojej pomoci. Chcem celý deň nerobiť nič, iba
ležať na pláži a zaslúžene si oddýchnuť. Chcem si vychutnať jedlo, ktoré konečne niekto uvarí mne
a nie jedlo, ktoré musím stále variť niekomu ja. Je toľko toho, čo by som chcela. Keď som to povedala manželovi, automatická odpoveď bola nie. Tú našu následnú hádku muselo počuť asi celé
sídlisko. Nakoniec som po značnom úsilí dosiahla svoje. Bola som šťastím celá bez seba. Konečne
pôjdem k moru! A ako bonus k tomu – pôjdem sama! Hneď som si začala pozerať ponuky na internete, ktoré by boli vhodné. Samozrejme, veľmi som si vyskakovať nemohla. Po nejakom čase ma
jedna ponuka upútala. Bol to síce zájazd až na Havaj, ale bol za prijateľnú cenu, hotel na osem
nocí s polpenziou ma presvedčil úplne. Bolo rozhodnuté, pôjdem na Havaj! Už len pri predstave
toho raja na zemi som bola najšťastnejším človekom. Do odletu ostáva ešte mesiac. To je síce ešte
dosť ďaleko, ale na druhej strane mám aj dosť času na nakúpenie potrebných vecí. Po mesiaci čakania, ktoré mi pripadalo ako večnosť, som sa konečne dočkala. Pobalila som sa, rozlúčila sa s deťmi
aj manželom, ktorí to už brali v pohode a popriali mi šťastnú cestu a hlavne nech sa mi tam nič
nestane. Vtedy som sa smiala a vravela im, že čo už by sa mi mohlo stať. Vtedy som ešte nevedela,
čo viem teraz. Ale nebudem predbiehať. Let bol v poriadku, mali sme síce mierne turbulencie, ale
nebolo to nič také, čoho by som sa musela obávať. Po príchode na letisko ma taxík odviezol do
malého, ale útulného hotela. Zvonka vyzeral veľmi pekne, dokonca mal aj bazén, ak by sa mi v niektorý deň nechcelo ísť až na pláž. Jediné, z čoho som nemala až taký prijemný dojem, bol správca
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hotela. Bol to už starší muž s prešedivenými vlasmi a zachmúrenou tvárou. Jeho vzhľad vo mne
vzbudzoval obavy. Keďže kvôli svojej práci ovládam anglický jazyk, s komunikáciou sme nemali
žiadny problém. Keď si ma v počítači zapísal ako ďalšieho hosťa, podal mi kľúče a poprial prijemný pobyt. Moja izba bola krásne zariadená, priestranná a voňala čistotou. V izbe som však nemienila ostávať dlho. Najprv som zavolala domov deťom a mužovi, aby vedeli, že som docestovala
v poriadku a nemusia sa o mňa obávať. Hneď potom som sa prezliekla do plaviek, vzala si uterák,
klobúk a slnečné okuliare a vybehla von na pláž. Hneď po príchode na pláž som zabudla na nepríjemný pocit zo správcu hotela. Bol to doslova raj na zemi. More bolo krištáľovo modré a piesok na
pláži takmer biely. Po okúpaní sa v mori som si ľahla na ležadlo a oddychovala. Bola som nadšená
tým pokojom, ktorý je všade navôkol. Nebol tam nik, kto by ma vyrušoval. Zrazu som mala zvláštny pocit, že sa na mňa niekto pozerá. Nadvihla som sa na ležadle a pozrela sa okolo seba. Uvidela
som, ako sa na mňa usmieva mladý chlapec. Úsmev som mu opätovala. Mladý muž napokon pristúpil ku mne a dal sa so mnou do reči. „Ahoj, som Kyle,“ prehovoril po anglicky a podal mi ruku.
Počas nášho rozhovoru som zistila, že Kyle pochádza priamo z Havaja a pracuje ako barman
v bare na pláži, ktorý je neďaleko od miesta, kde sme sa rozprávali. Nakoniec ma pozval na pohárik, čo som však musela odmietnuť, pretože som po dlhom lete bola veľmi unavená a jediné, po
čom som túžila, bola posteľ. Dohodli sme sa však, že ak sa náhodou ešte stretneme, pozvanie už
neodmietnem. Nedalo sa nevšimnúť si, aký je Kyle pekný muž, aj keď bol odo mňa o dosť mladší.
Jeho pozornosť mi však veľmi zalichotila. Keď som sa vracala naspäť do hotela, divného správcu
som nestretla, za čo som bola náramne vďačná. Nezvyknem súdiť ľudí, pokiaľ ich nepoznám, ale
na tom chlapovi mi niečo prekážalo. Na druhý deň som na počudovanie vstala už skoro ráno, aj
keď som mohla spať hoci aj do obeda. Zišla som dole do reštaurácie na raňajky a potom som šla
zase rovno na pláž. Podvedome som vedela hlavný dôvod, kvôli ktorému sa tam tak ponáhľam, ale
nepripúšťala som si ho. Po približne dvoch hodinách strávených kúpaním a opaľovaním sa na pláži
som ho konečne zbadala. Kyle kráčal s úsmevom na tvári priamo ku mne. „Ahoj, Sandra,“ pozdravil ma. „Ahoj,“ usmiala som sa naňho. „S mojimi priateľmi sme neďaleko a hráme volejbal,
nechceš sa k nám pridať?“ Dlho som neváhala. Rada sa zoznámim s ďalšími ľuďmi a rada budem
hlavne v Kyleovej spoločnosti. Keď sme prišli na dané miesto, Kyle ma zoznámil so svojimi priateľmi – Johnom, Frederickom a Samanthou . Všetci boli v Kyleovom veku, ale nezdalo sa, že by im
prekážalo, že som od nich o niečo staršia. Cítila som sa pri nich omladnutá a skvelo sme sa spolu
zabávali. Po volejbale, keď sme sa lúčili, sa Kyle ponúkol, že ma pôjde odprevadiť do hotela. S dobre ukrytým nadšením som súhlasila. Celú cestu sme sa mali o čom rozprávať a cítila som sa pri
ňom veľmi dobre. Ani som si to poriadne neuvedomila a zrazu sme stáli pred hotelom, v ktorom
som bola ubytovaná. „Zajtra večer máme s ostatnými párty na lodi, ktorú vlastní Frederick. Bol by
som veľmi rád, keby si prišla aj ty.“ Trochu som zaváhala, keďže som mala pocit, že na takéto párty som už dosť stará. Kyle sa však nad mojou námietkou len zasmial a povedal, že určite nie som
stará a bezo mňa to tam vôbec nebude ono. Bol taký mladý, krásny a bolo očividné, že mal o mňa
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záujem. To zatienilo hocijaké moje pochybnosti a súhlasila som. Na to, že mám doma rodinu, manžela a deti, som úplne zabudla. Kyle ma na rozlúčku pobozkal a odišiel. Šťastná s spokojná som sa
pobrala smerom k hotelu. Zrazu som pred hotelom zazrela správcu, ktorý nás zjavne celý ten čas,
čo sme sa rozprávali a bozkávali, pozoroval. To vo mne vyvolalo hnev. Opätovala som mu zamračený pohľad a chcela som vojsť do hotela, keď ma zastavili jeho slová: „Na vašom mieste by som sa
s tým chlapom nestretával.“ Ohúrene som sa naňho pozrela. „Pokiaľ viem, nepýtala som sa na váš
názor a ani som si od vás nepýtala povolenie na to, s kým sa môžem a nemôžem stretávať!“ odsekla som. „Ten chlap je pre vás nebezpečný, pokiaľ nechcete mať problémy, nestretávajte sa s ním
a jeho priateľmi. Budete ľutovať,“ povedal správca. „Ďakujem vám za radu, ale sama uznám za
vhodné, s kým sa budem stretávať,“ uzavrela som túto nepríjemnú a zvláštnu debatu a rýchlym
krokom som vošla do hotela. Nevedela som pochopiť, čo myslel tým, že to budem ľutovať a čo je
zlé na stretávaní sa s partiou mladých ľudí, pri ktorých sa cítim príjemne. Ten starý somár ma chcel
určite len vystrašiť a znepríjemniť mi dovolenku! Ale to sa mu teda nepodarí! Zvyšok večera som
však bola nepokojná, jeho slová sa mi vryli pod kožu a neustále som na to myslela. Keď som sa
však na druhý deň zobudila do krásneho bieleho rána, na všetky pochybnosti som zabudla a tešila
som sa na ďalší príjemný deň zavŕšený skvelou párty, na ktorej budem blízko Kylea. Celý deň som
Kylea ani jeho kamarátov na pláži nevidela. Chvíľu sa mi to zdalo čudné, keďže doteraz tu stále
boli, ale potom mi napadlo, že predsa niekedy musia aj chodiť do práce, nemajú voľno každý deň.
Celý deň som znova strávila relaxovaním a užívaním si vytúženej samoty. Poobede som sa šla do
hotela pripraviť na večer. Kyle mal po mňa prísť o ôsmej. Mala som teda dosť času pripraviť sa
a dať si záležať aj na svojom vzhľade. Pre Kylea som chcela byť tou najkrajšou. Na muža, ktorého
mám doma, som si akosi nechcela spomenúť. Presne o ôsmej som vyšla z hotela a uvidela ho, ako
na mňa čaká. Všimla som si však aj správcu hotela, ktorý na Kylea zachmúrene zazeral. Rozhodla
som sa nevšímať si ho a nepokaziť si ním večer. S Kyleom sme sa zvítali a viedol ma smerom
k lodi, na ktorej sa mala párty konať. Na lodi bola zábava v plnom prúde a ľahko sme sa pripojili
k ostatným. Kyle sa na chvíľu niekam vyparil, a tak som sa zabávala a tancovala spolu so Samanthou a Johnom. Zrazu bol naspäť a doniesol mi aj drink. S radosťou som ho prijala, keďže
som už bola smädná a chcela som sa napiť. Bavili sme sa ďalej, ale potom som sa začala cítiť dosť
unavene a motala sa mi hlava. Povedala som si, že je to iste z horúceho večera a tanca a chcela
som si ísť sadnúť a oddýchnuť si. Kyle ma stále pozoroval a keď som mu povedala, že sa necítim
dobre, povedal, že je to v poriadku a o chvíľu sa mi určite uľaví. Zrazu všetko stmavlo a ja som
odpadla. Keď som sa prebudila, bolo mi strašne zle a cítila som sa ako handrová bábika, ktorá sa
nemôže pohnúť. Bola som taká slabá, že som nevládala ani otvoriť oči. S hrôzou som zistila, že
mám ruky a nohy úplne zviazané hrubým povrazom. Okolo mňa bolo desivé ticho, párty sa už
zjavne skončila. Po chvíli som začula hlasy Kylea a Samanthy, ako sa o niečom dohadujú. „Musíme
to spraviť znova? Neexistuje nejaký iný spôsob?“ pýtala sa Samantha. „Dobre vieš, že to musí byť
takto. Najlepšia návnada je ľudské mäso. Bez nej toho žraloka nechytíme a súťaž nevyhráme. Cena
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pre víťaza, 80 000 dolárov, by ťa mala presvedčiť, už sme to predsa niekoľkokrát takto spravili,“
odpovedal jej Kyle „A nebude trpieť?“ s obavami sa spýtala Samantha. „Nie, nevie o sebe a nebude
ani nič cítiť,“ ukončil Kyle rozhovor. Nechápala som, o čom sa tí dvaja bavia, môj mozog fungoval
úplne spomalene, nedokázala som si dať veci do súvislostí. Kyle bol zrazu pri mne, vedela som to,
aj keď som nedokázala otvoriť oči, pretože som zacítila jeho vôňu. Zdvihol ma a niekam ma niesol.
Zrazu som sa ocitla v ľadovej vode. Loď sa pohla a ťahala ma za sebou. Vtedy mi to všetko došlo.
To JA som tá návnada, o ktorej sa Kyle a Samantha bavili! Chcú ma zabiť, aby vyhrali súťaž, ktorá
sa konala každoročne v tejto oblasti. Ten, kto uloví najväčšieho žraloka, získa veľa peňazí. O tej
súťaži mi Kyle rozprával, ale ako som mohla vedieť, že návnadou pre žraloka budem ja!? Zúfalo
som so sebou vo vode mykala, ale všetko bolo zbytočné. Pomaly som si uvedomovala, že rána sa už
nedožijem. Až vtedy som si spomenula na moju rodinu, na ktorú som uplynulé dni odmietala myslieť. Až vtedy mi slová starého správcu o tom, že Kyle a jeho priatelia sú nebezpeční ľudia a ja budem ľutovať, že som sa s nimi zaplietla, začali dávať zmysel. Bolo však už neskoro. Alebo nie?
Predtým, ako som omdlela z nedostatku kyslíka, som si nejasne uvedomila, že loď spomaľuje...
Zobudila som sa v nemocnici. Nemohla som uveriť svojmu šťastiu. Ja žijem? Nezomrela som? Nedal ma Kyle zožrať žralokovi tak, ako to mal v pláne? Po chvíli som od vysilenia zase zaspala. Keď
som sa znova prebudila, stál nado mnou policajný vyšetrovateľ a lekár a o niečom sa rozprávali.
Lekár si všimol, že som sa prebrala, pristúpil ku mne a spýtal sa ma, či ho vidím a počujem. Prikývla som. „Môžete hovoriť?“ opýtal sa ma policajný vyšetrovateľ. „Áno, samozrejme,“ odvetila som.
Následne sa ma začal vypytovať na Kylea a jeho priateľov a chcel, aby som mu opísala všetko od
momentu, ako som ho spoznala, až po moment, keď ma omámil a chcel zabiť. So slzami v očiach
som mu povedala všetko, čo odo mňa vyžadoval. Policajt mi následne oznámil, že táto partia ľudí
vyhrávala túto súťaž už celé roky a nikomu to nebolo podozrivé. Každý si myslel, že majú jednoducho šťastie. Nikomu by nenapadlo, že sú schopní takejto zvrátenosti kvôli peniazom. Keď som sa
opýtala, ako ma vlastne zachránili, policajný vyšetrovateľ mi povedal, že hneď ako som s Kyleom
odišla z hotela na párty na lodi, správca hotela zavolal na políciu a oznámil, že sa deje niečo veľmi zvláštne a mali by to ísť preveriť, keďže z jeho hotela sa aj v minulosti stratilo niekoľko žien,
ktoré boli v spojení s týmto človekom a nikdy sa ich nepodarilo vypátrať. Už sa však nemusím báť,
Kylea a jeho partiu chytili a už nikdy nikomu neublížia. Nevedela som prestať plakať. Plakala som
nad tými úbohými ženami, ktoré nemali toľko šťastia ako ja a museli zomrieť hroznou smrťou len
preto, aby sa ich vrahovia mohli obohatiť. S istotou som vedela len jediné, že som hrozne krivdila
človeku, ktorý sa ma snažil varovať pred netvormi v ľudskej koži.

T i m e a R o j k o v á » autorka je absolventka Autorskej literárnej tvorby pod vedením Petra Tollaroviča

61

ANNA SIEDYKH

bezmenná
Sú živé. Sú živé ako ľudia okolo. Mestá. Svoje mesto máš rád. A je to vzájomné. Vidíš sa vo svojom
meste. Stávaš sa ním. Definuješ jeho kroky z diaľky. Dýchate rovnakým tempom. Máš rád jeho silné
stránky. Si naň hrdý. Zároveň sa snažíš všetky jeho rany a jazvy skryť – pretože sú aj tvoje. V noci,
keď ťa nikto nevidí, pracuješ na nich. Chceš napraviť škaredosť svojho mesta. Sadíš stromy, natieraš
lavičky, robíš obedy pre chudobných. Vylizuješ rany mesta ako pes. Pretože ti na ňom záleží. Alebo
naopak. Zmieriš sa s nimi? Budeš hľadať vinníkov? V každom prípade je to jedno. Keď začnú padať
bomby. Bomby a oheň zhltnú aj stromy, aj lavičky s chudobnými, aj vinníkov. A aj teba, samozrejme.
S inými mestami je všetko inak. Láska je im, ako milencom. Berieš ich so všetkou celulitídou a
vyrážkami. Spolu so svorkami psov, ktoré môžu hrýzť, s imelom na stromoch a s bezdomovcami,
ktorí v noci svietia od alkoholu, ako pouličné lampy ukazujú cestu zablúdeným. Skutočná láska je
o prijímaní. Preto všetko prijmeš.
Ale existujú mestá, ktoré neprijímajú teba. Či možno ty ich? Môžu byť napríklad príliš tiché alebo,
naopak, excentrické hysteričky. Jednoducho to nie je tvoje, nič s tým neurobíš. Z takýchto miest
chceš zmiznúť. Všade sa cítiš osamotený.
Myšlienky prerušila padajúca cigareta. Vytiahla zo škatuľky inú. Zapálila ju. Oprela sa lakťami
o zábradlie balkóna. Tenké slnečné svetlo vyfarbilo jej obyčajne čierne vlasy ako zamrznutá zem
odtieňom padajúcich gaštanov. Pred ňou hlučne dýchala ulica. Svieže ovocie a zelenina sa na pultoch
svojimi šťavnatými telami dreli jeden o druhého, pozývajúc kupujúcich. Slnko žmurkalo z koľajníc
električiek, zo sponiek na ženských taškách, plešín, vôdzok pre psy.
Rozmýšľala nad všetkým a nad ničím. V izbe na ňu čakal rozhovor. Neznášala rozhovory, ku ktorým
nemala čo povedať. Neznášala lúčenia. Pre lúčenia neexistujú slová. Správne sa rozlúčiť môžete len v
tichu. Rozpustiť sa ako sneh na dlani. Ujsť v noci ako kocúr, ktorý sa rozhodol zomrieť a nechcel, aby
milovaný tvor videl jeho poslednú bolesť. Nechcela isť dovnútra, a preto stála na balkóne, dovoľujúc
chladnému vetru hladkať jej suché telo. Rozhodla sa vyfajčiť toľko, koľko sa len dá.
Myseľ sa plietla, odbočovala a prichádzala naspäť.
Svätý Peter. Áno, presne – apoštol Peter. Prečo ho tak často spomínajú básnici a spisovatelia v
mojej krajine Zet? Hm, neviem. Možno preto, že spomienka zvečňuje? Peter má kľuč. Kľuč k
slobode, ktorú si všetci zaslúžia. Keď sú básnici hlasom národa, možno si myslia, že ho pozemskou
spomienkou podplatia. Určite má nejaký zoznam s menami, hriechmi, možno tam sú aj národnosti?
Keď vidí, že si zo štátu Zet, naraz ťa pustí.
Ak by som pred ním stála ja, mal by aj moju národnosť? Majú utečenci národnosti? Existuje aspoň
jedna krajina, ktorá by chcela prijať tých, ktorých nechce ani ich vlastná? Mala by byť, nájdem ju.
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Dakde musí byť môj domov.
Čo je vlastne domov? Vlastníctvo štvorcov? Ľudia? Veci? Miesto, kde samota odchádza, aj keď si
sám. Môj domov horí. Každý deň sa na jeho tele objavuje nová jazva. Domov vo vzduchu.
Prudko brzdiace auto pred chodcom pokrčilo myseľ ženy. Chodec pustil z rúk tašku, z ktorej sa
vystrčili slovníky a mapy.
Slovníky a mapy. Nepriatelia. Môžeš mať vo vrecku všetky slová všetkých jazykov, ale kde ich máš,
keď je ten správny čas? Keď ich potrebujem – mám prázdno. Čo nemožno povedať, keď sa pozeráš
na moju magisterskú prácu z jazykovedy. Jazyky. Je to šiesta krajina, v ktorej bývame a tretí jazyk,
ktorý sa mení na tavený plast v mojich ústach. Vyberať slová, rozmýšľať každú sekundu o tom, čo
povedať a nechávať vo vnútri to, čo nevieš pomenovať. Slová, slová, slová. Vyjadrené sa stráca,
nevyjadrené uviazne kotvou niekde v oblasti rebier. Preto je pochopenie také dôležité. Preto som
vždy bola rada, že tu nie som sama. Že ho mám.
Len teraz som si všimla, že o mesiac to bude desať rokov, čo sa poznáme a šesť z toho sa ukrývame,
utekáme, meníme mestá, jazyky, prácu. Sme spolu každý deň. Počas šiestich rokov sme boli chudobní,
vtipní, opití, šťastní. Alebo to znamená, že nás spája láska? Nikdy som nehovorila, že milujem. Nie
som si istá. Na váhaní nie je možné postaviť lásku. Na váhaní sa nič neudrží.
Možno si myslím, že to nie je láska, pretože som nikdy nemala na výber? Možno si myslím, že je
to láska len preto, že som nikoho iného nikdy nemala? Utekali sme spolu pred vojnou, ale to bolo
dávno. Čo teraz?
Ach, musí to byť láska. Niekedy sa mi zdá, že deň prežívam len kvôli tomu, aby som potom o ňom
povedala jemu. Jediný ma chápe. Ale možno by chápal lepšie niekto iný? Bože, viem... Jednoducho
neviem milovať. Čítala som v jednom časopise, že existujú ľudia, ktorí nemôžu cítiť lásku. Nemôžem,
a to je všetko.
V byte o šesť poschodí vyššie pani Nováková prichytila svojho manžela s inou ženou. Na opísanie
zúrivosti sklamanej a rozbitej ženy by sme potrebovali nekonečný počet strán. Budeme struční.
Pani Nováková mala niekoľko sekúnd na rozhodovanie. V hlave sa zrodila idea, ktorú pani videla v
jednom filme. V tvári purpurová žena, hlboko dýchajúc, začala zbierať manželove veci a hádzať ich
na podlahu. Naraz si spomenula na to najdôležitejšie, čo mal jej muž, profesor. Kolekciu vzácnych a
hrubých slovníkov, obalených v tvrdosti starej kože a v tiaži kovov.
Trasúca sa pani Nováková s hysterickým smiechom vyšla na balkón a začala vyhadzovať starodávne
slovníky.
Knihy na seba prebrali nervozitu a bezradnosť zradenej ženy. Začali sa chaoticky krútiť vo vzduchu
a vôbec nedávali pozor na svoju trajektóriu.
Jedna z nich sa krútila viac ako ostatné, úplne stratila kontrolu a nevedomky pristála ostrým rebrom
na hlave žene, ktorá zamyslene fajčila o šesť poschodí nižšie. Slová sa od zrážky začali rozbiehať zo

63

slovníka žene do hlavy a miešať sa s myšlienkami. Hlava začala rásť. Jedny definície sa nahrádzali
inými. Písmená sa plietli. Slová skákali po vetách, nevediac si nájsť úkryt. Čiarky sa v strese premenili
na pomlčky, bodky sa dávali do dvojíc. Myseľ stratila svoj začiatok a koniec, stala sa rozháraným
obrazom, zhlukom farebných bodiek.
Hlava sa nafukovala a zväčšovala. O niekoľko sekúnd už bola veľkou guľou, ktorá sa začala tiahnuť
hore, dvíhajúc jej telo. Končeky palcov na nohách sa odtrhli od chladnej dlaždice a žena sa ocitla
vo vzduchu. Ľudia dole sa začali zmenšovať. Mesto pokračovalo v pohybe. Šoféri kričali a mávali
rukami jeden na druhého, akoby si mysleli, že ich ruky sa premenia na krídla a oni pokojne odletia
zo zápchy preč. Ženy a muži bežali do práce. Babička venčila obláčikového psa. Pani Nováková
pokračovala vo vyhadzovaní manželových vecí. Slnko rovnako osvecovalo spotené mužské plešiny,
sponky na ženských taškách, koľajnice električiek. Žena s balónovou hlavou sa vznášala a hľadela na
mesto pod jej chodidlami. Nemenné, dýchalo.
Pletivo slov stavalo v ženskej hlave bizarné zámky, ktoré by prekvapili nielen pána Gaudího, ale aj
samotného pána Charmsa. Žena sa po prvý raz oslobodila od definícií. Cítila prúdenie krvi, svoj dych,
dotyky vetra, pokoj. Ak by bolo možné sledovať trajektóriu myšlienky, ona by sa pravdepodobne
hýbala rovnobežne so životom.
Všetky obavy, otázky, neistota a pochybnosti sa vyparili. Na výmenu prišla sloboda a ľahkosť. Po
ich objavení sa hlava začala zmenšovať. Telo sa plynule spúšťalo späť, kým sa nedotklo chladnej
dlaždice.
Niekoľko minút žena stála, jej ruky sa pevne držali zábradlia.
Jednoduché! Kto by si mohol pomyslieť, že všetko je také jednoduché?
Na tvári sa jej rozlial úsmev. Žena zdvihla slovník a vbehla do izby. Na posteli spal muž. Priblížila sa
po špičkách, aby nezobudila spiaceho a tuho sa k nemu privinula. Muž sa v polospánku začal ústami
dotýkať chladných ženských rúk.
– Kde si bola?
– Lietala som vonku.
– A čo si videla?
– Len to, že ťa milujem nesmierne.
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S O P H IA M Á R IA S OJ KOVÁ

chvíľa ticha
Tma. Ticho. Búšenie môjho srdca rezonuje v miestnosti. Do nosa mi razí mierna zatuchlina domu
a staroba nábytku. Kroky na chodbe... Upokoj sa, Elena. Nič to nie je... Škriabajúce nechty na
okne. Je to len dážď. Pokoj... Skryla som sa pod starú prikrývku. Nevoňala najlepšie.
„Elena...,“ šepol niekto nado mnou. Ani mi nenapadne vystrčiť hlavu z môjho úkrytu. „Elena...,“
zopakoval moje meno. Ani som nevedela určiť, či je to žena alebo muž. Srdce mi išlo vyskočiť
z hrude. „Je čas...,“ šepol hlas.
Moje oči sa otvorili ako na poplach a ranné slnko ma oslepilo. Prezrela som si izbu. Všade starý
nábytok a okolo postele baldachýny. Bola som sama. Nadýchla som sa. Prehrabla som si vlasy. Toto
sú zvláštne noci. Na stoličke pred toaletným stolíkom som zbadala niečo vínové – moja jednoduchá
večerná róba.
Možno sa zdá, že drobná slávnosť pre deti je maličkosť. No ja nie som rodená hostiteľka. V živote
som nič podobné neorganizovala. Sviatok dušičiek bol pre mňa dňom uctenia si rodičov, ktorí ma
už rok strážia z miesta, ktoré mi je neznáme. Nasťahovať sa do starého rodinného domu, kde
predtým žili len krátko, pre mňa bolo niečo nové. Pred tým, ako som sa nasťahovala, som nepoznala našu rodinu, ktorá tu žila. Nikdy som sem nechodila a sviatky dušičiek som trávila so svojimi starými rodičmi. „Ten dom je čarovný...“ hovorievala mi mamina. Dokonca sa mi zdali o ňom príbehy.
A dnes som v tomto dome. Starom dome ako zo strašidelnej knihy, v ktorom sa to hemží duchmi.
Usporadúvam večierok pre deti, ktorý bol po desaťročia tradíciou v rodine. Nuž. Zostala som už
len ja.
Hneď po obede sa oblaky sfarbili na sivo. Bála som sa, že deti prekvapí dážď. Pred oknom sa zatiahlo tak veľmi, že v celom dome sa muselo rozsvietiť. Prezliekla som sa do svojich šiat. Zastala
som pri okne. Modré až čierne mraky ma znepokojovali. Vháňali do mojich myšlienok strach.
Nebolo to len tým, že som nechcela, aby deti zasiahlo zlé počasie. Na pokožke sa mi vyhadzovali
zimomriavky, ako keby sa chystalo niečo veľké. Niečo, čo ma prinúti zamyslieť sa nad všetkým.
Nad tým, čo je realita a čo len moja fantázia. V ďalekých lesoch sa zablýskalo a ja som na niekoľko
sekúnd videla jasnú záhradu. A niekoho v nej. Postavu. V čiernom plášti s kapucňou. Zahrmelo.
Cítila som to až v kostiach. Zabudla som dýchať. Napäto som čakala, no postavu sa mi v tej tme
nepodarilo rozoznať. Blesk preťal oblohu. Žena. Hľadí na mňa. Prehltla som a cítila sucho v krku.
Odstúpila som od okna a keď znovu zahrmelo, striaslo ma. Rozbehla som sa do záhrady. Môj rozum by spravil presný opak ako moje nohy.
Zemité vlasy mi rozvial vietor a vo vzduchu bolo cítiť vlhkosť. Istým spôsobom ma rezala v nose.
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Chlad sa mi rozlial na nahé ramená. Žena, ktorú som videla pred pár sekundami, bola preč. Keď
sa na oblohe objavili oslepujúce žily, za stromom sa mihol jej plášť. Je to zvláštne, ako keby boli
moje oči pripravené na to, čo chcem vidieť. V ušiach mi šušťali okolité stromy.
Svojimi rýchlymi krokmi som sa dostala na časť pozemku, kde som ešte nebola. Blesky osvetlili oblohu a ja som uvidela perfektnú scenériu starých náhrobných kameňov. Stoviek kameňov, uschnutých kvetov a postavu otočenú chrbtom. Hľadela na hrob. Moja hlava sa desila. Pulzujúca energia
ma k nej však ťahala. Srdce mi búšilo ako o život, keď som sa približovala. Na čiernom elegantnom
plášti mala vyšité čierne ruže. Akoby sa trblietali v odrazoch bleskov. Mala som ju už na dotyk
ruky, keď sa spod jej plášťa vynorila biela ruža.
„Deti chceli počuť rozprávku,“ povedala zamatovo. Zamrazilo ma. Dokázala som len stáť a hľadieť
na jej pomaly sa odhaľujúci profil. Mala dokonale krásnu tvár. Nikdy som nevidela nikoho takého
krásneho. Na sekundu mi napadlo, či je vôbec človek. Ale keďže som na cintoríne, v takmer úplnej
tme, zahnala som tú myšlienku. Ruža zľahka dopadla na náhrobok. Keď sa skláňala k hrobu, z kapucne jej vykukli uvoľnené čierne kučeravé pramienky. Žena sa ku mne otočila. „Prepáčte, že som
sa skôr nepredstavila. Každý rok deťom rozprávam rozprávky presne o tomto čase.“ Hľadela na
mňa takými prenikavými očami, že som mala problém nájsť slová. Ako keby videla človeku až do
duše.
„V-vy s-te tu kvôli deťom?“ horšie som otázku sformulovať nemohla.
„Carmen ma pozývala každý rok. Volala ma aj tento rok, pred niekoľkými týždňami.“
Mhm... Moja rodina. Zamrazilo ma a len som prikývla.
„Vy ste zrejme Elena...“
Pri zvuku môjho mena sa mi na tele vyhodili zimomriavky: „Ako to viete?“
„Boli ste v jej izbe...“ pozrela sa do korún stromov, ako keby videla až do spálne, z ktorej som ju
zazrela.
„Am... nevedela som, kto tam žil predo mnou,“ triasol sa mi hlas.
„Slečna?“ ozval sa hlas za mnou. Asi som od vydesenia aj poskočila. Majordómus s láskavým pohľadom, ktorým ma privítal už v prvý deň, sa na mňa usmieval: „Naši hostia prišli.“
Ako rýchlo sa sem dostal? Ani som si ho nevšimla. „Ďakujem.“ Položila som si dlaň na srdce. Keby
práve koruny stromov nehrali svoju vlastnú melódiu, iste by na cintoríne bolo počuť moje srdce.
To je morbídne. Nasledovala som ich do domu. Ešte raz som sa však obzrela na bielu ružu. Na
náhrobnom kameni stálo: „Milované deti...“ Zamrazilo ma. „Deti chceli počuť rozprávku...“ Rezonoval mi jej hlas v hlave. Neviem, ale mala som pocit, že biela ruža naberala krvavú farbu.
V hlavnej sále nás čakalo asi pätnásť detí s rodinami v dobových kostýmoch. Boli zladení do posledného detailu. Všetky deti mali maximálne do dvanásť rokov a boli vysmiate od ucha k uchu.
Sama som nevedela, čo nás dnes čaká. No oni sa radovali za všetkých. Majordómus Richard zložil
neznámej žene z cintorína plášť a miestnosťou sa ozvalo detské „uaaaaau“. Asi si mysleli, že naša
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neznáma je prinajmenšom víla alebo princezná, ibaže v čiernom. Na mňa pôsobila ako tajuplná
hoci prekrásna bytosť, ktorá sa tu len tak zjavila na sviatok Dušičiek. Pripadala som si pri nej taká
neatraktívna, že som sa usilovala narýchlo sa upraviť v zrkadle. Na moment som mala pocit, že
v odraze nevidím seba.
Deti nasledovali jej éterickú postavu zviazanú v čiernych šatách do obývacej izby, ja som zastavila
Richarda: „Kto je to?“ Hľadela som smerom na plniacu sa miestnosť.
„Tamara, slečna. Je to jedna z najláskavejších a najkrajších žien, aké poznám.“
„To, že je podozrivo pekná, som si všimla aj ja.“
„Podozrivo, slečna?“
Mávla som rukou. Asi to je len v mojej hlave. Posadila som sa do kresla opodiaľ, aby som skupinu
nerušila. Deti si poslušne posadali k jej nohám neďaleko krbu. Takto som mohla sledovať ich siluety. Boli rozkošné a priam zhypnotizované. V miestnosti bola tajomná tma. Osvetľovalo ju niekoľko
sviečok a krb. Rodičia si posadali na stoličky, niektorí na zem. Vyzeralo to tak, že každý rok sa tu
udržiavala milá tradícia.
„Kedysi, v časoch dávnych...,“ začala Tamara a upútala svojím hlasom celé publikum, „naši predkovia verili v nesmrteľnosť. Verili, že keď človiečik naplní svoje poslanie na tomto svete, prejde do
druhého sveta. Iného, aký poznáme my.“
„Aký je to svet?“ vykríklo jedno dieťa.
Tamara hlas okamžite priradila k dievčatku a pozrela sa naň: „Ou, to nik nevie. Keď niekto opustí
tento svet, je nám za ním smutno, však?“
„Mne odišla malá sestrička,“ ozval sa chlapec.
Tamara sa na neho zahľadela, usmiala sa: „Ty vieš, že neodišla navždy.“ Nastalo ticho. Lámalo ho
len praskanie ohňa. Dokonalé napätie a zvedavosť. „V jeden deň v roku ju môžeš vidieť.“ Vstala
a sadla si k chlapčekovi. Jej vlečka sa trblietala, ako keby v nej mala milióny hviezd. Pôsobila magicky. Chápem, prečo ju Carmen pozývala každý rok. „Jeden deň v roku sa totiž dejú čary,“ pokračovala tajomne.
„Híííí... Čary!“ ozývali sa deti.
„A nie hocijaké.“ Krútila prstom a pristála na nose dievčiny, ktorá mala vo vlasoch mašľu.
„O polnoci, keď už všetci spia...,“ dlaňami hladila neviditeľné vlny medzi deťmi, „...nás dušičky chodia navštevovať. Prekročia svety a nájdu si ten náš. Vstúpia doň. Dozerajú na nás a strážia nás.“
„Moja sestrička ma stráži?“ uisťoval sa chlapec.
„Áno,“ usmiala sa. Pôsobila veľmi presvedčivo. Dokonca aj ja som jej na chvíľu všetko verila. Mala
talent.
„Môžeš ich vidieť a počuť.“ Miestnosťou sa opäť ozývalo detské híí, wuuau, ako? „Musíš ale pozorne načúvať.“ Pozrela sa smerom na strop, ktorý pôsobil vďaka temnote nekonečne vzdialený. „Načúvaj, budeš ich počuť,“ pozrela sa nahor čím nenápadne prinútila počúvajúcich pozrieť sa tiež.
Vládlo hrobové ticho. Magická chvíľka.
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Začula som jemný šepot. Zdalo sa mi to? Obzrela som sa, no každý mlčal. Pôsobilo to tak dôveryhodne, že sa len ťažko dalo uveriť tomu, že celú túto šou zrejme majú na starosti profesionálne
efekty.
„Zavrite si oči a načúvajte...“ Všetci spravili to, čo od nich chcela.
Ešte nie je polnoc. Nedeste ma. Nenápadne som sa obzerala. No zo strachu, že uvidím to, čo iní
nie a nebudem mať žiadneho svedka, som svoj zrak zaliala tmou. Praskanie ohňa. Ako keby nik
ani nedýchal. Šepot. Trhla som hlavou tým smerom, no oči som nedokázala otvoriť. Opäť šepot, no
tentokrát z druhej strany. Dych sa mi zastavil.
„Elena...“ Šepot, ktorý som poznala ma prinútil otvoriť oči. Každý ich mal ešte zavreté. Nik pri
mne nebol. No ten hlas som počula skoro pri uchu. Hrom búrky nami trhol, deti vykríkli a mne sa
skoro do očí nahrnuli slzy. Tak toto bolo dokonale zohraté. Prečo mám problém veriť tomu, že to
nebolo nafingované? Tamara upokojovala búrkou vystrašené deti. Hľadela som okolo a stále som
nenašla nikoho, kto by mohol moje meno vysloviť a dostať sa potichu tak rýchlo preč. Dobre, priznávam sa... Toto ma trošku vydesilo.
„Ja som ju počul!“ kričal natešený chlapček.
Rodičia sa na seba usmievali a deti si niečo vzrušene šepkali. Tamara pokračovala: „Búrka nám len
dáva najavo ich príchod. Zavrite očká. Možno ich o chvíľku aj uvidíte...“
Mala som zimomriavky. Oči som sa bála zavrieť. Hľadela som na Tamaru. Ako keby to vedela.
Na chvíľu zastala pohľadom pri jednom dieťati, pohladila ho po vlasoch a potom sa mi tak rýchlo pozrela do očí, až som sa zahrabala hlbšie do kresla a vyložila som si nohy napoly pod seba.
Nemiestne. Viem. V tme to však nik neuvidí. Ako keby Tamara videla každého. „Zavrite si oči,
Elena,“ naradila. Nebála som sa. Necítila som nič zlé, negatívne... Mala som naopak pocit niečoho
nadpozemského. Nie je možné, aby sa toto dialo naozaj. Nie je to realita, sú to len triky. Nevedela
som od nej odtrhnúť oči a ona mi prikývla. „Spravte to,“ zavrela som ich.
Uši mi zalialo ticho. Bolo to smiešne, no seriózne som sa bála toho, čo budem počuť. Dýchala som
trhavo. Cítila som búšenie svojho srdca skoro až na jazyku. Šepot sa mi rozlial po celom tele. Prehltla som. Načúvala.
„Je čas...“ Hrom sa rozliehal celým domom a keď som otvorila oči, zablýskalo sa tak veľmi, že celú
miestnosť osvetlilo. Vydesilo ma, čo som v nej uvidela. Nad Tamarou sa na pol sekundy rozprestierali obrovské krídla. Chránili všetky deti. Boli nejasné a skoro neviditeľné. To istotne nie je reálne.
Oči si museli vytvoriť vlastnú predstavivosť. Dlho som ich mala zatvorené a ten blesk spôsobil... A
dážď, ktorý som si uvedomila až teraz. Bože, tá atmosféra mi stúpla do hlavy.
Vstala som a ospravedlnila som sa. Mám pocit, že som vybehla z miestnosti. Neviem. Na chvíľu
som musela byť sama. Kráčala som po schodoch do svojej izby a bála som sa obzrieť do akéhokoľvek tmavého rohu. Z Tamary som nemala zlý pocit. Ale to, čo na nás hrali tí, ktorí to mali celé na
starosti, ma naozaj vydesilo. Vtrhla som do svojej spálne. Buchnutím som sa oprela o dvere. Zavrela som oči a snažila som sa pokojne dýchať. Celá táto situácia mi pripomenula rodičov. Boli sme
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tam spolu a vyviazla som živá len ja. Oni tu nie sú. A už nikdy nebudú. Utrela som si slzu, ktorá mi
stekala po líci. Otvorila som oči práve v momente, keď sa ozvala búrka.
Pri okne stála Tamara. Otočila som sa na dvere za sebou a znovu na ňu: „Ako ste sa...“
„Bočné dvere,“ ukázala na ďalšie dvere v miestnosti. „Nepustili by ste ma.“ Podišla ku mne.
Len som stála pritisnutá k dverám: „Kto ste Tamara?“
„Elena,“ pousmiala sa a jej hlas mi bol známy. Nemala som z neho strach. Len... Bola som vydesená z toho, čo sa tu deje. Posadila sa a naznačila, nech si prisadnem a ja som js s ťažkosťami poslúchla.
„Ten príbeh, ktorý som dole rozprávala deťom,“ hľadela mi do očí, „nebojte sa ho, neublíži vám.“
„Čo sa tu deje?“
„Ten príbeh má koniec...,“ hľadela na mňa. „Elena, kedy odišli vaši rodičia?“
„O dva dni to bude rok.“
„Celý tento sviatok má svoje tajomstvá. Nepokladáte sviečky na hroby len tak. Nerozprávame príbehy len tak. Nemyslíte na nich bezdôvodne. Elena, my im otvárame bránu.“
Jej hlas sa mi s mojím menom tak spájal, že som ho začínala zaraďovať...
„Mŕtvi si na sviatok dušičiek volajú živých do svojho sveta, Elena. Brána je nejaký čas otvorená.“
Triasla som sa.
„Elena... neunikli ste tej nehode... Len ste zostali uviaznutá vo svete, do ktorého už nepatríte. Nebojte sa, nie ste na to sama. Prišla som pre vás. Svoje poslanie ste splnili. Je čas v pokoji odísť...“

S o p h i a M á r i a S o j k o v á » autorka je absolventka Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej

70

L u c i a R e p a s k á » Ateliér komunikácie v médiu fotografie

71

P E T R A TO K Á R OVÁ

poslednýkrát
Nič nevychádzalo podľa plánu. Alex na chvíľu zatvoril oči a pokúsil sa poškrabať pod špinavým
obväzom, ktorý mu včera okolo ruky obviazala vojenská zdravotná sestrička. Bola ešte mladšia
ako on. Otvoril oči a štyrikrát rýchlo zaklipkal, aby odohnal slzy. Všade naokolo bol chaos a zhon.
Zažil už mnoho vojen, ale každá ďalšia bola horšia ako tá predošlá. Vždy, keď umieral, dúfal, že sa
tento raz narodí do lepšieho sveta.
„Alex má zase depresiu,“ ozvalo sa spoza neho. Prisadol si k nemu Oly. Bol to pätnásťročný blondiak, ktorý prišiel v druhej svetovej vojne o celú svoju rodinu. Za odmenu teraz bojoval v tej Kórejskej.
Alex dramaticky potiahol nosom: „Pukalo mi srdce, pretože nebolo dlho poctené tvojou svetlou
spoločnosťou,“ zatiahol a zobral si od neho misku plnú polievky, ktorú mu podával.
Ani v jednom zo svojich životov ešte nestretol takého pozitívneho človeka, ako bol Oly. V každej
reinkarnácii, ktorou si prešiel, spoznal nespočetné množstvo ľudí. Každý jeden z nich bol úplne
iný. Aj on bol vždy úplne iný. Jediné, čo sa nikdy nemenilo, bola jazva, ktorá sa mu tiahla od ľavého ucha až po ľavý kútik pery. Bola to spomienka na jeho prvý život a na šamana, ktorý ho uviedol
do cyklu reinkarnácií. Jazva mala však prozaickejšiu históriu. Šaman ho prichytil, ako mu kradne
zásoby. Vylepil mu také zaucho, že mu jeho rozžeravený ostrý kotlík dal druhé. A tak sa jazva stala
jeho poznávacou značkou, oporným bodom, aby vždy vedel, že je to znova on a všetky tie veky,
ktoré prežil sa zostáva stále sám sebou.
„Viem, nie je jednoduché rozdeliť si čas medzi teba a tvoj otravný ksicht, všetky moje ctiteľky a vojnu,“ prehodil a žmurkol na Martu, jednu zo starších zdravotných sestier, ktorá sa na to pobúrene
zamračila a nervózne si uhladila zásteru.
Keď zmizla z dohľadu, Oly zvážnel a nervózne sa poobzeral okolo seba. Potom stíšil hlas
a naklonil sa bližšie k Alexovi: „Večer o desiatej sa stretneme za Simonovým stanom. Musíme
sa porozprávať. Je to pomerne dôležité, nikomu o tom nehovor.“
Náhla vážnosť jeho hlasu Alexa zaskočila. Pomaly prikývol a dojedol svoju polievku.
Päť minút pred desiatou vyliezol zo svojho stanu a pod rúškom tmy sa zakrádal k tomu Simonovmu. Dorazil ako posledný. Čakali tam naňho štyria chlapci a jedno dievča. Začal tušiť,
o čo pôjde a oblial ho studený pot. „Ako chcete utiecť z tábora?“ vychŕlil.
Oly sa zhlboka nadýchol: „Simon nám pomôže.“
Simon sa spolu s ďalšími deviatimi vojakmi striedal na stráži. Vedel teda, kedy sú hranice tábora najpriechodnejšie a bol ochotný riskovať. Alex tomu nerozumel. Keď na to vedenie príde, na
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mieste ho zastrelia. Ale vidina úteku a života bez vojny bola lákavá. Jeho posledné tri životy boli
stelesnením vojny. Už trikrát sa nedožil ani dvadsiatky. Už storočie nebol zaľúbený. Mal po krk
osamelého života, ktorý sa končil buď desiatimi šípmi v hrudi, zastrelením, alebo granátom, ktorý
ho roztrhá na franforce. Navyše netušil, koľko životov mu ešte ostáva.
„Ako tu môžeš len tak nechať Martu, Oly?“ pokúsil sa zavtipkovať a Oly sa tiež zachechtal. „Cítim,
že vonku ma čaká iná Marta.“
Alex si pošúchal bradu. Obväz na ruke bol už skoro čierny. Všade bol prach a špina. „Kedy to
chcete urobiť?“ opýtal sa nakoniec a Oly sa spokojne usmial.
Presne o dvadsaťštyri hodín neskôr mal Simon službu. Dohodli sa, že počas poslednej
polhodiny jeho hliadky ich pustí von. Najprv traja a potom Oly a Alex. Bola zamračená noc, po mesiaci a hviezdach ani stopy. Bola tma ako v rohu, čo im všetkým vyhovovalo. Alex bol nervózny, po
špinavej tvári mu stekal pot. „Prestaň sa potiť, lebo smrdíš a vonku nikoho nezbalíš,“ prehodil Oly.
Ale aj keď ho sám podpichoval, tiež znel nervózne.
Zahrmelo a potom sa zablyslo. Dvaja vojaci, ktorých nepoznal a sestrička, ktorá mu včera obväzovala ruku, sa už prešmykli cez dieru v plote, ktorá bola niekoľko metrov od hlavnej brány. Viedla
cez široké pole až do hustého lesa. Simon počkal asi pätnásť minút a potom na nich nenápadne,
spod pušky, zamával. Niekoľko metrov od nich sa ozval smiech a rezké kroky. Alex sa zľakol a pridal do kroku. Obaja už bežali, keď znova zahrmelo a celý tábor osvetlil blesk. Hlasy, ktoré sa ešte
pred chvíľou hrdelne smiali, sa rozkričali. Všimli si ich.
Už však nemohli cúvnuť. Dobehli k diere v plote a plazili sa preč. Za sebou začuli prvé výstrely.
V celom tábore vypukol zhon.
„UTEČENCI!“ ozývalo sa z každej strany. Boli už na druhej strane plota, keď začuli výstrel, ktorý
bol bližšie ako ostatné. Simonovo telo sa zrútilo na zem. Oly zvreskol a keby nebolo Alexa, aj on
by sa zviezol na zem. „Musíme ísť, Oly!“ triasol ním, aby ho vrátil späť do reality. A tak utekali.
Bežali cez pole a za nimi sa ozývali nespočetné výstrely. Zomriem, preblesklo Alexovi mysľou, ale
ponáhľal sa ďalej. V prestávkach medzi bleskami, našťastie dosť dlhými, bola temná tma, takže pre
vojakov za nimi bolo ťažké mieriť. Keď boli už len niekoľko desiatok metrov od hustého lesa,
v ktorom by sa mohli vojakom stratiť, Alexova noha pristála na nášľapnej míne. Prudko zastavil
a za to si vyslúžil strelnú ranu do pravého ramena. Je to tu zase, pomyslel si unavene. Čakal, kedy
sa mu zjavia útržky ďalšieho, nasledujúceho života, ako zvyčajne. Vždy, keď utrpel vážne zranenie,
videl nádej v podobe nového začiatku. Vždy to vyzeralo ako dlhý farebný tunel, ktorý sa krútil
a zvíjal a na jeho konci sa naňho škeril najdôležitejší človek jeho nasledujúceho života. Naposledy
tam zazrel Olyho krivé zuby a strapaté blonďavé vlasy.
Tentoraz bol tunel tmavý a pustý. A na jeho konci bola iba tma. Alexa to vydesilo. Nečakal to.
Oly sa niekoľko metrov pred ním zastavil, keď si uvedomil, že Alex už nebeží.
Toto je môj posledný život. Týchto pár slov blikalo v Alexovej hlave ako blesky, ktoré neúnavne
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pretínali oblohu nad ním. Zasiahol ho ďalší výstrel. Stále zostával stáť, čo iné by mohol urobiť.
„ČO ROBÍŠ, ALEX?!“ vrieskal Oly nepríčetne.
Alex sa usmial. Toto je môj posledný život. „Nášľapná mína, Oly. Utekaj, prosím. Nájdi si svoju
Martu. Nesmrdíš tak, ako ja.“ Ďalší blesk, ďalší výstrel. Na Olyho tvári sa zaligotali slzy.
„Bež, ty idiot, inak umriem úplne zbytočne!“ zakričal Alex a prebodol Olyho očami. Oly krútil
hlavou, ale pomaly sa vzďaľoval. Vojaci sa zase približovali. Alex počkal, kým bol Oly dostatočne
ďaleko a oni zasa dostatočne blízko. Po líci sa aj jemu skotúľala slza. Jedna jediná. Zastavila sa nad
jazvou a zviezla sa po nej až ku kútiku úst. Zhlboka sa nadýchol. Poslednýkrát. Zodvihol nohu
z míny a svet okolo prestal existovať. Pre Alexa už nadobro.
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M A R O Š VA L A

roman
Prajem vám pekný deň. Moje meno je Flexaret Va, ale môj nový majiteľ mi hovorí Roman. Zvláštne meno pre fotoaparát, však? Ak vydržíte, vysvetlím vám to. Bol som vyrobený v roku 1959 v závode Meopta Hynčice u Broumova. Môjho brata si zobrali cestovatelia Zikmund a Hanzelka na
výpravu do Ázie. Ja som nemal šťastie na také dobrodružstvo. Z výrobnej linky ma odniesli rovno
do skladu. Tvrdol som tam niekoľko týždňov. Konečne som sa dočkal. Opustil som brány fabriky
a bol som doručený do predajne Foto-kino v Bratislave. Zase som musel čakať, ale tentoraz to bolo
príjemnejšie čakanie. Stál som na regáli spolu s bratmi a bratrancami aj z iných fabrík, niektorí
k nám prišli aj od zahraničných výrobcov. Predavači ku mne boli milí, čačkali ma, aby som sa páčil
zákazníkom. Do predajne každý deň prichádzali noví zákazníci. Starší aj mladší, amatéri i profesionáli. Niekoľko z nich si prezeralo aj mňa, no nakoniec odchádzali s foťákom, ktorý im vyhovoval
viac. Ach, ako som vtedy závidel.
Až jedného dňa do predajne vošiel mladý chalan. Ako som sa neskôr dozvedel, oslavoval dvadsiate
narodeniny a za peniaze, ktoré dostal, si chcel kúpiť fotoaparát. Rozmýšľal, vyberal, a potom sa
rozhodol. Vybral si mňa! Predavač ma zložil z regála a podal ma nadšenému majiteľovi. Jozef, ako
som zistil neskôr, si ku mne nakúpil aj nejaké príslušenstvo. Hneď do mňa dal film a kým prišiel
domov, celý ho nafotil. Aj keď je to už vyše šesťdesiat rokov, stále si pamätám na prvú fotku, ktorú
sme spoločne urobili. Bol na nej Schöne Náci. Z hlavy sňal cylinder a pozdravil svojím slávnym
trojjazyčným pozdravom. Som rád, že som ho ešte v bratislavských uliciach zažil. Keď ma Jozef
priniesol domov, s nadšením sa so mnou hral až do večera.
V sobotu sme si vyšli na prvý výlet. Zobral ma na Devín. Jozef bol taký nadšený, hlava deravá, až
doma zabudol film. Museli sme sa vrátiť z polovice cesty. No výlet nakoniec dopadol parádne.
Visel som na Jozefovom krku ako medaila, hrdo vypínal hruď, aby každý videl, aký on má foťák.
Odfotili sme hrad, Dunaj, dokonca nám zapózovala aj veverica. Hoci dokážem na film urobiť iba
dvanásť obrázkov, strávili sme tam takmer celý deň. Jozef sa s každým záberom hral, podľa svetla
starostlivo nastavoval clonu, vyberal čas. Celú cestu domov rozmýšľal iba o tom, ako vyjdú fotky.
Vtedy ešte nebol nejaký skúsený fotograf, nevyznal sa v procesoch, a preto dal filmy vyvolať susedovi z vedľajšieho vchodu. Sused bol profesionál, dlhé roky chodil fotografovať svadby, oslavy, rodiny,
kam ho zavolali. V pivnici mal zariadenú temnú komoru. O dva dni Jozefovi priniesol vyvolané
fotky. Tak, ako Jozef čakal, z dvadsiatich štyroch fotiek pekne vyšla iba polovica. No bol vďačný aj
za ne. Veď so mnou fotil prvýkrát. Niekoľko filmov a dostane to do rúk. Možno bola chyba, že fotil
odhadom.
Hneď v pondelok si utekal kúpiť expozimeter a ďalší víkend sme mali druhý pokus. Vtedy sme sa
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šli pozrieť do Trnavy. Nastupovali sme na hlavnej stanici a hoci sa to vtedy nesmelo, Jozef cvakol aj
mašinu nášho vlaku. Bol to stroj radu 486.0, ktorý po rokoch náročnej rýchlikovej služby pod Tatrami prežíval pokojnejšie obdobie na považskej trati. Cesta rýchlo ubehla a vystúpili sme v meste,
kde mačky mňaukajú tvrdo. Zo stanice sme prešli do mesta. Obzreli sme si trnavské kostoly a vtedy som pochopil, prečo pri prípravách na výlet padla zmienka o akomsi „malom Ríme.“ Páčilo sa
mi tam. Vyrazili sme na cestu domov. Jozef neobsedel. Stál na konci posledného vozňa, sledoval
trať za vlakom v napätí, aké fotky vyjdú tentoraz. Trefa! Hoci niektoré fotky neboli úplne dobre zaostrené, vďaka expozimetru mali pekné farby. S Jozefom sme ešte niekoľkokrát prešli po Bratislave
a okolí, nafotili sme kopu filmov, často bola na fotke úplná hlúposť, len aby sme niečo odfotili. Občas sa objavil nejaký nepodarený obrázok, no Jozef sa rýchlo učil a onedlho bol v mojom ovládaní
hotový majster.
S kamarátmi rád cestoval a keď skončil semester, vyrazili sme do Tatier. Z Bratislavy sme odchádzali večer. Štyria turisti a Flexaret. Cestu som mal relatívne pokojnú. Visel som na vešiačiku pri
okne. Trochu ma nahnevalo, že ma zakryli závesom, ale aspoň som unikol zrakom možných nočných sliedičov. No takmer sa mi to stalo osudným. Chalani po ceste spali a zlyhal im budík. Alebo
ho možno večer ani nenastavili, neviem. Z ríše snov ich vytrhlo až hlásenie: „Stanica Poprad-Tatry.“ Rýchlo pobrali veci a na mňa si nikto nespomenul. Keď vyskákali z vlaku, vlaková čata už mala
odmávanú pohotovosť a výpravca sa rušňovodičovi odpískať odchod. Neviem, čo sa dialo ďalej,
údajne si na mňa spomenuli vo vlaku do Tatranskej Lomnice. Ja som sa zatiaľ viezol ďalej. Niekde
pri Spišskej ma našiel sprievodca. Videl, že pod závesom niečo je. Odhrnul ho a tam ja. Opustený,
smutne visiaci. Bol to čestný mladý muž, a tak ma odniesol vlakvedúcemu do služobáku. Takto
som sa odviezol až do Košíc. Moji spolucestujúci zatiaľ dorazili do Lomnice. Jozef hneď utekal železničiarom oznámiť, čo sa stalo. Po chvíli čakania a niekoľkých telefonátoch si vydýchol. Bol som
v Košiciach, v stratách a nálezoch. Zatiaľ čo ostatní išli vybavovať hotel, Jozef sa najbližším vlakom
vrátil do Popradu a odtiaľ pokračoval do Košíc. Dali mu podpísať nejaký papier o tom, že si ma
berie a vrátili sme sa k chalanom. Po rozpačitom začiatku sme prežili ničím nerušený týždeň. Dokonca som sa dostal aj na Lomnický štít. Na radu skúsenejších mi tam Jozef nasadil UV filter, aby
som ich aj v takej veľkej výške pekne odfotil. A ja som nesklamal. Fotkou
z Lomnického sa chválili ešte dlhé roky. Takto sme spolu precestovali celú republiku, boli sme spolu aj v Juhoslávii. Jozef ma všade bral so sebou. Často si ma zobral aj do obchodu či do školy, možno po ceste niečo zaujímavé odfotí. Bol som aj pri rôznych udalostiach, ktoré sa v ich rodine stali.
Zavesený na krku jeho hrdého otca som napríklad videl, ako sa stal inžinierom.
Bol som pri tom aj vtedy, keď spoznal Štefku. Nechcem sa chváliť, ale vlastne ju zbalil vďaka mne.
Boli sme vtedy pri Dunaji sledovať lode. Pristúpila k nám krásna slečna. Videla mladého muža
s fotoaparátom a opýtala sa, či ju odfotí. Jozef jej urobil nejaké tri fotky a vypýtal si adresu, aby jej
ich mohol poslať. No jeho duša nemala pokoja. V noci nemohol spať, stále musel myslieť iba na ňu.
A preto jej šiel vyvolané fotky zaniesť osobne. Mňa si, samozrejme, zobral so sebou. So strachom
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stlačil zvonček. V zámku zarachotal kľúč a dvere sa otvorili. Na druhej strane bola tá krásna tvár,
na ktorej sa objavil úsmev hneď, ako ho uvidela. Z odovzdania fotiek sa stala prechádzka. Začali sa
stretávať pravidelne. Sprevádzal som ich na výlety a keď sa neskôr vzali, bol som s nimi pri svadobnom stole. Keď sa vnúčatá pýtali na ich mladosť, ukazovali im fotky, ktoré som urobil ja.
Pokojný život mladej rodinky prerušil august 1968. Ulicu, v ktorej žili obsadili okupačné vojská.
Nechceli sa dostať do problémov, ale neskôr Jozefa premohlo nutkanie mať zábery techniky, ktorá
sa presúvala ulicami. Zobral si ma a vyšiel von. Snažil sa byť čo najnenápadnejší a urobiť čo najpútavejšie fotky. No nebol dostatočne nenápadný. Vojaci si ho všimli a nepáčilo sa im, že ich fotíme.
Začal utekať. Rozbehli sa za ním. Bežal ulicou a keď dobehol na koniec, zabočil doľava. Nepozorovane ma zahodil do kríkov a keď ho neskôr vojaci dobehli, mal iba prázdne ruky. Dobili ho ako
koňa, no mal šťastie. Jeden z jeho známych počas okupácie prišiel o život. V noci sa pod rúškom
tmy po mňa vrátil. Hoci ho to stálo nakladačku, bol na svoje zábery hrdý.
Život pokračoval ďalej. Na trh prichádzali novšie, menšie, ľahšie a jednoduchšie fotoaparáty, no
napriek môjmu vyššiemu veku sa ma Jozef nechcel vzdať. Vyhovoval som mu. Pokojne sme spolu
prežili prakticky celé sedemdesiate a osemdesiate roky. Až nastal november 1989, ktorý okrem
konca totality priniesol aj koniec mojej kariéry. Jozef sa aktívne zúčastňoval demonštrácií a brával
si so sebou aj mňa. Urobil som síce niekoľko unikátnych záberov, no raz som mu v tlačenici vypadol z rúk. Spadol som na dlažobné kocky a niekto do mňa ešte aj kopol. Musel sa ku mne doslova
prebojovať. Prežil som to síce v jednom kuse, no keď Jozef chcel stlačiť spúšť, nič sa nestalo. Po
tridsiatich rokoch som prvý raz nedokázal urobiť fotku. Neskôr ma odniesol do opravy. Pán ma rozobral a vyslovil krutý verdikt: „Uzávierka je poškodená. Treba to vymeniť.“ No posledné Flexarety
zišli z linky v roku 1971. Diely vtedy už jednoducho nebolo možné zohnať. Jediná možnosť bola
nájsť iný kus a z neho diely vymontovať. Jozef ma nechal tam. keď som čakal v sklade fabriky, na
regáli v predajni, v Košiciach na stanici a pri bytovke v kríku, tak som teraz na svojho majiteľa musel čakať v skrini v oprave. No teraz reálne hrozilo, že sa nedočkám. Aj som prestal počítať, koľko
tam už tvrdnem. Všetky fotoaparáty, ktoré prišli po mne už dávno boli naspäť u svojich majiteľov,
len ja som tam stále čakal na zázrak. Doslova to musel byť zázrak, keď sa vedľa mňa objavil iný
Flexaret. Majiteľovi spadol, odniesli to objektívy, matnica a zadné dvierka, no uzávierka zostala nepoškodená. Mojej oprave nič nebránilo. Sused z poličky mi daroval potrebné diely a hádam po pol
roku Jozefovi konečne zazvonil telefón. „Máte hotový ten Flexaret, môžete si poňho prísť,“ ozvalo
sa zo slúchadla.
Na druhý deň si po mňa skutočne prišiel. Aký som bol rád, že ho znova vidím. Tešil som sa, kedy
si konečne zase zafotím. No moja radosť nemala dlhé trvanie. Jozef otvoril skrinku, v ktorej som
býval. A vtedy som ho uvidel. Na mojom mieste bola nejaká japonská rároha na baterky. Jožo ma
vymenil! Nevydržal čakať, či a kedy sa konečne vrátim z opravy, a tak si kúpil nový foťák. Chápem
ho, nechcel ostať bez fotoaparátu, ale veľmi ma to mrzelo. Mal som aspoň šťastie, že sa ma nezbavil. Veď možno bude musieť dať do opravy aj nový foťák a vtedy akoby ma našiel. Tentoraz to bol

78

iba sen. Občas si ma vytiahol a naprázdno precvakal, aby sa uistil, že fungujem, no po čase s tým
prestal. Zostal som v skrini, zabalený v puzdre. Iba som smutne počúval, ako si berie môjho nástupcu, ako si tam ukladá fotky, občas ma preloží. Raz za čas sa stalo, že ma niekomu ukázal, ale
to bolo všetko. Neskôr si už prestal brať aj môjho nástupcu a chodiť do skrine.
Od posledného cvaknutia som tam strávil dlhých 25 rokov. Až do začiatku roka 2020. Vtedy sa
po rokoch tmy konečne otvorili dvere skrine. No neotvoril ich Jozef. Tú tvár som poznal, kedysi
som ju fotil. Bol to Kamil, Jozefov syn. Ako som zistil, Jozef pred nejakým časom zomrel a on teraz
vypratával jeho veci. Spolu s mojim nástupcom a ostatnou výbavou som sa ocitol v škatuli. Čakal
som, čo sa so mnou stane. Čoskoro som sa to dozvedel. Kamil škatuľu odniesol do starožitníctva.
Dostal za mňa nejaké peniaze. Opäť som mal šťastie. Veľa mojich bratov skončilo v kontajneri.
Starožitník ma uložil do police k ostatným fotoaparátom. Bolo ich tam veľa, ako kedysi v obchode.
Bolo tam aj niekoľko mojich bratov. S nimi som celé dni trávil v družnom rozhovore. Prebrať šesťdesiat rokov, to niečo trvá. Stál som tam a čakal, či sa niekto ujme staršieho pána. Bol som tam asi
dva mesiace, keď sa to stalo. Myslel som, že už zo staroby strácam rozum. Prišiel tam mladý chalan. Rovnako, ako pred 61 rokmi do predajne prišiel Jozef. Veľmi mi ho pripomínal, bol aj v rovnakom veku. Vyťahoval z police jedno puzdro za druhým a pozeral sa, čo sa v nich skrýva. Takto
narazil aj na mňa. Zaiskrilo sa mu v očiach a o chvíľku si ma už odnášal so sebou. Rozlúčil som sa
s bratmi, no nevedel som, čo ma ešte čaká
Keď ma priniesol domov, skoro mi objektívy vypadli. Čakalo ma tam päť mojich bratov. Môjho
nového majiteľa nadchli Flexarety a začal ich zbierať. Vidím, že dôchodok budem tráviť na príjemnom mieste. No aby ste si nemysleli, že sa tam budem iba ulievať. Roky bez cvaknutia sa na
mne síce podpísali, no Maroš mi zabezpečil exkluzívnu starostlivosť u odborníka, ktorý o rodine
Flexaretov dokonca napísal knihu. Rozobral ma, vyčistil, namastil, ponastavoval. Tak dobre som
sa necítil hádam ani ako nový. Maroš je zo mňa rovnako nadšený, ako pred šiestimi desaťročiami
Jozef. Chodíme sa spolu pozerať na krásne miesta, historické budovy a starú techniku, ktorú má
tak rád. Konečne si môžem zase zafotiť. Teraz spolu sedíme v obývačke. Práve dávajú film Černí
baroni. Roman Kefalín v podaní skvelého herca Ondřeje Vetchého tam tiež fotografuje Flexaretom
Va. A teraz už viete, prečo mi Maroš hovorí Roman.
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RICHARD ZLIECHOVSKÝ

hniloba

1.
„Nechcem tvoje peniaze,“ Penelope si zapálila cigaretu v šere miestnosti, ktorá bola osvetlená slabým ružovým neónom. Pôsobilo to ako klišé – červené hodvábne prikrývky, posteľ v tvare srdca a
tucet rozhádzaných vankúšikov všade v miestnosti. Jej vlasy pod lúčmi intímneho svetla leskli, ako
keby boli z kryštálu, jej pokožka však bola tmavá ako uhlík. Bola dominikánka, ale trochu tmavšia,
než je zvyčajné.
„Prečo?“ spýtal som sa popri zapínaní opasku na rifliach a hľadaní trička na zemi. Unikli mi jej
svietiace oči, ktoré upierala na môj ľavý prsný sval.
„Lebo...“ začala sa vykrúcať. Pozrel som sa do dvoch mandľových svetielok, v ktorých ležali dúhovky ako miniatúrne čierne diery. Nahmatala škatuľku červených Lucky Strike na prikrývke a
načiahla ruku smerom ku mne. Jednu som si vybral a ona mi ju pripálila. „Lebo nie si spokojný
zákazník.“
Zasmial som sa a pokračoval som v hľadaní trička, ktoré nakoniec ležalo pri kresle v rohu izby.
„O chvíľu skončíš, ak sa tým budeš trápiť,“ vyfúkol som dym, ktorý nás v priamom svetle oddelil
hustou clonou. Napriek tomu ho jej oči pretínali. Opäť sa dívali na hruď.
„Viem, že si si sem neprišiel len užiť,“ postavila sa.
Pomalými zmyselnými krokmi prešla cez vznášajúcu sa clonu ako bohyňa, ktorá sa ukazuje bežným smrteľníkom. Netrápila sa s oblečením. Zastala pri mne a z úst jej vyšlo biele mlieko vášne.
Oprela sa mi čelom o bradu.
„Myslela som si, že ti to zmizne,“ prechádzala prstami po vodnatej krvavo-žltej rane na prsnom
svale.
„Daj pozor,“ snažil som sa jej odstrčiť ruku, no nedala sa. „Inak to praskne.“
„Viem, čo sa stane,“ bola nežná. Denne tu musela mať desiatky prípadov, niektoré lepšie ako iné.
Nevadilo jej to, už si musela zvyknúť. Keď medzi ľuďmi vypukla hniloba, šľapky boli prvé, kto začal na kríze modernej doby zarábať. Dnes už sú na tom bordely lepšie než psychologické poradne.
Sex ťa urobí šťastným viac, než hľadanie „vnútorného zvieraťa.“ Sledoval som jej prsty, ako prechádzajú od odumierajúceho mäsa cez bok až na kríže. Pritiahla si ma bližšie a ja som sa nebránil.
„Vieš...“ začal som vetu, ktorú prerušili jej pery. „Nie je to tvoja chyba,“ dopovedal som po bozku.
„Nie?“ trpký úsmev, ktorý sa jej objavil na tvári, použila ako štít. Nikdy nebola ku mne úprimná,
nikdy mi nenapadlo žiadať to od nej. Sú veci, ktoré sa za kredity kúpiť nedajú a toto bola jedna z
nich. Možno preto mi sex s ňou už nepomáhal.
„Bolo to fajn,“ vložil som si cigaretu do úst a zhlboka som si potiahol. Už mi ostával len konček.
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„Netuším, kde je chyba.“
„Všetkého veľa škodí,“ vracala sa späť k posteli, k stolíku plnému fliaš. Červená, modrá, číra, jantárovo zlatá farba, mohol som tam nájsť čokoľvek, no poznal som len jedno. Otočila sa. Trpkosť
vystriedala detská radosť. „Dáš si niečo?“ opýtala sa. Sebe už fľašku otvárala.
„Mal by som už ísť,“ obliekol som si tričko, ale nohy sa mi zatiaľ nepohli. Nasával som zatuchnutý
vzduch po cigaretovom dyme a sledoval som, ako sa svetlo stráca v záhyboch jej vypracovaného
tela. Drink by mi pomohol uvoľniť sa.
„Ponáhľaš sa niekam?“ otočila sa na mňa s pohárikom v ruke a čakala na odpoveď. Páčila sa mi,
dievčatá ako ona neboli v tejto časti mesta bežné. Väčšina exotiky, ktorá sa dala nájsť v Dištrikte 6,
bol import, smerujúci buď do barov, umelých pláží, tanečných klubov, alebo do bordelov. Keď som
Penelope prvýkrát uvidel v katalógu, získali si ma jej oči a jej úsmev, o ktorom už dnes viem, že je
súčasťou predstavenia. Trvalo mi tri mesiace, kým sa mi podarilo dohodnúť si termín, ale odvtedy
som za inou nebol.
„Viem, že si vyťažené dievča,“ snažil som sa ospravedlniť môj odchod.
„Prosím ťa,“ vybuchla smiechom. „Dnes som už skončila.“ Ľahla si na posteľ, skrížila nohy a
trošku si odpila.
„Ak chceš, nalej si a pridaj sa, ak nie, tak sa maj krásne,“ dodala.
Nakoniec som siahol po fľaši Starej Mulligan.
„Nepovedala by som, že si potrpíš na kvalitnú whisky,“ chvíľu po tom, ako som si ľahol na druhú
polovicu postele, si ma uložila na hruď. Hlava sa mi nadnášala v tempe jej dychu, zatiaľ čo popíjala
Modrú melasu. Môj pohárik ležal na jej bruchu.
„Kvalitu nerozoznám, ale whisky mám rád,“ odpovedám v driemotách.
„Aj tak je to divné...“
Pozrel som sa na ňu spýtavým pohľadom.
„Whisky sa mi vždy spájala s elegantnými mužmi,“ vysvetlila.
Odrazil som sa rukou od jej brucha. Jej svaly sa napli, zadržala dych. „Prepáč mi,“ začal som predtým, než som prešiel k téme. „Nepripadám ti ako elegantný človek?“ Láskavo sa usmiala. „Kedy si
sa naposledy strihal? Alebo česal? Vyzeráš tak trochu zanedbane.“
„Ak by sme súdili ľudí podľa vzhľadu, kde máš rum?“ vrátil som jej úder. Chvíľu bola ticho so
svojím úškrnom, ktorý sa snažil premôcť vážny výraz. Odložila pohárik a zobrala mi tvár do dlaní:
„Ak by som si dala rum, musel by si zvládnuť druhé kolo.“
„Zadarmo?“
Usmiala sa a pobozkala mi čelo: „Čo ti poviem, páčiš sa mi.“ Hruďou mi vystrelila bolesť, rana na
hrudi sa začala liečiť. Podlomila sa mi ruka a ja som spadol na posteľ. Penelope elegantne vstala,
siahla po škatuľke cigariet a vložila si jednu do úst. Prešla k inému stolíku na druhom konci miestnosti a zobrala si platobný terminál.
„Čakala som, že ti bude treba viac,“ svoje nežné správanie vymenila za odosobnenú aroganciu,
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ktorou sa prezentovala pred zákazníkmi v predvádzačke. Prišla až k posteli a vložila mi pred tvár
terminál. Pozeral som sa jej do očí, z ktorých v sekunde vymizli všetky známky starostlivosti. Snažil
som sa z nich vyloviť odpoveď.
„Nepozeraj tak na mňa, mal si pravdu,“ zapálila si cigaretu, sledujúc ako mi rana pomaly ustupuje.
„Už by som tu nebola, ak by som nevedela, čo ľudia chcú.“
Od jej očí som prešiel na obrazovku, na ktorej svietilo veľkými číslami dvetisíc kreditov. Priložil
som bez slova ruku, zvalil sa na posteľ a počkal, kým bolesť odznie.
2.
„Od rozvodu s mužom sa prestala so mnou rozprávať. Neusmieva sa. Nehrá sa s bábikami v obývačke. Odmieta jesť so mnou pri jednom stole, naje sa len vtedy, ak jej nechám tanier pred dverami
izby a odídem preč. Viem, že úlohou rodiča je zabezpečiť dieťaťu domov, v ktorom by sa cítilo dobre, ale ja už netuším, čo mám robiť. Nechcem ani pomyslieť na to, čo sa s Alžbetkou stane, ak to
bude takto pokračovať,“ matka sa snažila rozprávať cez slzy.
Televízny štáb jej priniesol už tretiu vreckovku, zatiaľ čo moderátorka empaticky prikyvovala.
Vždy, keď sa pozrela na dievčatko, zápasila s vlnou odporu. Dlaňou si prekryla ústa, aby nebolo na
kamere vidno trhanie jej kútikov.
„Ja už vážne neviem,“ obrátila sa matka na moderátorku s očami plnými nádeje: „Som zlý rodič?“
Kamery prestrihli na divákov, ktorí so slzami v očiach sledovali ťažkú situáciu na pódiu. Moderátorka na povel nahodila úsmev: „Určite nie. Chcete pre svoju dcérku len to najlepšie.“
V tom momente sa v nešťastnej rodičke niečo zlomilo. Z očí jej vytryskli dva vodopády a vzlykanie
prerástlo v nekontrolovateľné hučanie. Medzitým Alžbetka ticho sedela na vysokej stoličke. Hlavu
mala sklonenú, nohy jej pokyvkávali vo vzduchu a dlane si schovávala medzi stehnami. Ľavú ruku
mala celú pokrytú hnisavou ranou, ktorá sa ukazovala aj spod krátkeho rukáva na pravačke.
„Deti sa s ňou v škôlke nechcú hrávať,“ pokračovala matka v nariekaní. Moderátorka sa striedavo
pozrela najprv na hysterickú ženu, potom na tiché dievčatko: „Rozumiem.“ Naklonila sa k Alžbetke a jemným hlasom sa jej opýtala: „Čo by ti urobilo radosť?“
„Aby sa mi vrátil tatinko,“ Alžbetka prvýkrát zodvihla hlavu. Jej odpoveď ešte viac rozcitlivela rodičku, ktorej štáb niesol celú škatuľu vreckoviek. „Vidíte?“ vyjachtala so seba: „Ako jej môžem dať
niečo, čo už v našom živote nie je?“
„No, nie sme žiadna pošta pre teba...“ začala moderátorka. Po jej poznámke sa všetky kamery otočili na ňu a publikum ostalo v šoku. Narovnala sa v kresle, zozbierala si myšlienky a už profesionálne pokračovala: „Ale vieme vám pomôcť.“
Spustila sa znelka, na pódium vyšiel producent, lekár a niekoľko členov štábu. V rukách niesli
malú ampulku s tekutinou limetkovej farby. Stačil len pohľad na ňu a oči matky žiarili nádejou.
„Nie je to trvalé riešenie,“ upozorňovala moderátorka. „Tekuté šťastie pomôže Alžbetke s tvorbou
dopamínu, ktorý hnilobu zvráti, ale vás ako rodiča čaká ešte veľa práce.“ Matka akoby nepočúvala.
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Jediné, čo ju zaujímalo, bola ampulka, teraz už ležiaca v jej ruke. „Ďakujem, ďakujem, ďakujem,“
opakovala.
„Nemôžete sa spoliehať na liek,“ zdôraznila moderátorka. „Alžbetka si musí nájsť niečo, čo jej prinesie radosť, inak sa hniloba vráti a opäť bude rásť.“
„Môžem jej to pichnúť teraz?“ vypľula zo seba nedočkavá rodička. Moderátorka sa pozrela do kamery. V tichosti čakala na hlas zo slúchadla, ktorý by jej povedal, čo má robiť. Ticho. Naklonila sa
k matke: „Ste si istá? Bude to bolieť.“ Matka prikývla hlavou. „Chcem, aby svet videl, ako sa moja
dcérka vylieči,“ jej oči žiarili nezdravou dávkou entuziazmu. Ampulku vložila do dávkovača. Priložila ho k Alžbetkinmu stehnu a stlačila gombík navrchu. Kamera sa zamerala na malé dievčatko.
Chvíľu sa nič nedialo. Onedlho sa jej oči zaplnili slzami. „Au,“ vyšlo z nej. Telo jej zaplavil oheň.
Dlane jej vystrelili k ramenám a začala kričať. Nechtami sa zaborila do hnisavého mäsa, ktoré začalo tiecť. Moderátorka si zakryla nos tričkom. Matka sa usmievala, zatiaľ čo jej dieťa spadlo zo
stoličky a zvíjalo sa v bolesti. Tešila sa z toho, že sa jej dieťatko uzdravuje. Netrvalo dlho a bolesť
zasiahla aj ju, vyliečila sa aj ona.
*CINK*
Vaša káva je pripravená. Informoval ma hlas chytrej domácnosti. Z televízora v obývačke sa ešte
stále ozýval krik malého dievčatka. Poslednú hodinu som strávil v kúpeľni, pozeraním sa do zrkadla. Bolo mi jasné, že odraz nemôže patriť nikomu inému, napriek tomu sa na mňa pozerali
cudzie oči. „Polaris, ukáž mi obraz z trinásteho šiesty,“ rozkázal som asistentovi. „Nahrávam...“
Odpovedá príjemný ženský hlas. Krátko po tom prešiel zrkadlom pás modrého svetla a oproti mne
sa objavila kópia zo včerajšieho rána. Na vlas rovnaká, okrem maličkosti, ktorá mi nedala celú noc
spať. Nikdy by mi nenapadlo ísť do telky prosiť o Tekuté šťastie, čo však bude ďalej? Sledoval som
projekciu hniloby na hrudi a spomínal na včerajší večer s Penelope. Jej ruky na mojej tvári, ako na
moment vytvorila ilúziu bezpečia. Sledoval som svoje včerajšie ja s obavou o to zajtrajšie. Telo mi
dávalo nanajvýš pár dní, kým začne koža nad srdcom opäť tmavnúť a praskať. „Ďakujem Polaris,“
vyšiel som z kúpeľne a zrkadlo sa prebehnutím modrého svetla vrátilo opäť do normálu.
Liek na život... Predstava záhadnej tekutiny, ktorá by za mňa vyriešila všetky problémy, sa zdala
byť každou ďalšou sekundou lepší nápad. Aróma kávy ma unášala ďalej od
reality. „Polaris, aká je súčasná cena Tekutého šťastia?“ Niekoľko sekúnd na to mi došlo, akú
sprostú otázku som sa spýtal. Tekuté šťastie od spoločnosti Medical sa začína na sume štyridsaťtisíc kreditov za jednu dávku. Odpovedal asistent. Isteže, Tekuté šťastie je zázrak. Napraví vám hlavu, aj telo, ak na to dokážete našetriť kredity. Potom príde druhá dávka, tretia dávka a už sa z toho
nedá dostať. Jedna dávka a ste závislí, berte to dlhšie a skratuje vám hlava. Ľudia, ktorí prichádzajú do relácií s pokročilým štádiom hniloby, sú ľudia, ktorí nevedia, ako ďalej. Skúsili už všetko, no
nepodarilo sa im nájsť to, po čom túžia, nenašli vec, ktorá by im nastavila mozog tak, aby sa začali
liečiť. Odpil som
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si z kávy a zapálil si cigaretu. Premýšľal som nad tým, čo bolo včera večer iné. Je možné, že by si
mozog dokázal zvyknúť na to, čo ho robí šťastným?
3.
Poháre s pivom štrngli o seba a my sme takmer jednohlasne zvolali: „NA ZDRAVIE!“ Bernard patril k ľuďom, ktorí bez ohľadu na okolnosti povedali svoju pravdu. Nemusela byť v každom prípade
správna, ale dávala mi pocit istoty.
„No tak, čo sa deje, kamoš?“ rukou si podopieral ryšavú bradu.
Okolo nás stále niekto prechádzal. Nachádzali sme sa v jednom z „pajzlov“, kde si chodili ľudia
vybiť svoje najzákladnejšie potreby. „Neviem,“ keď už prišlo na lámanie chleba, nechcelo sa mi o
tom až tak veľmi hovoriť. Vytiahol som si cigaretu, zapálil si ju a dramaticky z nej potiahol, ako
keby som bol Clint Eastwood. „Už sa ti stalo, že by si si zvykol na to, čo ťa robí šťastným?“
Bernard sa zamyslel. Odpil si z piva, akoby sa mala v ďalšom dúšku skrývať odpoveď: „Zvykol som
pred pár rokmi chodievať s kapelou na koncerty. Robil som im tam ozvučenie. Po každom vystúpení sa stiahli do zákulisia a sadli si na škatule od techniky. Nezabudnem na ich šťastné tváre, keď
sledovali, ako im hniloba pomaly ustupuje. Takto to fungovalo niekoľko rokov vkuse. Jedného dňa
si prišli sadnúť do zákulisia a nič. Čakali, ale neprišlo to. Hrali pred tisíckami ľudí, ktorí čakali len
na nich. Vrchol sveta. Hádam, že všetko ťa raz omrzí.“
„Čo sa s nimi stalo?“ ozval som sa takmer okamžite.
„Rozpadli sa,“ začal Bernard. „Myslím, že zo speváka sa stal hrnčiar, ten dopadol najlepšie. Gitarista to nezvládol. Všetky peniaze minul na Tekuté šťastie a keď došli aj tie, pohltila ho hniloba a
stal sa z neho ghúl. Odvtedy o ňom nikto nepočul. O ostatných neviem.“
„Ja som naposledy nevedel, čo ma spraví šťastným,“ vyhýbal som sa očnému kontaktu, ako keby
som spravil niečo zlé. „Platil som si jedno dievča, chcel som si užiť. Včera som tam bol znova,
lenže tentoraz sa nič nestalo. Chcel som odísť, ale pozvala ma na drink. Ležali sme a neviem... Vyzeralo to, že sa zaujíma o viac, než len o to, koľko jej zaplatím. Potom mi to zmizlo. Vedela, čo má
robiť a teraz sa bojím, že to nebudem vedieť ja.“
Bernard zvážnel: „Daj si pozor,“ povedal to potichu, no aj tak sa mi jeho hlas dostal až do hlavy.
„Toto je nebezpečná cesta, po ktorej kráčaš. Ak ťa omrzí sex, skús kajaky, rodeo, horolezectvo, hocičo... Nikdy sa nespoliehaj na druhých ľudí,“ vysvetlil.
„Lenže čo ak práve to potrebujem?“
„Tak mi budeš o pár mesiacov chodiť po nociach vykrádať smetiaky.“
4.
Donovan otváral ťažké drevené dvere, ktoré preňho v tejto modernej dobe museli znamenať spomienku na jednoduchšie časy. Prekvapilo ma, keď sa zo škáry vystrčila zarastená tvár pokrytá šedi-
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nami. „Prosím?“ netváril sa podráždene.
Pravdepodobne si ma priradil k jednému z členov hnutia V prvom rade šťastie, ktorí chodili od
dverí k dverám a pýtali sa na váš osobný „návod na život.“ Ten sa potom
snažili nanútiť ľuďom, ktorým veľa iných možností neostalo.
„Som rád, že som vás našiel,“ štyri hodiny cesty na okraj veľkomesta a mne nenapadlo ani len
predstaviť sa. Obočie sa mu zvraštilo a neutralita z tváre sa vytratila. „Prepáčte, ale kto vlastne
ste?“ spýtal sa s rukou pripravenou zabuchnúť mi dvere pred nosom. „Som váš fanúšik,“ ukázal
som mu výtlačok jeho románu Duše umierajú posledné. Chápavo prikývol hlavou, premeral si ma
od päty k hlave a mrzuto odvetil: „Poďte ďalej, spravím vám čaj.“
Usadil ma na špinavý gauč. Steny v dome mohli byť pred desiatimi rokmi snehovo biele, avšak dnes
ich už zdobil dechtový povlak. Donovan si zobral starú taburetku. Vytiahol si dlhú fajku – takú,
akú používali aj čarodejníci v rozprávkach. „Prečo ste vlastne tu?“ škrtol zápalkou, priložil ju k
tabaku a niekoľko krát pobafkal. „Von z mesta sa veľa ľudí nedostane.“
„Prišli ste sa tu ukryť?“ Podpichol som starého spisovateľa.
„Prišiel som sem zomrieť,“ opravil ma, vyfukujúc dym s jahodovou arómou. „Nevyzeráte ako vášnivý čitateľ.“
„Nie som,“ tentokrát opravujem ja jeho. Starec sa zasmial, akoby prišiel na pointu dobrého vtipu.
„Andy, už je čaj hotový?“ zavolal na neznámeho v kuchyni. „Pane, áno,“ odpovedal chrapľavý hlas.
Obrátil sa mi žalúdok. Najprv som sa pozrel na starého spisovateľa, potom na prázdnu zárubňu
dverí, cez ktorú ešte nikto neprešiel. „Viem, prečo ste sem prišli. Každý, kto si prečíta moje knihy,
chce vedieť len jedno,“ uškŕňal sa Donovan. „A áno, Andy je ghúl.“ Napravil sa na taburetke a
opäť si potiahol z dlhočíznej fajky: „Nie sú iní ako my.“
„Sú to zvieratá,“ bránim sa jeho argumentu. Moje slová ho nezasiahli ani trochu. „To sme aj my.
Už len to, že ste sem prišli, je začiatok zvieracieho pudu, ktorý vás bude ťahať oveľa ďalej, než si
myslíte. Čítali ste moju knihu alebo ste sa prišli len porozprávať?“ zasmial sa. „Nečítal som ju,“
Donovan opäť nevyzeral prekvapene. Andy práve prišiel
do miestnosti. Celé telo mu pokrývala hniloba, prsty na nohe mu museli odpadnúť už dávno. Hrbil sa, akoby pod náporom neviditeľných kameňov. Každý krok mu robil problém, ale každý krok
robil s nechutnou noblesou. Vtedy som pochopil, že nechce chodiť po štyroch, ako to robí väčšina
ghúlov.
„Časom to bude ťažšie,“ začal spisovateľ. Pomaly krúžil lyžičkou po dne šálky: „Jedno ráno sa všetko
zmení. Dakedy dávno mi hniloba ustúpila vždy, keď som dopísal novelu alebo román. Napĺňalo ma
to do doby, než som vydal prvú knihu. Odvtedy som túžil po uznaní. Tá hnisavá odporná vec neustupovala, dokým som nepočul, aký som úžasný... A dnes? Dnes tu sedím, rozprávam sa s beznádejnými
ľuďmi a čakám, kedy sa pripojím tu k Andymu.“ Mlčky som sledoval starca, ako si bafká fajku. Nenapadli mi žiadne slová, ktorými by som mu dokázal odpovedať, možno ani nechcel nič počuť.
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„Zmierte sa s tým, že skôr, či neskôr hniloba zvíťazí,“ Donovanove posledné slová vo mne zapálili
oheň. „Stále sa dá nejako zvrátiť,“ ako dieťa plné falošnej nádeje. Protirečil som mu a on sa usmieval, vždy pripravený vyviesť ma z omylu: „Áno, pobežíte za niečím iným. Keď už vám nebude pomáhať ani to, pobežíte ďalej. Koľko maratónov ste ochotní prekonať, než sa nohy vzdajú a ostanete
na kolenách, porazený čakať na hrôzy, pred ktorými ste utekali?“
„Toľko, koľko bude treba,“ odpovedám mu už nie ako človek, ale ako žijúca mŕtvola.
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FILIP ŠEBEŇ

anabin
1.
„Zadrž dych!” upozornil ho učiteľ. On však neposlúchol a netrafil terč. Rozhorčený odhodil luk do
sena a sadol si na zem. „Frank, zase nepočúvaš svojho učiteľa,” karhal ho otec, ktorý stál na tribúne a sledoval svojho syna, ako cvičí. Jeho otec mal mohutnú postavu, na ktorej sa rytierske brnenie
vynímalo ako na panovníkovi. A veru, čo by aj nie. Bol to slávny kráľ Johann IV. z rodu Anabinu.
Jeho rodu sa obávali všetci nepriatelia už po stáročia. A veru ich mal ako maku. Ich jediným spojencom bol neutrálny arktický panovník rodu Emherbitu. Ich ostrov bol plný tajomných lesov so
zradnými útesmi, na ktorých sa rozkladali hradby. O tých hradbách kolovali zvesti od ostrova Cavelli až po blízku Erdániu, ktorá bola ich úhlavným nepriateľom. Na neúrodnom území Emherbitu
boli len skalopevné ľadovce bez známok života.
Franka to ešte viac rozhorčilo a neúprosnou žiadostivosťou hodil po otcovi pohľad, za ktorý by dostal určite niekoľko rán bičom, keby nebol jeho synom. Frank bol po otcovi horlivý typ a rozhodne
by si nenechal skákať po hlave. S mečom to vedel ako žiadny iný bojovník v jeho veku, avšak luk
bol preňho stále veľkým orieškom.
Matka si ho zavolala k sebe na tribúnu: „Poď sem, Frankie.” Svoju matku miloval, nedal na ňu dopustiť. Aurélia, jeho matka, si však vedela prikloniť na svoju stranu všetkých. Oplývala ohromnou
charizmou a nejestvovala bytosť, ktorú by nezlomila.
Tribúna mala tmavohnedú farbu, bola celá z dreva a na schodoch ju lemovali červené okraje. Nad
hlavnou časťou, kde stál kráľ s kráľovnou, bola veľká červená markíza so zlatými vlasmi, ktoré viseli dopredu. Markíza sa tiahla ešte meter pred sedadlami Johanna a Aurélie. Celá tribúna nebola
veľká, zmestilo sa tam sotva štyridsať ľudí. Väčšinou sa používala ako hľadisko rytierskych zápasov
na koni.
Frank pristúpil bližšie, a toto naozaj nečakal. Matka mu vylepila takú facku, že spadol na schody
tribúny, ktoré boli od neho dva metre ďaleko. Frank, ohromený tým, čo sa práve stalo, zdvihol zrak
a pozrel sa do Auréliných očí. To, čo v nich videl, bola nadradenosť a skalopevný výraz v tvári mu
dal presne ten pocit, aký chcela v ňom vyvolať. „Toto už nikdy neurob!” matka zdôraznila hrubým
tónom. Takýto tón by postavil do pozoru aj toho najnezaujatejšieho rytiera v plnej zbroji. Frank
so slzami v očiach vedel presne, za čo sa má hanbiť. Neplakal, nenadával na matku, že mu takto
ublížila. Vedel, za čo to dostal. Ľutoval to, čo spravil a otcovi sa na kolenách ospravedlnil: „Otče,
odpusť... Ja som nechcel...”
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Otec bol síce vodca svojho vojska, no bol až príliš nežný na svojho syna a nedokázal vidieť, ako mu
niekto ubližuje, aj keď to bola jeho matka. Aurélia si bola vedomá toho, že Frankie vie, čo vykonal
a že to ľutuje, no aj tak ho poslala do svojej izby spytovať si svedomie. Frankie poslúchol.
Frankieho izba nebola veľká. Mal tam manželskú posteľ, ktorú prekrývala kráľovsky červená
prikrývka z hebkej bavlny, ktorú si vybojoval jeho otčim ešte v Harbzonskej vojne. Harbzonsko
je maličký ostrov s veľkými poľami bavlny. Pestuje sa tu bavlna, ktorej kvalitu poznajú až v centre
všetkých národností – Cavelliho území. Je to neutrálne územie, kde sa stretávajú všetci trhovníci z
okolitých ostrovov, hradných panstiev a kráľovstiev.
Nad posteľou sa honosne ligoce tvrdá plachta obrovských rozmerov. Vedľa postele má nočný stolík, na ktorom je pozlátený lampáš a jeho obľúbená kniha o stratégii najlepších vojnových veliteľov.
Predal mu ju miestny kupec, ktorý pravidelne chodí do Cavelliho tržnice. Pod celou posteľou a ešte
meter aj niečo okolo nej je na zemi huňatý koberec s veľmi dlhými vlásočnicami. Na stene visí obraz slávneho rytiera Rudolfa Emherbita vo vojne o Harbzónske územie bavlny. Práve v tejto vojne
sa priateľstvo Rudolfa Emherbita a Johanna IV. Anabinského ešte väčšmi utvrdilo. O pár metrov
ďalej je obraz Franka v modrom hradnom kabáte so zlatom lemovaným golierom, vnútrom z ťavej
kože a pozapínanými šiestimi pozlátenými gombíkmi. Frank má oblečené na mieru ušité jazdecké
nohavice svetlohnedej farby a opiera sa o meč z ocele, ktorou je známy celý ostrov. Výroba mečov
sa tu traduje už po stáročia. Tá najkvalitnejšia oceľ pochádza práve z Anabinského ostrova. Na
obidva obrazy bolo vidieť z postele. Napravo od postele sa nachádzali veľké okná s výhľadom na
rozkvitnutú záhradu plnú oblúkov z ruží a labyrintu živého plotu. Naľavo boli mahagónové dvere z
dubového dreva, pevné a veľké.
Frank vošiel do izby a opatrne zatvoril dvere. Nech sa usiloval akokoľvek, prievan mu ich pomohol
zatvoriť silnejšie, než chcel. Ešte stále cítil odtlačok matkinej ruky na jeho ľavom líci. A to mohol
byť rád, že to bola len jedna.
Jeho sestra, ktorá to celé sledovala z koňa, neskrývala svoju radosť nad tým, že ona to s lukom vie.
Ba priam sa mu až vysmievala. Sedela na koni v ovále, z ktorého mala výborný výhľad na tribúnu
aj na lukostrelecké cvičisko. Yzelmíra bola krásna blondínka po matke. Mala prekrásne dlhé vlnité vlasy, prenikavé modré oči, ktoré svietili v tme a bola o dva roky staršia od svojho bračeka. S
mečom to nevedela, no na sto metrov sa trafila na milimeter presne. A bolo jedno, či lukom, alebo
kušou. V tom sa dopĺňali. Jej orientačný zmysel bol fantastický.
Yzelmírina izba bola podobná, avšak nedominovala v nej tmavočervená farba ako v izbe jej brata,
ale námornícka modrá. Netrávila však veľa času vo svojej izbe. Jej hlavným koníčkom bol práve Feher. Chodila sa oň pravidelne starať do stajní a na cvičisko strieľať z luku za jazdy.
Feher bol statný biely kôň vyšľachtený na rýchlosť a skoky cez prekážky. Žiadny iný kôň nedosahoval také obdivuhodné výsledky ako práve Feher.
Ešte v ten večer na severnom cípe ostrova mal službu Albert. Bol to vysoký a chudý mládenec. Na
okrajoch ostrova boli vysunuté veže, odkiaľ sa kontrolovalo, či nepriateľ nie je na obzore. Veže
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boli postavené presne na zrázoch útesu ostrova. Veže boli vysoké osem metrov. Albert hliadkoval
spolu so svojím otcom, s ktorým mali dlhé konverzácie. Na nebi jasne svietil mesiac tak silno, že
bolo vidno na šíre more. Tak osvetlené more ešte Albert nikdy predtým nevidel. Mal sotva šestnásť
rokov.
„Otče! Rýchlo vstávaj! Pozri!” budil Albert otca, ktorý si už jemne podriemkával. Otec sa rýchlo
postavil na nohy a uvidel to. Loď cudzej flotily, ktorá išla okolo. „To sú Mangusi! Rýchlo zvolaj
poplach!” otec prikázal synovi ráznym tónom. Albert rýchlo zišiel po rebríku dole a utekal čo najrýchlejšie do mesta. Otec vzal lampáš, v ktorom horela sviečka a mával kyvadlovým pohybom na
ostatné okolité veže. Kyvadlový pohyb bol jasným znakom nebezpečenstva. Keď sa pozrel lepšie,
uvidel nejednu loď, ale rovno celú flotilu. Mohlo ich tam byť vyše štyridsať.
O necelú polhodinu Albert dorazil do mesta a volal na stráže: „Poplach, poplach! Loď na obzore!”
Stráže ihneď zalarmovali veliteľa stráže, ktorý bežal za ctihodným rytierom – veliteľom prvej línie
vojska. Ten bežal rovno za kráľom Johannom.
„Pán kráľ! Pán kráľ! Loď na obzore! Mangusi sú na blízku!” so strachom v očiach kričal do okna
pracovne , v ktorej sa ešte svietilo. Johann už spal na stoličke rozplazený ako jašter. Rýchlo vstal,
dvere rukou doslova „vykopol” tak silno, že sa naspäť aj samé zavreli. Utekal dolu schodiskom k
hlavným dverám do domu.
Ihneď vydal rozkaz zoskupiť prvú a druhú líniu, lukostrelcov na veže, zavrieť všetky brány na
ostrov a pozhadzovať ostré pichliače dolu z hradieb na dno útesov ostrova. Vedel, že je zle. Mangusi by sa nevypravili tak ďaleko od domova len preskúmať územie iných. Johann zvolal vojenskú
radu. „Všetci do hodiny nech sú v mojej pracovni!”
O polhodinu tam boli všetci. Generáli, vojenskí radcovia, plukovníci, ale aj velitelia všetkých plukov. Jeho verejná pracovňa bola veľká miestnosť s okrúhlym stolom uprostred, kde ležala obrovská
mapa. Johann ukázal prstom na severný cíp Dweyh, kde po prvýkrát Albert uvidel nepriateľské
lode. „Musíme prvú a druhú líniu presunúť sem!” Všetci začali v panike navrhovať obranné stratégie. V miestnosti bola taká hustá panika a strach, že by sa dala krájať. „Stop!” skríkol Johann a
upokojil celú situáciu. „Treba zistiť informácie aj z iných veží a Wuthornského mesta a Anabinopolisu,” tak zneli jeho prvotné príkazy. Wuthornské mesto ležalo úplne na juhu ostrova, kde sa
sústredilo najviac vojakov kvôli rôznym útokom z ostrova Hotmandsko, ktoré susedilo s ostrovom
na juhu. Práve od nich prichádzali malé útoky a nájazdy. Naopak, Anabinopolis sa nachádzal na
západnej strane ostrova, vedľa prieplavu s Erdániou, ktorá bola ich najväčším nepriateľom. Práve
tam boli najpevnejšie a najhrubšie hradby, pretože sa tam nenachádzal taký strmý útes ako na
iných častiach ostrova.
Vtom sa rozkopli dvere a s lapajúcim dychom vošiel do izby statný muž nižšieho zrazu. „Prichádzam z Anabinopolisu! Erdánia prekročila prieplav! Sú na ostrove…” V celej miestnosti prepukla
panika.
Po polhodinovej debate vydal Johann nový rozkaz. Všetkých vojakov rozdeliť na všetky hradby,
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lukostrelci s ohnivými šípmi. Všetkých mužov do zbroje. „Nie je čas žiadať o pomoc Emherbita.
Čaká nás najkrvavejší konflikt,” dodal nakoniec Johann a všetci opustili miestnosť a vydali sa organizovať vojsko.
Po celých dvanástich hodinách boli na všetkých hradbách všetci muži a čakali, kým sa objavia nepriatelia. Na západnej strane Erdánci, na severnej Mangusi a na južnej Hotmandci.
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AN D REA ŠTIAVN I C K Á

odkaz páva
Už od dávnych čias sa do kráľovskej rodiny Lantryovcov rodili iba dievčatá. Dvojičky. A inak to
nebolo ani teraz. Jedna mala vlasy biele ako čerstvo napadaný sneh, oči belasé ako samotné nebo
a tvár krásnu ako porcelánová bábika. Druhá sestra mala vlasy čierne a neskrotné ako oheň. Oči
ako bezodná priepasť a črty tváre ostré, ako keby ich niekto vybral z výkresu a vdýchol im život.
Okrem ich vonkajších rozdielnych znakov sa líšili aj iným spôsobom. Sestra s bielymi vlasmi Zuna
mala telo slabučké ako telíčko narodeného vtáčatka, zatiaľ čo sestra s havraními vlasmi Luna mala
pevné zdravie, rýchlosť v kostiach a silu za polovicu kráľovských mužov. Aj keď nemohli byť už
viac rozdielne, ich sesterské puto bolo pevné a nezlomiteľné. Avšak ani puto nemôže zastaviť kliatbu, ktorá bola zoslaná na všetky počaté dvojčatá rodiny. Každých 17 rokov staršia zo sestier bojuje
proti Prízraku o svoj život, pretože ak by odmietla, celú krajinu by postihlo nešťastie troch Pávov.
Ešte nenastala doba, kedy by prežili obe, no proroctvo vraví, že ten deň raz príde a sprevádzať ho
budú tri znamenia. A tak sa v každej generácii staršia zo sestier od malička učí bojovým umeniam
s vierou, že práve ona vykúpi svoj život.
Dva týždne pred bojom s Prízrakom
„Kráčam zaprášenou ulicou. Som v nej sama, ale to mi nevadí. Pravá, ľavá. Pravá, ľavá. Neviem,
kam idem. Moje telo ma nesie samo. Už nepodlieha rozkazom mysle. Vynorím sa z ulice a zbadám
brány hradu. V tomto hrobovom tichu zacítim pach páleného dreva. Vydám sa tým smerom, keď
v tom hrôzostrašný jakot rozreže ticho na maličké kúsky. Tisícky nariekajúcich hlasov, ktoré sa
ozývajú za hradbami hradu. Vreskot je neúnosný a ja si čupnem a ruky pricapím na uši. Pevne privriem oči a vysielam modlitbu nebesám, aby to prestalo. Nárek je stále naliehavejší a približuje sa
ku mne čoraz bližšie a bližšie. Nemôžem vydržať. Otvorím ústa a pridám sa k nim v úplnej hystérii.
Môj hlas zanikne medzi vreskotom všetkých ostatných, no ja neprestávam. Kričím z plných pľúc,
až kým si nevykričím hlasivky. Keď konečne pomyslím na útek, hlasy prestanú tak rázne, ako začali. To ticho ma ohluší ešte viac ako to, čo bolo pred ním. Pomaly otvorím oči a keď vidím, že na
mňa nič neútočí, postavím sa. Rozhliadnem sa okolo. Pred sebou stále vidím hradby a za mnou je
ulička. Nič sa nezmenilo. Opäť zacítim povedomý zápach a tento raz neváham a rozutekám sa tým
smerom.
Zobudím sa celá zadychčaná a pozriem na Zuninu posteľ. Spí ako zarezaná a len mierne klipkanie
očí je znakom, že je ešte nažive. Čo mi pripomína. Je čas na výcvik. Vyleziem z postele, vojdem
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do priestranného šatníka a vezmem si svoje bojové oblečenie. Pred odchodom sa ešte raz zadívam
na sestrinu miernu spiacu tvár. Len vďaka nej mám silu pokračovať a neutiecť. S hlbokým povzdychom otvorím dvere a potichu vykĺznem na chodbu. Služobníctvo je ešte ponorené v hlbokom
spánku, a tak sa priestorom nenesie žiaden zvuk ani nijaká vôňa. Po dlhých chodbách zídem k zadným dverám hradu a vyjdem na rozsiahly trávnik. Jeho krásna sýta zeleň sa ťahá všetkými smermi.
Na chvíľu zavriem oči a moje pľúca sa roztiahnu pod náporom čerstvého ranného vzduchu. Keď
ich otvorím, tak tam, kde oko dovidí, sa tiahnu rady listnatých a ihličnatých stromov. Zamierim
medzi ne. Vstúpim na čistinu a na jej konci už vidím muža v takom istom obleku, ako je ten môj.
„Meškáš.“
„Taktiež prajem dobré ráno,“ poviem a potlačím zívnutie. „A nemôžem meškať, keď sme sa nedohodli na nejakom čase, Rony.“
„Už som ti povedal, aby si ma tak nevolala. Nie som pes.“
Obaja začneme s preťahovaním končatín a ja sa odmlčím.„Čo sa deje, Luna? Obvykle si ranné vtáča.“
„Čím bližšie je nadchádzajúci boj, tým som nervóznejšia. Neviem, čo mám čakať. A vieš, nejaký
ten tlak na mňa vyvíja aj skutočnosť, že asi zomriem.“
Prižmúri na mňa zelené oči: „Dúfam, že nemieniš vycúvať. Myslel som, že si sa s tým už konečne
vyrovnala. Vieš, čo sa stalo tvojej pratete, keď chcela z obradu vycúvať...“
„Prosím ťa, nevolaj to obrad. Výstižnejšie slovo by bolo poprava. Ale nechajme to tak. Áno, viem,
čo sa stalo s tetou a akú cenu zaplatila za svoju neposlušnosť. Nemienim to riskovať. Už len kvôli
Zune nie. Budem bojovať a vyhrám. Žiadna iná možnosť neprichádza do úvahy.“
Trénujeme päť hodín, keď na čistinku vstúpi Zuna. Je bledá ako vždy a spoločnosť jej musia robiť
traja strážcovia. Dôjde až k nám a privonia si ku mne. „Smrdíš horšie ako starý chlap. Bez urážky,
Ronald.“
„So mnou si nerobte starosti princezná,“ vystrúha hlbokú poklonu a odkráča pomedzi stromy.
Prevrátim očami. „Tomu somárovi by bolo potrebné vysvetliť, že aj ja som jeho princezná.“
„Aj tak by to ničomu nepomohlo.“ Zuna sa zasmeje a jej smiech znie ako cinkanie zvončekov. Pomôže mi zozbierať náradie a vydáme sa po čistinke späť k hradu.
„Poďme dnes k jazeru.“
„Som veľmi unavená a musím ešte trénovať.“
„Nebuď taká. Jeden príbeh ťa nezabi... Prepáč, nemyslela som to tak.“
„Nič sa nedeje. No tak poď.“ Problém je, že sa niečo deje. O dva týždne budem pravdepodobne
mŕtva, no nemôžem z toho viniť Zunu. Nemôže za to. O chvíľu sme pri jazere a zamierime na
malú lavičku tesne pred jeho okrajom. Sadneme si.
„Ktorú chceš?“ Zuna sa na moment zamyslí a potom upne rozhodné modré oči do tých mojich:
„Povedz mi o Prekliatí dvojčiat.“
„Ale Zu...“
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„Prosím.“ S hlbokým povzdychom zvrátim hlavu dozadu, až ju opriem o lavičku a zavriem oči.
Krajinou sa nesú zvuky vtákov a drevo lavičky sa mi zabára do končatín. Nechám si malú chvíľu na
to, aby mi jarný vzduch a žblnkot jazera vyprázdnili myseľ. Sústredím sa len na jedno. Na príbeh.
Proroctvo prekliatych dvojčiat
„Boli raz dve sestry, jedna biela ako snežienka a druhá čierna ako havranie pierko. Dievčatá sa
narodili kráľovskému páru ako dvojčatá. Obe boli rozkošné a už od malička nerozlučné. Bledému
dievčatku bol nadelený dar surovej mágie. Vedelo ohýbať vecami, ovládať počasie či zahrávať sa s
ľudskými myšlienkami. Staršej sestre bol nadelený dar sily. Bola rýchlejšia ako akékoľvek zviera,
pevnejšia ako kameň a zručnejšia ako ktorýkoľvek majster. Sestry boli nerozlučné, až kým nenadišiel čas vojny. Staršia sestra tiahla na bojové pole, zatiaľ čo mladšia ostala chrániť kráľovstvo.
Jedného dňa, bol to presne týždeň pred narodeninami dvojičiek, prišla radostná správa o víťazstve
ich krajiny nad nepriateľom. Na túto počesť bol vystrojený bál, na ktorý boli pozvaní hostia zo
širokého okolia. Obe sestry boli krásne. Ako dva opačné strany magnetu, ktoré sa napriek svojím
odlišnostiam priťahujú. S úderom polnoci však niekto vstúpil do tanečnej sály. Bol to muž, ktorý
mal tvár ukrytú pod pávou maskou. Hovoril, že staršia z dcér musí opustiť trón, svoju rodinu a
nasledovať ho. Ich rodina a poddaní ho vysmiali.
„Odídeš, alebo zomrieš,“ opakoval.
„Ja nikam nepôjdem, ale vy, pane, áno.“ Zatiaľ čo bola mladšia zo sestier ukrytá za chrbtom svojho otca – kráľa, staršia zostúpila nižšie a rukou pokynula na strážcov. Tí skôr, ako k nemu prišli,
padli mŕtvi jeden po druhom k zemi.
„Odídeš, alebo zomrieš.“ To už k nemu mierila staršia sestra. Kým k nemu kráčala, vytiahla meč a
jeho špičku mu priložia ku krku. „Hneď odtiaľto odíďte.“
„Odídeš, alebo zomrieš.“
„Vravím vám, aby ste odišli.“ Jej ruka sa začala chvieť a jej hlas strácať. „Neviem, čo ste zač, ale
odí...“ Sestra s vlasmi farby krídel havrana padla priamo do náručia muža s pávou maskou. Ten
ju zdvihol, kývol hlavou ku kráľovskej rodine a zatiaľ čo jej mladšej sestre stekali po tvári bledé
slzy, odniesol svoju nevestu dodnes nevedno kam. Nikto ju nehľadal, každý sa ho bál. Od tých
čias sa proroctvo traduje a každú generáciu sa rodia dvojičky sestier – jedna biela ako lupene sedmokrásky a druhá zahalená v čiernej ako ten najtmavší atrament. Na sedemnáste narodeniny príde
Prízrak a zoberie si svoju nevestu. Niektoré sa snažili vzdorovať, niektoré sa modlili, bili či utiekli.
Stále ich však našiel. Nikde pred ním nebolo úkrytu. A tak ľudia nadobudli pocit, že jediným spôsobom, ako sa vyhnúť ženíchovi, je ho premôcť. Nijakej dcére sa to však ešte nepodarilo. No proroctvo, ak je pravdivé, sľubuje možnosť vykúpenia. Avšak až v pravej chvíli. Dve sestry spustili túto
kliatbu, nevedno čím a len dve sestry ju môžu zastaviť.“
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Týždeň pred bojom s Prízrakom
Prechádzam sa trhom zaplneným ľuďmi. Zovšadiaľ na mňa dolieha ruch mesta a ja sa predieram
cez spotený smradľavý dav ďalej od ľudí. Moju pozornosť však upúta pochybný obchodník zahalený v čiernom. Na stole pred ním nemá vyloženú žiadnu zeleninu, šperky, oblečenie ani nástroje.
„Vy, pane, predávate čo?“ spýtam sa čo najzdvorilejším tónom. Síce z tohto pochybného obchodníka nemám najlepší pocit, ale moja zvedavosť ma premôže.
„Poďte princezná, poďte za mnou.“ Veľmi dobre si uvedomujem, že to je len sen. V reálnom živote by ma totiž tento kumpán len tak nezavolal do svojej predajne. V reálnom živote by bral nohy na
ramená. Som predsa princezná. Nasledujem ho teda do prítmia jeho veľkého stanu.
„Mám tu kúsky z rôznych krajov sveta. Len sa pozrite. Od vzácnych bylín až po tie neexotickejšie
zvieratá.“ Kráčam za ním pomaly, smrdí to tu po starom moči, splaškoch a kto vie po čom ešte.
Dávam si pozor, kam kladiem nohy a na rukách mi vystupujú zimomriavky. Prídem k jednej z klietok. Zo zvedavosti nakuknem a uvidím tú najkrajšiu bytosť, akú som kedy videla. Bytosť má krásne
modré, zelené a hnedé pierka. Na jej hlave tróni farebná koruna, ktorú drží hrdo ako vznešená
panovníčka. Najviac ma však upútajú oči. Čupnem si a pod nohami mi zavŕzga drevená polámaná
podlaha. Priblížim sa ešte bližšie a zadívam sa jej do bezodných očí. Farbu majú obyčajnú čiernu,
no v jej pohľade je naliehavosť, napätie a strach, ktorý ma primrazí na mieste. Nemôžem od nej
odtrhnúť pohľad. Celá miestnosť zmizne a ostaneme tu len my dve. Jej pohľad mi niečo hovorí,
snaží sa mi niečo povedať, no ja jej nerozumiem. Zvedavo nakloním hlavu a ku klietke sa priblížim
ešte viac. Všetko stíchne a ja necítim a nevidím nič iné len tieto nádherné smutné oči. Snažím sa
im porozumieť. Snažím sa v nich čítať. No ničomu nerozumiem. Nevidím náznaky a nepočujem
varovania. Bytosť sa po chvíľke sklamaná utiahne späť do tieňa. Mám pocit, akoby som ju už niekde videla, no ak áno, tak len na obrazoch na stenách. Na rameno mi dopadne čiasi ruka a ja sa
vyľakane postavím.
Z postele vystrelím ako šíp. Zhodím zo seba prikrývky a celá prepotená sa vydám do kúpeľne.
Zahľadím sa na svoj odraz. Vlasy mam zlepené od potu a pod očami tmavé kruhy. Už len týždeň.
Deň boja sa blíži. Opláchnem si tvár a zamierim do šatníka. Keď vstúpim do izby, z postele na
mňa hľadí Zuna. Zastanem na prahu dverí a zadívam sa jej do nebovo modrých očí. Otvorí ústa,
no niečo v mojom pohľade ju zarazí, a tak ich opäť zavrie. Nemôžem sa na ňu pozerať. Vbehnem
do šatníka, zoberiem veci na cvičenie a bez akéhokoľvek slova sa vyrútim do lesa.
Deň stretu s prízrakom
Nadišiel deň. Deň, kedy zvíťazím, alebo zomriem. Stojím uprostred bojovej arény. Všade okolo
mňa sú ľudia, ktorí mi fandia. Hore nado mnou sú tri kreslá. Jedno veľké a dve menšie. V strede
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sedí môj otec, po jeho pravici moja matka a na druhej strane moja sestra. Moje kreslo tam nie je.
Nikto neráta s tým, že po bitke budem stáť na nohách ja. Môj otec má nezúčastnený výraz, akoby
sa nudil, no mojej matke po tvárach tečú prúdy sĺz. Najviac ma však zaujíma tvár môjho dvojčaťa.
Sedí ako na ihlách a díva sa na mňa odhodlaným výrazom. Verí mi. Zdvihnem pravou ruku meč
nad hlavu a dav zajasá. Ešte chvíľu a odbije polnoc. Noc našich sedemnástich narodenín. Ja sa vrátim. Svojím pohľadom hľadám ten Zunin, keď dav stíchne. Nastane hrobové ticho ako pred búrkou. S búšiacim srdcom sa poslednýkrát pozriem na sestru, pobozkám si ukazovák a prostredník a
v úklone priložím na srdce. Potom sa otočím, aby som čelila svojmu osudu.
Protivník stojací predo mnou je dobre vycvičený. Držanie tela, meča aj dvihnutá hlava nahor. Je
presvedčený o tom, že dnes odíde ako víťaz. Pomalými krokmi sa priblížim jeho smerom. Začneme
chodiť v kruhu premeriavajúc si jeden druhého. Jeden môj krok doprava nasledovaný protivníkovým krokom doľava. Je to tanec. Tanec, ktorý musia tancovať dvaja. Zdvihne meč nad hlavu,
predkloní sa, no ja neváham. Skôr ako sa na mňa vrhne urobím krok dopredu a jeho výpad zablokujem. Ľavou rukou ho udriem do rebier, no protivníkom ani nepohne. Odsotí ma, aby vytvoril
priestor. Vzápätí sa na mňa vrhne opäť s ešte väčšou silou ako predtým. Cúvnem o krok dozadu,
no jeho údery neprestávajú. Len vďaka mojej kovovej výzbroji zo mňa nie je rozsekaný kúsok.
Opäť ustúpim, no predtým sa mi podarí zasadiť mu ranu do tváre. Z hrdla mu vykĺzne sykot, no on
neúnavne búši a seká ďalej. Pod nohami sa nám tvaruje piesok, priestor napĺňa zvonenie kovu o
kov a nadšené burácanie fanúšikov. Začínam dýchať ťažšie, a tak ustupujem, až kým chrbtom nenarazím na stenu arény. Meč sa zaryje do kameňa vedľa mojej hlavy. Kopnem protivníka do brucha
a rýchlo popri ňom prekĺznem do stredu arény. „Myslela som, že budeš silnejší, ženích môj. No si
len zbabelé kura.“
Blíži sa ku mne pomalým, lenivým krokom. Vie, že vyhral. Je načase s tým skoncovať. Odísť živý
môže len jeden. A ja viem, že ja to nebudem. Rozbehnem sa proti nemu, čím ho na okamih prekvapím. Využijem to, seknem mu do ramena a buchnem do tváre. Musí to vyzerať pravdivo. Je
to však výborný bojovník, a tak ma zo seba strasie, mečom mi poreže nohu,. Päsťou ma udrie do
ramena a ja v bolesti pustím meč na zem. Podlomia sa mi nohy a ja padám do krvavého piesku na
jedno koleno.
V panike zdvihnem zrak k jeho odhodlanej tvári a predtým, než mi jeho meč prerazí brucho z jednej strany na druhú, pomyslím si, že som na ňu hrdá celým svojím srdcom.
Arénu napĺňajú zvuky radosti a kriku poddaných. Môj meč prerazí jeho brucho a ja v obrovskej eufórii vyhľadám tvár svojej sestry. Čakám, že uvidím jej modré oči plné hrdosti z víťazstva. Bojovali
sme s vlastným osudom a zvíťazili sme. Jej oči však nevidím. Namiesto toho vidím otca, ktorý vo
svojom náručí drží svoju mladšiu dcéru. Jej biele šaty sú celé od krvi. Zvriesknem a chytím do rúk
muža v maske. „Čo si to urobil? Čo si to urobil, ty pankhart!“ Vrieskam po ňom. Trasiem ním. Nič
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nepovie. Z hrdla mu zaznie len zakašlanie. „Do čerta s tou prekliatou maskou!“ strhnem mu masku a dúfam, že to, čo vidím, je len zlý sen. Dúfam, že to je moja najhoršia nočná mora. „To ty si
môj tretí páv, moje tretie znamenie.“ Zachrapčí moja sestra, moje dvojča, moja rodina. „V prvom
som počula tvoj plač, tvoje nariekanie. No nebola som schopná rozoznať ho, a tak som ho ignorovala. Išla som si svojou cestou, nehľadiac na to, že nepočujem tvoje volanie o pomoc.“ Zakašle a
na piesok pod nami sa rozleje krv.
„Čo to má znamenať, Zu?“
„V druhom som jasne videla tvoje oči, no zároveň som bola slepá. Dívala som sa a videla to utrpenie, tú úzkosť, tú neutíchajúcu túžbu po slobode. Tú túžbu písať si svoj vlastný osud, svoj vlastný
životný príbeh. No ja hlúpa som zavrela oči pred tvojím utrpením, pred ťažobou, čo ti ležala na
pleciach.“
„Otec! Mama!“ vedela som, že mečom hýbať nemôžem, pretože by som jej poškodila ešte viac.
„A teraz sme tu. V mojom treťom znamení. Strašne smrdíš, no viem, že toto však už nie je sen.
Zajtra sa nezobudím a neuvidím tvoju krásnu ostro rezanú tvár. Už neuvidím to, ako trháš jablká
len preto, aby si ich potom hádzala do kačiek na jazere. Aj tak som nikdy nepochopila, prečo to
robíš,“ zasmeje sa, no to jej spôsobí bolesť a opäť vykašle na piesok krv. „Už nebudem počuť tvoj
hlas, ktorým sa snažíš trafiť noty piesne, no márne. Už neprižmúrim oči nad tým, ako mi stále
ukradneš tú voňavejšiu obliečku.“
„Zuna prestaň! Rana nie je hlboká, liečitelia ti pomôžu! Prestaň tu trepať kraviny, ty nesmieš
zomrieť! Mama! Otec! Do šľaka pr...“
„Musela som to urobiť, Luna. Len tak sa dala prelomiť kliatba. Nie tvojou smrťou, ale mojou. Prekliatie vzniklo, pretože prvá sestra bola veľmi mocná, no zároveň bola zbabelá na to, aby sa sestry
zastala. Bola to skúška a ona v nej zlyhala. Mladšia sestra mala tú moc zachrániť ich, no neurobila
to. Preto Páv to, čo dal, tak aj odobral. Mladšia prišla o moc a bolo jej dané krehké zdravie, a preto len jej smrť vykúpi život staršej. A tak je na mne, aby som to napravila.“
„Mama, otec! Do riti, kde sú lekári!“ Slzy mi stekali po zaprášených lícach a kvapkali na Zuninu
špinavú a krvavú tvár. Ona nesmie zomrieť. Na tomto sme sa nedohodli.
„Prečo musíš byť taká sebecká, Zuna? Nič mi nepovieš a necháš, aby som ťa zabila! Tvoja vlastná
sestra!“ Vrieskam na ňu, no kvôli slzám, ktoré mi uviazli v hrdle, to je len šepot. Natiahne ruku a
dotkne sa môjho mokrého líca. Po tvárach jej stekajú slzy, zmiešané s potom, špinou a krvou.
„Jedna sestra dovolila zabiť tu druhú, a tak len život druhej môže zachrániť prvú. Hneď, ako som
to pochopila, dal mi Páv silu, Luna.“ Cez slzy vidím, ako sa k nám cez dav prediera matka s otcom.
„Prestaň, budeš žiť, Zuna, uvidíš.“
„Páv mi dal silu, aby som ťa zachránila. Dal mi znamenia a ty si to tretie. Už to chápem. To ty si
môj Páv. Môj krásny, odvážny čiernooký páv s ohnivým srdcom.“ Keď chytí záchvat kašľa, viem, že
už jej nemôžem pomôcť. Je zázrak, že po takejto rane ešte stále žije.
Skloním sa k jej tvári, ktorú osvetľujú horiace pochodne: „Toto ti nikdy neodpustím, vieš to, však?“
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Z hrdla sa mi derú vzlyky a ja sa nekontrolovateľne rozplačem. Jej dlaň mi spočíva na vlasoch
a ja plačem ešte horšie, naliehavejšie. Všetci ľudia v aréne musia počuť zvuk môjho lámajúceho
sa srdca.
„Stretneme sa v priestore uprostred. Sestrička.“ Objímam ju a plačem, kým jej ruka neskĺzne z mojich vlasov. Potom ju objímem ešte tuhšie a plačem ešte silnejšie. Mám pocit, že mi žiaľ trhá srdce.
Určite aj trhá. Musí. Nie je možné, že takáto bolesť je len v mojom vnútri. Keď sa k nám konečne
dorútia naši rodičia, Zunino telo sa začína chvieť. Chveje sa jej celé telo a začína byť čím ďalej tým
chladnejšie. Postupne začína miznúť. Z hrdla sa mi derie rev, ktorý nepochádza z tohto sveta. „
Nie nie nie nie. Už ste mi zobrali jej dušu, jej život, jej budúcnosť. Nemôžete mi ju zobrať celú.
Nedovolím vám to!“ Vzlykám, lebo viem, že na to som veľmi malým pánom v tejto hre. „Prosím.
Neberte mi ju.“ Prosím, prosím hocikoho, kto moje prosby vypočuje. No telo jej miznúť neprestáva. Napokon, napriek mojím prosbám, nariekaniu, vrieskaniu a slzám rodičov, jej telo zmizlo.
Po mojej sestre, ktorá bola celý život mojím oporným múrom, ktorá mi prežiarila dni plné temnoty
a zúfalstva, tá ktorá bola mojou dôverníčkou, mojou rodinou, mojím srdcom, zostala len maska
v tvare páva.

A n d r e a Š t i a v n i c k á » autorka je absolventka Autorskej literárnej tvorby pod vedením Petra Tollaroviča
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KOMUNIKÁCIE
V MÉDIU
FOTO G RAF I E

doc.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
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pohyb / zrkadlo
Okruhy zadaných tém v Ateliéri komunikácie v médiu fotografie na FMK UCM v Trnave
v akademickom roku 2019/20 predstavovali rozhranie klasických žánrov: POHYB (vnútorný –
emocionálny, vonkajší – formálny) a ZRKADLO – reflexia (obsahu a formy). Zadané témy tak
konštruovali tradičné výrazové prostriedky média fotografie so skúmaním vnútornej identity
a estetickej logiky a ne-logiky formy a obsahu. Tradičný pohyb vyvolaný dlhou expozíciou,
viacnásobnou expozíciou, expresívnym pohybom modelu, časovaním svetelného toku a problém
zrkadlenia obrazu, zdôrazňovali základný historický imperatív fotografie – byť svedkom, vernou
kópiou (odtlačkom) reality. Obidve témy však mali aj analytické línie – prienik pod „kožu“
reality, projekciu súčasných požiadaviek stratégií aktuálnej estetiky, skúmať nielen „obal“, ale aj
referenta vnútorného pohybu vecí a reflexiu ontológie človeka. Rovnako reflexiu ako vnútorného
nastavenia imaginatívneho zrkadla, intencionálneho odtlačku, metafory pohybu, ktoré by
mohli byť sebavyjadrujúcim a autonómnym obrazom priestoru „za“ realitou. Možno na prvý
pohľad paradigma banálneho cvičenia na POHYB a ZRKADLO prepájala „Florenského“ cestu
vzdorovania a výstupu zo skutočnej reality ešte ku skutočnejšej. Tvorivého dialógu formy a obsahu,
čo pre študentov otváralo množstvo možností (výziev), ako uchopiť témy pohybu a zrkadla
a neskĺznuť do prvoplánovej (popisnej) roviny, ale zaznamenať autorským zámerom nové
interpretačné polohy. Tak isto skúmať hranice týchto tém a žánrov a podrobiť ich autenticite
názoru mladého človeka – študenta. Historicky medzi prvých „študentov“ fotografie patril určite
fotograf Eugéne Adget, ktorý vycítil potenciu prelamovania bežnej reality a jej transformáciu
na „magickú realitu“ zachytenú na sklenených výplniach parížskych obchodov (okolo 1900).
Príbuznou slovnou úvahou sa vyjadrila Diane Arbusová, keď povedala známy výrok
o nejednoznačnosti média fotografie: „Fotografia je tajomstvo o tajomstve. Čím viac vám
prezradí, tým menej viete.“

MgA. Jozef Sedlák
art. Petra Cepková, ArtD.
Eva Jonisová, doktorandka
Kristián Pribila, doktorand
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Lukáš Kala
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Lukáš Kala
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Tomáš Urbán
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Tomáš Urbán
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Barbora Chrenová
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Ve ro n i k a Tre t i n á rová

110

Ve ro n i k a Tre t i n á rová
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Katarína Cinová
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Katarína Cinová
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Lucia Repaská
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Lucia Repaská
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When you look at yourself in
t h e m i r r o r, w h a t d o y o u s e e ?

Nikola Kormaňáková
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Nikola Kormaňáková
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Nikola Kormaňáková
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Nikola Kormaňáková
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Adela Najdeková
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Adela Najdeková
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Adela Najdeková
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ÚŽ ITKOVEJ
FOTO G RAF I E

som doma / pod maskou
Fotografie na nasledujúcich stranách predstavujú obrazové výpovede študentov, ktoré vznikli
v Ateliéri úžitkovej fotografie na FMK UCM v Trnave. Téma pre študentov na zimný semester
2019/2020 mala názov Som doma. Ich úlohou bolo interpretovať túto tému domova formou
inscenovanej fotografie. Tá je opakom momentky, môžeme ju chápať ako umelé spútanie života
a času. Ide najmä o figuratívnu fotografiu, ktorá dôkladne pracuje s pózou, rečou tela
a rekvizitami. Práve póza transformuje ľudský subjekt z niečoho, čo je živé, na niečo, čo má
skôr nehybný, často až monumentálny, maliarsky či sochársky charakter. Fotograf tu nezápasí
s pominuteľnosťou okamihu, ale stáva sa z neho režisér, ktorý má absolútnu kontrolu nad celou
scénou a všetkými prvkami na nej. Nedokonalosť – či už technická, alebo kompozičná – sa
v tomto fotografickom žánri akceptuje len ťažko. Cieľom tohto semestrálneho cvičenia bolo
práve akcentovať dôraz na remeselnú precíznosť. Dôkladnou inscenáciou a upratovaním scény
si študenti overili aj komunikačné schopnosti fotografického média, teda systematický proces
kódovania významov a transformácie myšlienky do dvojrozmerného obrazu.
Nielen študentov, ale všetkých nás spája to isté. Hľadáme bezpečnú skrýšu, oázu, domov. Miesto,
kde môžeme prežívať najintímnejšie spojenia, ale i najťažšie odlúčenia a samotu. Miesto, ktoré je
únikom z reality, ale zároveň vytvára realitu vlastnú. Miesto ponúkajúce slobodu, ale občas je
i väzením. Miesto, ktoré zmierňuje bolesť a dáva silu ísť ďalej. Nie každý nájde svoj domov hneď.
Všetci ho však chceme a potrebujeme rovnako.
V letnom semestri rovnakého akademického roka študenti svojimi fotografiami interpretovali tému
nazvanú Pod maskou. Žáner pri tejto téme nebol určený, ale autori si mohli sami zvoliť, akou
fotografickou formou na ňu budú reagovať. Dominovali najmä žánrové deriváty fotografického
portrétu.

Mgr. Peter Lančarič, PhD.
Mgr. Juliána Odziomková, doktorandka
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Adam Pasztor
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Yv o n a Pa s t o r k o v á
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Sára Hacajová
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Irina Zavadskaia
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Kristína Fialová
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Bibiána Bartošová
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Aneta Kmecová
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Aneta Kmecová
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Ve ro n i k a Ta k á čo vá
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Ve ro n i k a Ta k á čo vá
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Lukáš Kala
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Lukáš Kala
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Lukáš Kala
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Lukáš Kala
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Filip Cepka
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Filip Cepka
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Lucia Zbýňovcová
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Lucia Zbýňovcová
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FOTO G RAFI C KÝ
AT E L I É R

stratení – nájdení
Strácame sa, aby sme sa mohli znova nájsť. Nielen vo vzťahoch, ale aj v živote, vo fotografii
a v tom, čo nás aktuálne teší či trápi. Vytrácame sa z reality do našich snov, aby sme sa mohli
opäť prebudiť do krutosti dňa. Všetko má svoj začiatok a koniec, ale koniec je niekde začiatkom
a začiatok niekedy koncom. Zvláštna myšlienka, však? Presne s takýmito a mnohými ďalšími sa
vyrovnávajú študenti Kreatívno-experimentálneho fotografického ateliéru (skrátene Kefa, ako si
ho po domácky nazývame). U študentov nerozvíjame len technické myslenie o svetle a fotografii,
ale snažíme sa ich naučiť rozmýšľať inak. Precítiť chvíľu, filozofovať o zmysle života a dať podobu
a tvar aj myšlienkam, ktoré nie sú vizuálne uchopiteľné. A tak sa študenti musia vysporiadať
s témami ako Neviditeľný fialový slon, Všetko je definitívne, Čo znamená sloboda a mnohými
ďalšími. Nie každý sa nájde v zadanej téme, nie každému ide od ruky. Niektorí sa trápia a niektorí
sú úplne stratení. Ale to je v poriadku. V inej téme sa opäť nájdu. Stratení – nájdení.

Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD.
Mgr. Kristián Pribila, doktorand
Mgr. Dominik M ičuda, doktorand
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Matej Križan
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Matej Križan
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Natália Čukanová

150

Marcel Nagy
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Tomáš Bednárik
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Tomáš Bednárik
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D e n i s a Va l a c h o v á
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Alžbeta Labudová
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Nikola Kotláriková
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REKLAMNÁ
FOTO G RAFIA
A DIZAJN

reklama na jablko
/ reklama na človeka
Reklamná fotografia a dizajn je teoreticko-praktický predmet určený študentom druhého ročníka
marketingovej komunikácie. Prevažnú časť participujúcich študentov môžeme označiť skôr za
nefotografov ako fotografov, preto je výučba orientovaná viac na zvýšenie kreatívneho myslenia
a tvorivosti. Avšak počas dvoch semestrov študenti priamou osobnou empíriou – fotografovaním,
konzultáciami a teoretickými prednáškovými blokmi získavajú aj všeobecné porozumenie
princípom vizuálnej komunikácie. Zároveň prenikajú do podstaty vnútornej výstavby reklamnej
fotografie, osvojujú si jej výrazové prvky. Dôraz sa kladie aj na produkčnú a postprodukčnú zložku
tvorivého procesu v reklame.
Počas zimného semestra študenti spracovávali tému s názvom Reklama na jablko. Autori fotografií
na jablko nazerali ako na konceptuálny objekt, ktorý môže disponovať mnohými formami (rôzne
odrody a farby jabĺk, sušená, hnilá, ošúpaná, rozkrájaná podoba jablka, ale aj ako jablková
šťava, koláč a podobne). Okrem mnohých vizuálnych foriem je jablko aj výrazným náboženským,
mytologickým a ľudovým symbolom (jablko ako symbol poznania, pokušenia, večnej mladosti,
zdravia, lásky a podobne). Pri interpretácii témy študenti využívali najmä rôzne žánre zátišia, ale aj
inscenovanú fotografiu.
V letnom semestri mali za úlohu vytvoriť Reklamu na človeka. Cieľom bolo fotografickým
obrazom interpretovať identitu človeka, jeho hodnoty a potreby. Téma nepredstavovala len akýsi
konceptuálny hlavolam, ale, naopak, viedla študentov aj k úvahám o fungovaní postmodernej
spoločnosti. V reklamnej komunikácii sa využíva pestrá paleta identít, čím sa tovar alebo služby
uvádzajú do sociálneho kontextu. Sú tak symbolicky zasadené do jednotlivých životných štýlov.
Študenti týmto cvičením mali možnosť lepšie pochopiť tých, ktorým sú takéto komunikáty určené ľudom.

Mgr. Peter Lančarič, PhD.
Mgr. Juliána Odziomková, doktorandka
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Viktória Beňová
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Jozef Košár
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Patrik Kluka
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ŽURNALISTICKÁ
FOTO G RAFIA

nežná... fmk
30. výročie osláv Nežnej revolúcie v Československu Michael Braxandall charakterizoval ako
situáciu interpretácie reality, ako sociálny predpoklad (anticipáciu) „globálneho obrazu“ (skupiny
obrazov – diel), ktorú môžeme interpretovať ako generačný „kognitívny štýl“, produkujúci
sociálny obraz spoločnosti v lokálnych mentálnych podmienkach. Referenčné postavenie fotografie
verne reprezentovať realitu sa najviac prejavuje v dokumentárnej fotografii. Žánrové rozhranie
sa modeluje lineárne v rôznych subžánroch – reportážna fotografia, žurnalistická fotografia,
expresívny dokument, konceptuálny či humanistický dokument.
NEŽNÁ...fmk prezentuje výber diel študentov predmetu žurnalistická fotografia na Fakulte
masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma vizualizácie Nežnej revolúcie je zameraná na
rôzne formy osláv výročia vo verejnom priestore. Študenti dokumentovali oslavy na oficiálnych
verejných zhromaždeniach, zahrňujúc lokálne, menšie, väčšie mestá, námestia, akademické
či inštitucionálne priestory. Kontextuálne mali zaznamenať oslavy aj cez predmety, znaky či
symboliku predmetov pripomínajúcich túto udalosť. Práce reagujú na expresívnosť masovej
udalosti, dynamiku osláv a jednotlivých príbehov ľudí v dave. Fotografie tlmočia zaujímavé alebo
symbolické situácie, gestá, priestory, ktoré prostredníctvom žurnalistickej fotografie sprístupňujú
posolstvo Nežnej revolúcie. Študentské práce predstavujú rôzne formy záznamu a interpretácie.
Tak isto upozorňujú na danú realitu, kritickým videním v lokálnom kultúrnom kontexte
nadobúdajú vizuálnu skúsenosť – pomocou tzv. dobového oka. Línia kritickej interpretácie nemá
teda zamlčovať predpoklady nového pohľadu, generačnej výmeny skúseností. Naopak, školské
cvičenia majú zviditeľniť premeny dokumentu, preskúmať ich platnosť tak z hľadiska možnosti
individuality autora, ako aj umenovednej teórie. Na druhej strane majú strážiť normatíva média
fotografie, vyvarovať sa falošného znovunadobudnutia, ktoré sa príliš odchyľuje od tradičného
technologického stavu, čím sa fotografia sama deštruuje a stáva sa nepodstatnou paradigmou
vizuálnej kultúry.

doc. MgA. Jozef Sedlák
Mgr. Eva Jonisová, doktorandka
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doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc. mim. prof.
» vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu, absolvoval študijné pobyty na Oxfordskej univerzite, na University of Southern
California v Los Angeles a na VGIKu v Moskve. Filmový historik, vedúci Katedry umeleckej komunikácie FMK UCM,
vedie predmet Seminár kreativity, desať rokov pracoval ako redaktor Revue svetovej literatúry, prekladá z angličtiny,
nemčiny, poľštiny a ruštiny. Editor odborného periodika Communication today

doc. Mgr.
Art. Jozef
Sedlák
Mgr.
art. Petra
Cepková,
ArtD.

vyštudoval odbor
filmovej fakulte
Akadémii
múzických
v Prahe.
V súčasnosti
pôsobí
»» Vyštudovala
odborumeleckej
fotografiafotografie
na VŠVUna
v Bratislave.
Od roku
2012 je
interným umení
pedagógom
Katedry
umeleckej
ako interný pedagóg na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave. Externe pôsobí na Katedre fotografie
komunikácie na FMK UCM v Trnave, je spoluvedúcou Ateliéru komunikácie v médiu fotografie a vedúcou Ateliéru
a nových médií na VŠVU v Bratislave. V rámci vedecko-výskumného zamerania sa venuje okrem pedagogickej
výtvarnej kultúry, obrazovou redaktorkou a zástupkyňou šéfredaktora univerzitného vedeckého časopisu European
činnosti aj umeleckej a výstavnej činnosti v oblasti inscenovanej, dokumentárnej a konceptuálnej fotografii.
Journal of Media, Art and Photography. Je členkou Združenia slovenských profesionálnych fotografov. Venuje sa aj
Individuálne a kolektívne vystavoval v štátoch Česko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Anglicko, Švédsko,
umeleckej, kurátorskej, publikačnej a výstavnej činnosti, vedie fotografické workshopy. Individuálne a kolektívne
Grécko, Francúzko, Poľsko, Rusko, Japonsko, USA. Knižné publikácie Jozef Sedlák, Osveta Martin 1996, Karneval,
vystavovala na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Mexiku,
Fotofo Bratislava, 1999, Obec Božia, Fotofo Bratislava, 2000. Pre rok 2010, 2011 bol spoluriešiteľom projektu
Kórei, Taliansku, Španielsku.
KEGA MŠ SR s názvom Fotografia a video ako program komunikácie s časom, ľuďmi, vecami a zostavovateľom
knižnej publikácie s názvom Fotografia program komunikácie

doc. MgA. Jozef Sedlák
» Vyštudoval odbor umeleckej fotografie na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe
(1984). Habilitoval na titul docent v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave (2011). Od roku 2006 je interným pedagógom na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti vyučuje predmet žurnalistická fotografia a je vedúcim Ateliéru
komunikácie v médiu fotografie na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave. Externe pôsobí na
Vysokej škole výtvarných umení, na Katedre fotografie a nových médií v Bratislave. V rámci vedecko-výskumného
zamerania sa venuje okrem pedagogickej činnosti aj umeleckej a výstavnej činnosti. Individuálne a kolektívne
vystavoval v štátoch Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Anglicko, Švédsko, Grécko,
Francúzko, Poľsko, Rusko, Japonsko, USA.

Mgr. Eva Jonisová
» Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave. Od roku 2019 je dennou doktorandkou na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave, kde
asistuje pri pedagogickom procese praktických fotografických predmetov. V rámci vedecko-výskumnej činnosti
Mgr.
BorisnaBrendza
sa
zameriava
médium fotografie, najmä dokumentárnu a konceptuálnu fotografiu, ako aj na základné tvorivé
» predstaviteľ
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- naráciu
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výstavách
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mladú literatúru
umenieĽudovíta
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člen redakcie
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PhDr.
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PhDr. Andrea
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PhD.
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Mgr. Peter Lančarič, PhD.
»Mgr.
Je fotograf,
ktorý saAcélová
okrem výtvarnej a reportážnej tvorby venuje aj pedagogickej a výskumnej činnosti.
Katarína

V
súčasnosti pôsobí
ako odborný
asistent
na Katedre
umeleckej
komunikácie
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» absolventka
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je internou
doktorandkou
a pracuje
Ateliér
úžitkovej
fotografie.
na fakulte
vyučuje
fotografické
a reklamnú fotografiu. Fotografiu
ako pomocná
vedecká
sila voĎalej
fotoateliéri
Tibora
Huszára.
Venuje praktiká
sa koncertnej,
považuje
za hraničný
fenomén.
Vo výskumnej časti sa zaoberá rôznymi aspektmi fotografického portrétu.
dokumentárnej
a reportážnej
fotografii
Pravidelne svoju tvorbu prezentuje na domácich, ale i zahraničných výstavách.

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
» Je vedúcou Katedry jazykovej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda.
Pôsobila v televízii, denníku a v reklamnej agentúre na rôznych kreatívnych a manažérskych pozíciách, je
autorkou množstva článkov, scenárov i režisérkou celého radu titulov v rámci dokumentárno-publicistickej
tvorby. Jej vedecko-pedagogická činnosť na fakulte je zameraná na vývojové trendy v oblasti žurnalistických
žánrov, redakčného manažmentu, ako aj masovej a mediálnej kultúry. Venuje sa tiež problematike metodológie
v mediálnych štúdiách a vybraným aspektom hier v dejinách kultúry.
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Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD.
» Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave a žurnalistiku na FF UKF v Nitre. Je managing
editorom vedecko-umeleckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography, indexovaného vo
Web of Science. Od roku 2016 vedie Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér (KEFA), s ktorým organizuje
fotografické súťaže (35ka), klauzúrne výstavy študentov a organizuje workshopy a pozvané prednášky fotografov
z praxe.

Mgr. Peter Tollarovič, PhD.
» Absolvent Filozofickej fakulty UK v Bratislave, v súčasnosti pôsobí aj ako odborný asistent na Katedre jazykovej
komunikácie FMK UCM. Venuje sa výskumu slovenskej literatúry, najmä katolíckej moderny. Publikuje a recenzuje
pre Slovenské pohľady, Kultúru a iné periodiká. Editorsky spracoval viacero publikácií, napr. Miroslav Válek:
Domáca úloha (2018).
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