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PR EDHOVOR

Milí čitatelia, po roku Vám opäť ponúkajú naši študenti Fakulty masmediálnej komunikácie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave to najlepšie z ich literárnej a fotografickej tvorby
v publikácii MUUZA. Publikované práce na jej jednotlivých stránkach sú zúročením ich tvorivého
dvojsemestrálneho úsilia, počas ktorého navštevovali študijné predmety autorské literárne
praktikum, autorská literárna tvorba, ateliér komunikácie v médiu fotografie, ateliér úžitkovej
fotografie, kreatívno-experimentálny fotoateliér, reklamná fotografia, žurnalistická fotografia.
Pod vedením skúsených pedagógov, vysoko kvalifikovaných odborníkov, sa tvorivo rodili
nápady pre texty a fotografické snímky. Tie najkvalitnejšie ocenili pedagógovia tým, že ich
vybrali a našli im prestížne miesto v publikácii, ktorú držíte v rukách. Isteže, ich rozhodovanie
nebolo jednoduché, pretože vyberali z veľkého množstva výnimočných, kreatívne originálnych
literárnych textov a fotografií. Aj vďaka odbornému vkusu pedagógov a obrovskému kreatívnemu
potenciálu našich študentov sa však MUUZA stala prestížnou publikáciou známou nielen
v odbornej, ale aj v širokej verejnosti.
Hana Pravdová
editorka

Hana Pravdová
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A NDREJ BAČA

diferenciá l
Teplota vo výťahu výrazne klesla. Vďačím za to úlomkom snehových vločiek. Ukrývajú sa na
dne očí neželaného spoločníka. Jeho mrazivý stoicizmus sa vlieva do tesných kútov a ohrozuje
krehkosť mojej vôle. Nemôžete zízať niekam inam? Prsknem stiahnutým obočím. Na drzovku mi
výraz opätuje.
Výťah sa neunúva zastaviť. Mohol by už vystúpiť. Pokúsim sa ho ignorovať, neúspešne.
Neokrôchanosťou nasaté pery ma provokatívne vyzývajú na súboj. Čiastočky prachu mu brúsia
sánku do ostrých hrán, vrásky má čerstvo vybičované zimným vánkom.
Ešte pár minút a neovládnem sa. Päste mám pripravené na útok, čoskoro detonujú. Mám sto chutí
vtlačiť mu líca ešte hlbšie do čeľuste.
Neodhadol bod zlomu. Tiež zaťal päste. Do tohto výťahu vstúpil s jediným zámerom – zničiť ma.
Poznám ho vôbec? Ktorý z nich to je? Odpoveď hľadám v najvýraznejšom znamienku. Nebadane
sa ku mne nakloní.
Výťah zastaví na 38. poschodí. Kožu som si rozťal o britvy v jeho vypálenej koži.
Identita sa v ňom stráca,
nechutná hra na náš život.
Črepy sa vlievajú do krvi jeden po druhom,
budú odrážať i to,
čo ušlo pred zrkadlom.

A n d r e j B a č a » autor je absolvent Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej
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A NDREJ BAČA

Mačku si zaobstaral po Samovej smrti. Týždne po poslednej rozlúčke boli najťažšie. Steny sa
mu pritláčali na čelo, podlahy mu zabodávali triesky do piet. Čoraz častejšie unikal z vlastného
domu. Započúval sa do praskania kôr, do vlnenia stebiel trávy. Zvieravá samota ho celý čas
prenasledovala.
Striga ho sprvu zbožňovala. Maznal sa s ňou, zakrúcal ju do huňatej deky, škrabkal za uškom.
Až kým nevytiahol vidličku. Veď jedna vražda zakryje všetko dobré, však?

Striga. Handra plesne mačkin prehnutý chrbát. Zježí sa, zasyčí čosi vulgárne a pazúrmi napred
skočí na jeho hruď. V súboji prepadnú cez kuchynský stôl, riad od obeda naškriabe na dlaždice
memento. Handra mu zmizla z dlane, tak šmátra po inej zbrani. Mačka opäť syčí, derie ho z kože
a lačne oňucháva krvou nasiaknuté tričko. Chlapec uchopí vidličku a zaženie sa po jej bruchu.
Striga sa pokúsi o útek, ostrie príboru jej však nemilosrdne pára maternicu. Obaja revú od múk
bolesti a agónie.
Dva nula pre chlapca. Trpkosť víťazstva sa mu prelieva žalúdkom. Úspešná defenzíva malinovej
bublaniny a mačka vystavená interrupcii proti svojej vôli. Dýcha, chúli sa v tieni pod oknom,
slabá a porazená. Zmes krvi s čírou priehľadnou tekutinou dokazuje, že očakávaný prírastok asi
nezachráni.
Chlapec nič nespraví. Leží medzi črepinami a desí sa obžaloby. Vo svete mačiek už pre neho nie
je miesto. Po súmraku ho budú loviť. Vyškriabu mu oči, jedlo infikujú močom a gučami chlpov.
Do periny mu nanosia myšacie vnútornosti. Čo už, nik nie je nevinný. Jedna vražda zakryje
všetko dobré.

Nedeľa vonia bábovkou. Mramorové nadýchané cesto šikovne vyklopí na tanier. Nechá ju
vychladnúť a popráškuje cukrom. Odreže si plátok, zabalí ho do alobalu a po týždni cukrárskych
výparov vsáva pre zmenu dedinský vzduch.
V náhrobnej aleji pri osamelom topoli dotlieva sviečka. Samova maturitná fotografia sa vydúva
z chatrného rámiku, skúša odletieť do teplých krajín. Možno len kamsi za obzor, k zapadajúcemu
slnku. Chlapec sa posadí na kamenný briežok hrobu, do buriny skryje termosku s čajom a ešte
teplý kúsok bábovky.
„Ahoj,“ pozdraví svojho drahého. Samko sa usmeje. Chýbal mu. Pýta sa, prečo nemá jeho zátišie
aj doma, mohli by sa stretnúť v súkromí, trebárs aj ležať v posteli, rátať si znamienka. Samo
ich chlapcovi napočítal osemdesiat šesť. On sám mal len osem znamienok, z toho polovicu pod
porastom na hrudi. Chlapec mu zakázal holiť sa dohladka, len zastrihnúť. Po nociach sa vnáral do
pralesov, kľučkoval medzi mocnými svalmi, vlhkými od sladkej rosy. Hľadal nervové zakončenia.
Poznal každý bod na jeho tele. V prípade núdze zatlačil určitú pehu a agresívny kŕč v Samovej tvári
sa blažene uvoľnil.
Odmieta bábovku. Daj si ty. Viac si pochutíš, šepká portrét. Posledné kúsky vždy patria tebe.
„Ešte mám doma na stole celú,“ smeje sa chlapec. Je šťastný, že má koníček. Že doma len nesedí
na zadku. Bývali také dni. Časy prázdnoty. Časy bez hodín. Bez tik-tak.
Samo načne háklivejšiu tému. A ako ti ide písanie?
„Už nepíšem.“ Chlapec kedysi sníval o veľkom autorskom prelome. O vlastnej kapitole v učebnici
literatúry pre osemročné gymnáziá. O titulnej fotografii v Knižnej revue. O po ňom pomenovanej
celoslovenskej súťaži pre mladých spisovateľov.
Ani svoju rodnú viesku nestihol presláviť. Klára ho predbehla. Nenápadné, trochu fádne dievča.
Talent na slohové práce. A od tých sa to nezlepšilo, nuž, ale také sa, očividne, najlepšie predáva.
Červené romány o svalnatých manažéroch a nežných kvetinárkach.
Samo chlapcovu tvorbu vždy chválil. Hovorieval, že vie perfektne vykresliť slabiny človeka.
Čo ho trápi, čo mu prekáža na živote i na sebe samom. A s tým sa čitatelia ľahko stotožnia.
Nájdu v príbehu svoj vlastný hriech. Pochopia samých seba, nájdu cestu, ktorou by mali vykročiť.
„Existuje taká cesta?“ Samo sa opäť usmeje. Na lícach má rozkošné jamky.
Chlapec zdvihne rámik a pohladí ho. „Dovidenia o týždeň. Ľúbim ťa.“

vidličkový zločin

Strigina tvár rozmazaná vo výparoch čokolády. Vzpriamená a vážna čaká na podokenici.
Nežmurká, čo ho dosť rozptyľuje. Neustále sa obzerá s nádejou, že už zmizla kamsi do pekla,
aspoň na dvor. Odtiaľ jej výčitky nedosiahnu.
Chlapec vypeká a vypeká. Korpusy na torty, pláty na koláče. Šľahá peny, varí pudingy, strúha
citrónové kôry. Nestačí mu to. Večer čo večer vyžerie pol plechu a na ďalší deň opäť miesi cesto.
Striga našla záľubu v preklínaní jeho majstrovstva. Vyčkáva, kým mu niečo prihorí či vykypí a keď
sa tak stane, pohŕdavo zamraučí. Niekoľkokrát jej ukázal zbierku nožov, brúsil jej ich priamo pred
tupým ňufákom. Nepohla sa, ale pochopila, že zbraň v ľudskej dlani ohrozuje život. Ak čiahne
pazúrom po perníku, chlapec vytiahne zo skrinky sekáč na mäso.
„Ochutnáš?“ Zhnusene sykne nad lyžicou sódy bikarbóny. K miske mlieka sa však zvedavo
nakloní. „Neotrávil som ho,“ poznamená. Raz to urobí.
Chlapec zaleje perník hustou čokoládou. Popri pečení sem-tam odchlipne zo studenej instantnej
polievky. Striga ju skúša silou vôle pokaziť, skyslieť. Chlapec položí pred jej elegantne spojené
labky kôrku z chleba. Ani sa jej nedotkne. Nedôveruje jeho dobrosrdečnosti.
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Pozbiera prázdny alobal a poloprázdnu termosku a viac sa zababuší do bundy. Zdvíha sa vietor.
Stromy sa vzájomne načahujú po konároch, ale sú od seba príliš ďaleko.
Striga ho veľavážene očakáva pri bráničke. Škemre o jedlo. „A prečo si neulovíš nejakú myš?“
Hlodavce sú pre ňu treťotriednou stravou. Mlieka sa ani nedotkla. Napriek hladovaniu viditeľne
pribrala. Chlapec ju upodozrieva z nočných nájazdov na koláče. Nie tak dávno objavil na glazúre
ovocnej torty stopy po labkách.
Prekutre skrinky, nájde staršie konzervy s hovädzím mäsom, ešte stále v záruke. Hovädzinke
mačka neodolá. Misku vylíže do čista. „Povedz mi, Striga, kto by sa o teba lepšie postaral?“
„Ja.“ Klára sa načiahne cez okno, zareže do stredu bábovky a riadne kusisko zmizne v nákupnej
taške.
„Nemáš náhodou piatich kocúrov?“
„Už len troch.“ Ktovie, či tých dvoch utopila. Pravdepodobne už neboli na nič súci.
„Prečo ju voláš Striga?“ mračí sa Klára.
„Vystihuje ju.“
„Daj jej normálne meno,“ káže.
„Aj Klára by sa jej celkom hodilo,“ uvažuje chlapec.
„Vďaka za poctu.“ Dievčina túžobne pozrie na zvyšky rolády na opačnom konci kuchynskej linky.
„Ako sa darí tebe?“ zaujíma sa chlapec, zatiaľ čo jej odkrajuje najčokoládovejší koniec banánovej
rolády.
„Fantasticky. Vydajú mi už tretiu knihu. Volá sa Zachránená. Je to o žene, ktorá sa vydá na
okružnú plavbu po Karibiku, ale loď stroskotá a ona na ostrove spozná svalnatého domorodca
a on ju naučí chytať ryby a postarať sa o seba a...“
„Čiže čosi ako Modrá lagúna?“
„Ani nie. Rozdiel je v tom, že on nestroskotá, ale ona áno a on ju naučí prežiť a ona...“
„Chápem,“ nedovolí jej dorozprávať. Klárina krátka, prevažne monologická návšteva nevyjde
úplne nazmar. Prebudí v ňom verného démona. Závisť. Túžbu napísať aspoň jednu jedinú
poviedku a ňou rozdupať Klárine atrapy románov. Pochovať v nej chuť do tvorenia.
Vieš perfektne vykresliť slabiny človeka, spomína na Samove slová. Tvoji hrdinovia sa boja samých
seba. Chýb, ktoré páchajú a za ktoré sú neskôr odsúdení. Chyby sú v tvojich textoch zločinmi.
Napíš knihu! Hlava je neuveriteľne zanovitá časť ľudského tela. Hovie si na krku a miesto pomoci
sa len prizerá na našu neschopnosť. Prsty, jej verní pešiaci, píšu úplné bludy, bez asociácie,
kauzality, idey či témy.
Striga zaujala svoju najobľúbenejšiu pozíciu – tichý pozorovateľ z kúta. V duchu sa šúľa od
smiechu, fandí chlapcovej momentálnej prokrastinácii. „Zmizni,“ zasyčí, tomu snáď porozumie.
Odignoruje varovné blýskanie v jeho očiach a pyšne si oblizne labku. „Nemôžeš mi aspoň raz
v živote poradiť?“ Skúmavo si ho premeria. Stojí jej za to? Pôvabne pricupitá k pianínu za
20

kreslami, vyskočí na čierne klávesy a ňufák zabodne do fotografie na kraji rímsy. Samo.
„Mám napísať o ňom?“ Obrysy Samovej tváre v ňom prebudia fantáziu. Tragédia v syntéze
s ich vlastným príbehom lásky. Žiadny červený brak, skutočná zmyselná epika. Myšlienka naberá
enormné rozmery, formuje sa. Chlapec sa Strige odvďačí poškrabkaním za ušami.
Kurzor sa rozbehne po dokumente, na prázdne strany ukladá tisíce znakov. Príbeh sa dynamizuje,
kde-tu ho zdobí retrospektíva, inde zas nápadité jazykové prostriedky. Chuť po vypekaní mizne
za haldou prečítaných kníh, esejí v časopisoch a odborných analýz o umení slova. V tvorivom
šprinte ho napokon zastaví posledná kapitola. Román je plný intimity, vášne, nechýba ani napätie
a tajomstvá. Nepísal ho ako romancu, skôr ako analýzu človeka. Snažil sa zachytiť prerod
vnútorného archetypu, ovládnutie trikstera a prehĺbenie animálnej podstaty.
V jednom ocenenom románe sa píše – dobrá kniha sa nedá sfilmovať, nemožno ju vierohodne
vyjadriť obrazom. Pravda. Film nedokáže byť stopercentným odrazom empirického vedomia.
Obraz nezachytí ničotu. Kniha áno, už len malou bodkou na konci vety. Ten, kto chce za bodku
vtesnať slová, zistí, že do vzduchoprázdna sa okrem ničoho zmestí len čokoľvek.
Vytlačený, zhmotnený rukopis odpočíva vedľa klávesnice. Chlapec nedokáže odolať a každých pár
minút doň nakúka. Strana 75 – brutálny útok na mládenca. Strana 160 – vidlička. Strana 233 –
smrť mačky.
Rinčanie porcelánu rozpáli jeho nezahojené jazvy na hrudi. Cez otvorené okno dnu vletel
majestátny sivý holub a Striga okamžite využíva príležitosť. S atletickou ľahkosťou vyskočí a pazúry
zabodne priamo pod hrubé perie. Vták šokovane zachrčí a padá medzi črepiny.
„Pusti ho!“ zareve chlapec a skokom vpadne do ringu. Mačka zúrivo šklbe holubie krídlo
a vták len márne cvaká zobáčikom. Chlapec kopne do šelmy, čím natrhne rany predchádzajúcej
bitky. Striga sa schúli pri nohe stola, znovu slabá a porazená. Kaluž krvi vôkol holuba je čierna
a definitívna. Úbohé vtáča. Zabalí ho do utierky. Žiarovky za zrenicami praskli. A nič ich viac
nezažne.
Pohreb je krátky, bez karu. Dvojčlennú skupinku pozostalých tvorí len chlapec a jeho zosnulá
polovička. Nech ťa topoľ chráni pred večnou samotou. Samko na teba dohliadne. V mene Otca
i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Mačka spáchala ohavný skutok. Čo jej ten holub spravil? Chlapec sa trasie, zažil podobnú
bezmocnosť. Banda starých ožranov si ich stopla na ulici. Nedovolili im prejsť k autu. Chlapcovi
zopli ruky za chrbtom a prinútili ho prizerať sa. Kopali do Sama, párkrát trafili ohanbie, žalúdok aj
spánky. Upadol do bezvedomia, neprebral ho ani chlapcov vreskot. Ústa mu upchali smradľavým
kusom látky. Šmarili ho k Samovmu nevládnemu telu a vymočili sa na nich. Proti desiatim sa
nemali ako brániť. Vyhliadli si ich. Chlapec vinil seba, mal kričať hlasnejšie, kopať, hrýzť, škriabať.
Holub nedokázal vyletieť z kuchyne. Samo sa už neprebudil.
„Kde si, Striga?!“ Dom potemnel. V stenách počuť pukot muriva. Krov vŕzga pod nárazmi vetra.
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Koberce presiakli krvou. Z kuchynskej zásuvky zmizli všetky vidličky. „No tak! Teraz sa bojíš?
Až teraz sa predo mnou skrývaš?!“ buráca.
Cez škáru kúpeľňových dverí dopadá na podlahu pruh jasného svetla. Počuť piskľavé mraučanie.
Chlapec nazrie dnu. Pri vani leží mačka. Kilá, čo za posledné týždne pribrala, sú preč. Doslova
spľasla. Chlapec sa jej ani nemusí dotknúť, mŕtvolný chlad naplnil celú miestnosť.
Spoza tela vykuknú dvoje bledých očí. Drobné, predčasne narodené mačiatko hryzie do tela matky.
Verí, že len zaspala. Chlapec vezme uterák a mačku zakryje. Mláďa vezme do dlaní.
„Už sa nezobudí.“
Mačiatko nerozumie. Zapiští, labkou skúma jeho tvár. Povedomý dotyk. Hreje.
„Tvojej mamičke som veľmi ublížil,“ chlapca prelomia slzy.
Mačiatko sa veselo zaškerí, teší sa z nového pána. Chlapec ho poškrabká za uškom. „Mal by som
ti dať nejaké poriadne meno.“
Samko. Na jemnej bielej srsti je presne osem tmavohnedých škvŕn.

A n d r e j B a č a » autor je absolvent Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej

22

A m á l i a M i n t á l o v á » Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér

23

J Ú L IA JA M R I C H OVÁ

nevypovedané
Keď som vošla do izby, sedel tam, kde vždy. Kožený gauč pri sklenenej vitríne. V ruke rum
a v tvári ostrý pohľad, ako vždy. Vlasy začesané dozadu a jeho vojenská uniforma úhľadne
vyžehlená. Na chvíľu mi venoval pohľad. Pozrel sa smerom k oknu a so zvýšeným hlasom mi
zopakoval, že sa viac nebudeme stretávať. V pozícii jeho asistentky bolo ťažké vyhovieť jeho
požiadavkám, no neprišla som sem polemizovať o trávení času v jeho blízkosti. Mojím cieľom
bolo, konečne mu povedať pravdu. Nechcel ma však pustiť k slovu. Neustále upodozrieval nielen
mňa, ale aj okolie z plánovania atentátov. Možno práve stres, ktorý prežíval, sa podpísal na jeho
zdravotnom stave. Neustále bolesti svalstva viedli k výbuchom nervov, vďaka ktorým sa niekoľkým
zamestnancom ušla nejedna rana. Prúd myšlienok prerušilo až hodenie skleneného pohára o
stenu. ,,Vypadni!" Ja som si inštinktívne chytila brucho a pozrela sa smerom dolu. Nedokázala som
sa stotožniť s tým, že pod srdcom nosím dieťa s človekom, akým je on. Bol zosobnením všetkej
zlosti sveta. Aj napriek tomu som počas niekoľkých stretnutí podľahla a začala veriť, že mi city
opätuje. Bola som však len jedna z mnohých. Počas prebdených večerov, plných alkoholických
prehreškov, sa nás vo vile v Kunceve vystriedalo niekoľko. Rovnako ako vtedy, aj teraz ma z izby
vyháňal kvôli dôležitému stretnutiu. Znova som premrhala šancu vypovedať mu všetko, čo sám
potreboval, no nechcel počuť. Cestou dolu mohutným točeným schodiskom som premýšľala,
či je vhodné nechať si dieťa. Ostala som doma a snažila sa ustáliť myšlienky víriace v mojej hlave.
Po niekoľkých dňoch som nabrala posledný kúsok odvahy a šla opäť do vily. Cestou som
si prehrávala celý rad slov, poskladaný do kostrbatých viet. Nevedela som zjednotiť spôsob,
akým mu celú situáciu vysvetlím. Na prichádzajúci rozhovor som sa sústredila viac ako na cestu.
Možno práve preto som si nevšimla rozruch v okolí dvora. Moje kroky smerujúce do vstupnej haly
okamžite prerušil kapitán Berija: ,,Už nežije. Mozgová mŕtvica,“ skonštatoval. Podlomili sa mi
kolená a rozpŕchla sa každá konštrukcia pripravovaných viet. Stalin zomrel a s ním aj moja nádej
na lepšiu budúcnosť. Slová ostali nevypovedané, vízie zmarené a potomok jedného z najväčších
diktátorov bez otca.

J ú l i a J a m r i c h o v á » autorka je absolventka Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej
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A N D R E A BAČ Í KOVÁ

spoločnosť
„Učivo v školských materiáloch sa musí okamžite novelizovať. To, čo učíme naše deti v školách,
nie je vôbec adekvátne. Veď im predkladáme lži!“
Diana zamračene odvráti zrak od televízie. Vráska medzi jej obočím sa jemne uvoľní, no stopu
po sebe zanecháva.
„Práve ste počúvali vyjadrenie poslanca a zároveň kandidáta na kreslo premiéra Alberta
Strojovského na otázku jeho prvých reforiem po prípadnom nástupe na vrcholnú pozíciu vlády.
Strojovský taktiež spomínal až nadmerný liberalizmus mladých ľudí a skritizoval výchovu našich
detí. Situáciu ohľadom volieb budeme naďalej sledovať. Pre televíziu OBČAN, Vladimír Stodola.“
Diana sa z kresla načiahne po mobil na vedľajšom stolíku a vytáča číslo.
„To som ja, máš dnes čas? Potrebujem niekam vypadnúť.“
„Hmm, daj mi takú hodinku a môžem prísť k nášmu baru,“ ozve sa z druhej strany signálu.
„Ok, tak sa uvidíme tam.“
„Maj sa.“
Vzduch sa ochladzoval a pouličné lampy sa jedna po druhej začali rozžarovať.
„Ja nechápem, čo sa deje.“
„Vraciame sa späť do histórie, to sa deje,“ tichším tónom odpovie Teodor na Dianinu otázku
a okom pozoruje čašníka, ktorý práve priniesol dva poháre bieleho vína.
„Ja len nechápem, prečo sa to nerieši,“ pokračuje Diana, keď čašník odíde. „Profesori na
univerzite sa tomu oblúkom vyhýbajú, pričom to je práve téma, ktorú by sme mali v súčasnosti
riešiť. Sme predsa na sociológii, preboha. A toto je spoločenský chaos.“ Frustrovane si podoprie
bradu a odvráti zrak. Pri bare sedí skupinka mužov v strednom veku, ktorým na perách ostáva
pivná pena. Radujú sa a oslavujú, akoby bol celý ich svet v úplnom poriadku. „Spoločnosť sa
spolieha na ľudí z nášho odboru,“ dodá, keď sa vráti späť na zem.
„Mne to hovoriť nemusíš, Diana. Ja vidím, čo sa deje.“ Teodor si odpije z vína, kým premýšľa
o správnych slovách. „Ľudia – vrátane našich profesorov – sa boja, a to je prirodzené.
Slová „mladí majú príliš veľkú slobodu“ musia znepokojiť každého, najmä, keď vychádzajú
z úst jednej z najvplyvnejších osobností politiky.“
„Počul si o tých možných protestoch?“ vrhne na neho zúfalú otázku.
„Diana...“
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„Hádam sa ma nebudeš snažiť odhovoriť!“ rozhorčene preruší jeho myšlienku a s takmer
prekvapeným výrazom tváre sa mu zahľadí do očí. „Vieš, že tam pôjdem, nech sa deje čokoľvek.
A tak trochu som dúfala, že mi s tým pomôžeš.“
Teodor si hlasno povzdychne. „Pravdaže ti pomôžem. Len sa o teba trošku bojím.“
Diana mu venuje vďačný úsmev spoza pohára a po odpití sa jej vyžiada jazykom z pier získať
posledné zvyšky vínovej príchute.
Ďalšie ráno prichádza Teodor pätnásť minút pred začatím prednášky do zatiaľ takmer prázdnej
auly. Niekoľko ľudí, ktorých množstvo by sa dalo spočítať na prstoch, bezducho hľadí do zeme
a vyučujúci, dvadsaťšesťročný doktorand v károvaných nohaviciach a bielej košeli s vyhrnutými
rukávmi, si na katedru pokladá zakladače s papiermi a do bočnej strany laptopu pripája dva rôzne
káble.
„Teodor, mohli by ste mi, prosím, zapnúť dataprojektor, čo je nad vami?“ prehovorí smerom
k Teodorovi a cez tri rady stoličiek mu podáva tenkú teleskopickú tyč. On si pamätá jeho meno?
Pravdepodobne popri toľkonásobnom čítaní prezenčnej listiny už isté tváre k menám priradiť
dokáže. Najmä jeho plavé vlasy s dĺžkou po čeľustnú kosť, vždy rukou prehrabnuté nabok
a odrážajúce každý ligot svetiel v miestnosti, asi málokedy uniknú niečej pozornosti. Teodor sa
s tyčou v jednej ruke načiahne a jej koncom zapne dataprojektor.
O pár minút sa začína v aule zhromažďovať čoraz viac študentov, až napokon príde aj Diana,
ktorej Teodor doteraz ochotne strážil miesto vedľa seba.
„Zajtra je deň D,“ mrkne Diana na Teodora, keď sa usadí.
„Ja viem, že máš rada adrenalín a život na hrane, ale mohla by si sa trošku stíšiť,“ nervózne jej
Teodor zašepká do ucha.
„Len si dohodnime hodinu a potom sa môžeš ďalej venovať teóriám o logike pre sociológov,
ktoré aj tak pravdepodobne nevyužiješ v tomto nelogickom svete.“
„16.00?“
„Môže byť.“
Už je 16.00 a študenti sa stretli za hlavnou halou univerzity.
„Teraz môžeš voľne hovoriť.“
„Okej, podľa všetkého sa to má začať zajtra o druhej poobede. Pôjdeme cez hlavné námestie,
odbočíme pri tom novom nákupnom centre a ďalej je to zjavne improvizácia. Martin už zohnal
dymovnice.“
„Až tak?!“
„Tie sú len pre istotu. Pôvodný plán je pokojná a mierumilovná demonštrácia,“ uistila ho Diana,
no v duchu videla všakovaké scenáre, na aké sa môže v tú noc situácia zvrtnúť.
„Myslíš, že o tom vedia aj autority? Že bude polícia pripravená?“
„Určite, je to veľká vec, musí o tom vedieť veľa ľudí, aj odporcovia. Preto musíme byť pripravení
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aj my,“ odhodlane rozpráva Diana. „O tomto proteste sa bude písať v dejinách.“
„Len aby to neboli dejiny s tragickým koncom,“ prerušil ju neznámy hrubý hlas ozývajúci sa z rohu
budovy. Pri otvorených dverách stál doktorand, ktorý v jednej ruke držal laptop a druhú ruku mal
ukrytú vo vrecku nohavíc. Teodor a Diana sa razom zdesene obrátili.
„Prosím Vás, “ riekol Teodor, pripravený pred ním kľaknúť v zúfalstve a žobrať o milosť.
„Ticho,“ pokračoval diktátorským tónom. „Viete, že kvôli tomuto môžete mať problémy.“
Mladší študenti ostali bez slova v pozore ako malé šteňatá, čo neuposlúchli svojho majiteľa.
„Ale zároveň viem, prečo to robíte,“ mierne uvoľnil postoj a výrazom tváre naznačil dvom
skroteným bábkam, že ohrozenie ich tesne minulo. „Ani ja s tým systémom nesúhlasím.“
Tri zúfalé duše sa zomkli v jedno a s víziou nádeje sa rozhodli spolupracovať. Všetky mali slobodu
na hrane, no aj tak ju zobrali do vlastných rúk.
Plány boli pripravené, teraz je čas ich realizovať. Masy sa tlačia, ľudia si šliapu po pätách. Telo
o telo sa drie, pach potu sa mieša z pachom odhodlania a zúrivosti.
V kriku sa ozýva melódia detského plaču. Kto sem, preboha, zobral dieťa? Diana nájde jeho
krehké telíčko stáť v búriacom sa dave, vykrikujúc si pľúca zo všetkých síl. Skloní sa na jeho
úroveň, obklopí ho rukami a z tela vytvorí mohutný štít na ochranu pred plameňmi horiacich tiel.
Deti sme predsa zaviazaní neustále chrániť, ony nie sú vinné za našu hlúposť. Nevinné srdcia si
bezstarostne lietajú ponad hory a údolia, aby v nás zase našli hniezdo. Ochraňujeme ich pred
dravými šelmami a krutosťou svorky hyen.
Rázna ruka Dianu odstrčí. Obzrie sa, no vinníka nevidieť, všetci sa ženú rovnako. Jej štít sa zlomil
a dieťa už nemôže ochrániť. Vtom sa z davu vynorí ženská postava a dieťa ihneď zoberie do náručia.
Matka. Ohlušujúce hlasy navôkol prehlušujú slová a Diana so ženou po sebe revú, aby sa počuli.
„Prečo ste tu s ním? On tu nemá čo robiť!“
„Moja zlatá, ja už viac nevládzem! Ja sa doma byť bojím; pred mužom som ušla! Toto je jediné
miesto, kde nás vďaka toľkým ľuďom nemôže nájsť!“
Diana zastane a mlčí. Akoby jej niečo do hrude zarylo dýku. Aj otvorí ústa, no nevyjde z nich ani
hláska. Matka s dieťaťom sa stráca v dave.
Demonštrácie pokračujú až do západu slnka; striedajú sa pokojné chvíle s menej pokojnými.
Nočný chlad preberá vedenie. Dav sa pomaly rozpúšťa a ľudia slušne odchádzajú do vlastných
domovov. Diana kráča tmavou ulicou s hruďou vypnutou vpred a s tvárou víťaza. Napriek
menšiemu chaosu sa zdá, že protest dopadol celkom dobre.
Nastal deň volieb. Schyľuje sa k polnočnej hodine a Diana sedí na kresle pred televízorom, čakajúc
na finálny výsledok. Týmto okamihom sa všetko zmení. Potrebujú iba to, aby sa moc nedostala
do rúk strany Sila jednoty. Mesiace a mesiace bola v prevahe, pretože po rokoch ponúkla
konzervatívcom nádej na zmenu. No prevahu mať nemôžu a predsa v našej spoločnosti existujú
racionálne zmýšľajúci občania. Voľby znamenajú teraz všetko.

Televízna stanica sa po krátkej reklamnej prestávke vracia späť k živému prenosu volebnej noci.
K mikrofónu prichádza poverený predseda komisie s papierom v rukách a na obrazovke za ním
sa zobrazia štatistiky.
„S najvyšším počtom hlasov vo voľbách 2022 vyhráva strana s názvom Sila jednoty,“ odznieva
z úst predsedu.
Obraz šumí, elektrotechnické častice pištia v ušiach. Farby svetiel digitálnych lúčov sa odrážajú
v dúhovke Dianiných očí a iskra v nich pomaly zhasína.

A n d r e a B a č í k o v á » autorka je absolventka Autorskej literárnej tvorby pod vedením Petra Tollaroviča
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ťažké pierko
V hustých Karpatských lesoch, kde väčšinou ticho vládne a len príroda tu silnou mocou panuje,
počuť lapať dievča po dychu. Aj ona dnes vniesla nepokoj do pokoja svojou prítomnosťou...
Silno lapá po dychu a zavše sa obzrie, či ich za sebou nevidí. Pľúca jej žobronia o vzduch a nohy
chcú zastaviť, avšak nemôžu. Nedovolí im to, chce vedieť, či ešte žije jej milý. Keď si spomenie
v mysli na jeho tvár, snaží sa utekať ešte rýchlejšie, avšak márne. Príroda nemá rada narušiteľov.
Spomaľuje ju strmý kopec, ktorý by ju najradšej zhodil zo svojho chrbta. Hlina, ktorá sa s každým
krokom ešte väčšmi obopína okolo jej nôh a dlhé, ráno ešte biele, šaty, ktoré sa jej zachytávajú
o konáre stromov. Dievča ich len zavše vytrhne zo spárov mocných vetví. Čo na tom, že to raz
budú jej spomienky. Hnedé pramene vlasov jej padajú do tváre, snaží sa ich odhrnúť len pomocou
ufúľanej ruky, ktorá jej necháva na tvári hlinu. A kopec je na každom kroku akoby čoraz strmší
a cesta s každým výdychom akoby dlhšia. Vôľa a strach ju nútia utekať ako zviera, podopierať sa
rukami zeme a uľahčiť si trápenie. Z posledných síl sa snaží dostať na to najvyššie miesto, kde
dúfa, že ho znovu uvidí. Keď už myslí, že sa blíži k vytúženému miestu, keď už vidí pred očami
cieľ, zradí ju zrak aj telo a padá tam, kam len vlci chodia hľadať mršiny. Útle ženské telo ukryla
roklina a nechala ho tam odpočívať.
„Janó, podaj to pivo, nech môžeme Johannke a Miškovi na zdravie pripiť!“ Ozval sa hrubý hlas
zavalitého svadobčana. Dedinský dvor praská vo švíkoch od toľkých svadobných hostí a nevesta
so ženíchom sa k sebe majú ako dve holubičky. Všetci teda zasadajú za stôl a pozdvihnú čaše,
aby mladým popriali radosť a pohodu do spoločného života. Niet hádam toho, kto by im neprial.
V týchto ťažkých časoch sa ľudia radi veselia a oslavujú pekné veci. Bieda, smútok a ostatné
neduhy na nich počkajú zase zajtra, ale dnes sa treba tešiť. Preto ďalej len hodujú a pijú, ako sa na
pravú dedinskú svadbu patrí. Muzika hrá a všade počuť veselú vravu a smiech. Po celom chotáry
rozvoniava pečené mäso, čerstvé koláče a kvalitný alkohol, ktorý kúpil mladuchin otec. Mladí
sa k sebe túlia a naoko by to vyzeralo, že sú všetci šťastní. To len krivý Ondrej stojí za plotom
a vykukuje spomezdi latiek na plote, ako sa všetci veselia. Všetkým je dnes do spevu, len on má
v sebe zlosť. Krivo pozerá na mladuchu so ženíchom, ako sa k sebe majú, ako Johanna okolo Miša
skáče a veru by mu dnes doniesla aj modré z neba, ak by sa dalo. So závisťou preklína v hlave
soka Michala. Predstavuje si, že na jeho mieste mohol teraz stáť on, keby ho Johanna aspoň trochu

30

chcela. „Oľutuje ešte...“ povedal si nahlas zákerným hlasom. Keď už mal hádam namiesto krvi jed
od toľkej zlosti, zrazu počuť cudzí zvuk. Hneď mu dôjde, koľká bije a na tvári sa mu zjaví podlý
úsmev plný zrady. Naradostený sa ozlomkrky ponáhľa do svojej chalupy, odkiaľ bude mať na celé
toto divadlo najlepší výhľad.
Len čo zvuk ešte väčšmi zosilnie a príde bližšie, spozornejú aj svadobčania, muzika zmĺkne a len
sem-tam počuť zvedavé otázky dedinčanov. Zvuk motora po chvíli prišiel až pred vráta a naraz
len stíchol. Zrazu nepočuť nič. Až mrazivé ticho chodí po chrbtoch prítomných a zdá sa byť
nekonečné. Vtedy sa ozve buchot otvárania bočníc na zelených robustných autách a tupý zvuk
zoskakujúcich chlapov obutých v hnedých koženných a ťažkých kanadách. Vtedy už všetci vedia,
čo sa deje a začína sa hromadná panika na svadobnom dvore. Nikto nevie, kam z konopy, až naraz
pár svadobčanov spolu so ženíchom sa rozbehne do stodoly a odtiaľ utekajú bočnými bránami
do lesa. Nevesta zostane stáť a snaží sa uvedomiť si, čo sa deje, keď však začuje rázny nemecký
hlas: „Schnell, schnell, loss!“ zovrie jej hruď a v tej chvíli by sa jej nik ani krvi nedorezal od ľaku.
V panike sa rozbehne za svojím milým a za ďalšími chlapmi do lesa. Vtom sa však už otvárajú
mocné vráta na bráne a dnu vchádzajú vojaci v zelených uniformách a so zbraňami v rukách.
Už z diaľky vidia utekať niektorých svadobčanov, namieria teda a rovno strieľajú. Zvyšní obkľúčili
svadobčanov. Ticho hneď prehlušili nemecké povely a nárek malých detí. Vzduchom počuť svišťať
guľky a Johanna sa ešte len vtedy začne naozaj báť. Nie však o seba, ale o Miša, ktorého dnes
možno videla naposledy, pretože si prišli po nich. Ozlomkrky uteká pred guľkami, ktoré hľadajú
jej útle ženské telo. Počuje, ako jej svištia popri ušiach. Prediera sa cez húštinu a potok. Dlhé
svadobné šaty sa usiluje niesť v rukách, aby sa jej utekalo ľahšie. Chce nájsť čo najrýchlejšiu cestu
k bunkru. Za sebou len letmo počuje nemeckú reč a zvuk zlomených konárov, ktoré praskajú pod
mocnými kanadami. Nemeckí vojaci sú im v pätách.
Pocítila náhly chlad, a tak otvorila oči. Zdalo sa jej to ako sen, keď sa však poobzerala okolo
seba, uvidela svoje dotrhané svadobné šaty, zaschnutú krv na rukách, ktorými sa driapala hore
po strmom kopci a až keď vdýchla do nosa jesenný lesný vzuch pochopila, že sa jej to nesnívalo.
Končekmi prstov sa jemne dotkla čela a hneď sa zmraštila od bolesti. Na ruke sa jej leskla čerstvá
krv. Les sa na ňu hneval, tak ako na všetkých narušiteľov, ale bol k nej milosrdný, nenechal ju
zomrieť, bol to predsa jej svadobný deň. Skúmala pohľadom krajinu a v duchu rozmýšľala, kde je.
Pomaly pozbierala svoje biedne a doráňané telo zo zeme a hľadala únik z rokliny, do ktorej spadla.
Nevedela, ako dlho tam ležala, avšak obloha už bola tmavá a nemeckú reč už nepočula. Ostala tam
len ona, príroda a ohlušujúci šum listov a konárov. Pochopila, že dlho bola ukrytá v lone prírody.
Neváhala preto a rozbehla sa preč, von z rokliny. Nazbierala zase sily a myšlienka na Michala
ju poháňala vpred. Do očí sa jej tiskali slzy zúfalstva. Bežala preto ďalej až tam, kde bol ukrytý
partizánsky bunker.
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Po hodnej ceste sa jej zdá, ako by sa s každým krokom otepľovalo. Ten pocit však nebol z jej
horúcej krvi v žilách. Čím išla bližšie, tým cítila väčšie teplo a jasnejšie svetlo. Bála sa najhoršieho.
Avšak až keď prišla na miesto, uvidela to, čoho sa najviac obávala. Plamene mocne zvierali úkryt
aj jeho okolie. Na zemi ležalo niekoľko bezvládnych tiel s guľkami zarytími hlboko pod kožou.
Johanna okamžite pribehla k mužom a hľadala tvár, ktorú poznala azda lepšie ako vlastnú. Slzy
sa jej čoraz väčšmi vtískali do očí, avšak až keď prišla k poslednému bezvládnemu telu, zachvátil
ju žiaľ. Srdcervúci plač sa ozýval celým krajom. Krik sa niesol celým lesom, hádam až do dediny.
Slzy boli vytrvalejšie ako aprílový dážď. Smútok a bolesť neutíchajúca a čoraz viac spaľujúca.
Sedela tam teda Johanna s krvavým srdcom a dušou. Plačom chcela zahnať aspoň kúsok bolesti,
ktorá zväzovala jej telo. Chcela si vykričať hlas a hodiť sa do horúcich plameňov, nech aj jej telo
spália na popol. Pretože ona už tiež nemá pre čo žiť. Ľahla si na zem, do studeného, spadnutého
lístia a schúlila sa tak, ako keby chcela splynúť so zemou a nebyť viac človekom. Smútok jej
otupoval zmysly, zatiaľ čo oheň dokonával svoju prácu, skončil, až keď bolo posledné telo spálené
a ľuďom, ktorí prežili, neostalo nič viac len smútok a bolesť. Aj takýto bol október 1944.
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BA R B O R A VOJ T I Č KOVÁ

tóny bolesti
Zdvihla zrak. Hrkútanie holubíc prerušilo jej chabé zdriemnutie. Nič sa nezmenilo. Námestím
kráčalo pár ľudí, jej kartónu a deravému klobúku sa oblúkom vyhýbali. „Na dnes to môžem zabaliť,“
otrávene zašomrala popod nos. Špinavými prstami si prehrabla čierne zanedbané vlasy a prižmúrila
oči. „Žeby som predsa len dnes mala šťastie?“ v duchu si mädlila ruky. Približoval sa k nej slušne
vyzerajúci mladík. Usmiala sa najlepšie ako vedela, no on pridal do kroku a bez mihnutia oka ju
obišiel. Zadívala sa jeho smerom a v duchu zanadávala. „Mala som to zabaliť už dávno,“ znechutene
zdvihla zo zeme zožltnutý kartón a pobrala sa krížom cez park na okraj mesta.
„Vitaj doma, Tinka! Ako to dnes šlo? Máme aspoň na vínko a cigaretky?“ capol ju strapatý starší
muž s ufúľanou košeľou po zadku. „Budeme mat pekný večer?“ poslal jej vzdušný bozk a hlasno
cmukol. „Lolo, prestaň! Krásny večer ťa dnes čaká s niekým iným, nie?“ šibalsky žmurkla na
Tamaru. „No tak, koľko ti dnes prihodili?“ „Dve eurá, päťdesiattri centov,“ prevrátila očami. Lolo
stŕpol a na čele mu vystúpila vráska. Zapálil si cigaretu a ironicky prehlásil: „Moja drahá Tinka,
dnes na večeru ani nepomysli. Bola si preč celé štyri hodiny a ty sa vrátiš s niekoľkými centami?“
zhlboka sa nadýchol a ostro vyhŕkol: „ Zmizni mi z očí!“
V tú noc Martina nezaspala ani na chvíľku. Septembrové počasie prinieslo mrazivý vietor, ktorý
narážal do rozbitých okien skladu a vytváral kúzelné sklené melódie. Započúvala sa do hudby vetra
a vtom sa náhle zastavil čas. Ocitla sa vo svojom byte. Všetci sa usmievali a náruživo o niečom
debatovali. Nerozumela ich slovám, zlievali sa do jednej vravy. Nik ani nepostrehol, že tam stojí.
Cítila sa ako neviditeľná. Možno aj bola. Jej pozornosť zaujala jediná vec. Kovová ozdoba zavesená
nad dverami slnečného balkóna. Letný vánok narážal do jej súčastí a vydával jemný zvuk.
Taký povedomý zvuk. Kde ho len začula?
Z myšlienok ju vyrušil Stano. „Tinuška, nie je ti zima?“ milo zašepkal vychudnutý chlapík
v okuliaroch. Nečakal na odpoveď a ponúkol Martine hrubú farebnú bundu. „Vďaka, to si
nemusel,“ prudko sa postavila a zavinula sa do ponúknutej bundy. „To ti poslal Erik, bojí sa, aby
si mu nezamrzla,“ Stano si ju premeral, schuti sa napil z plastovej fľaše, strnulo zamával a bez
ďalších slov odišiel.
V schátranom sklade na konci mesta našla Martina nádej, o ktorej pochybovala, že existuje. Žili
tu piati osudom zmietaní ľudia, ktorí dnes predstavovali jej rodinu. Neľutovali sa, drsné tváre mali
ponorené do alkoholu, sem-tam si aj niečo zaspievali. Martina si už nevedela predstaviť žiť inak.
...

„Martinka, no tak, aspoň horúci vývar si dajte!“ veselo sa usmiala blondína s nepresne
namaľovaným obočím. Priateľsky ju potľapkala po pleci a čakala, kým si nevezme lyžicu do ruky.
„V tomto stave musíte mať dostatok teplej stravy. Chcete predsa pre to malé to najlepšie, však?“
vycerila biele zuby.
Martina do seba nevedela dostať ani glg. Dívala sa do prázdna, oči sa jej naplnili slzami. „Večer
vás oficiálne predstavím ostatným ženuškám, dobre?“ s nadšením piskľavo zvýskla a mimovoľne
pokývala hlavou, „Ženušky sa už nevedia dočkať. Poďte, ukážem vám, kde budete spať.“
Sedela na posteli spolu s niekoľkými vecami, ktoré si zabalila do šatky a prázdnym pohľadom
skúmala izbu. Hlavu si vnorila do dlaní a premýšľala, ako sa sem vlastne dostala. „Bude nám tu
dobre? Myslím, že sa o nás postarajú, ale čo potom, keď sa narodíš?“ láskavo hladila svoje bruško,
no smutný výraz z jej tváre nezmizol.
Nikdy predtým to nespravila. Nikdy si svoje rastúce bruško nepohladila. Práve naopak, predtým
ho nenávidela. Nechcela mať s ním nič spoločné. Chcela sa ho zbaviť, ťažilo ju, nedalo jej spávať.
Zhmotnená spomienka na tú mrazivú noc.
Oblial ju pot a telo jej pokryli zimomriavky. Nechce už na to spomínať. Myšlienky na to ju
prenasledovali celé dni a noci. Vždy, keď ich chcela vyhnať z hlavy von, pred jej očami sa zjavil on.
Videla vždy tie isté útržky. Plastová fľaša, široký úsmev, farebná bunda, rozbité okno. Potom už len
zapchaté ústa, stopy po zuboch, slzy a cigaretový dym.
Schúlila sa na posteli a vyčerpaná zaspala.
„Klop, klop, neruším?“ blondínin hlas sa rozliehal po celej chodbe. „Martinka moja, ženušky
sa na vás už veľmi tešia. Čakajú na vás v spoločenskej miestnosti, poďte za mnou!“ zavelila
preafektovane a rýchlym krokom zostupovala po schodoch.
...
„Upokojte sa, mamička a teraz dýchajte, dýchajte!“
„Skvelé, ešte zatlačíme, áno, to je ono!“
„Je to krásny zdravý chlapec!“
Horúčava vonku bola neznesiteľná, vzduch ako keby stál na mieste. No vtom sa ozval slabučký
vánok, jemný ako dych milujúcej mamy. Vánok zablúdil do izby, v ktorej ležala vysilená Martina.
Ten sa ľahko dotkol kovovej zvonkohry, ktorá visela pri okne. Bol to presne ten istý zvuk ako vtedy.
Bolestivo sa rozplakala.
„Ako sa bude volať?“
„To ešte neviem, ale rozhodne to nebude Lolo, Stano ani Erik.“
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BA R B O R A D E M OVÁ

stojí tu pred nami
niekto
Stojí tu pred nami niekto, kto ešte presne nevie, kým je. Postavila sa zo zeme a hrdo kráčala vpred.
Nevedela presne, kým je, no kráčala. Zniesla sa z dna ako belasý motýľ, ktorého sa nik nesmie
dotknúť. Ona bola taká ako ten motýľ. Krehká. Jeden dotyk a zabijete ju. Bola zraniteľná ako
nikdy predtým. Ľudia to však videli, aj keď sa to snažila zamaskovať. Chceli sa jej dotknúť, no ona
utekala.
V ruke držala perly. Perly, ktoré sama vynorila z hladiny mora. Občas potrebovala bojovať za
iných. Bezhlavo sa vrhla na všetky strasti života iných. Chcela bojovať. Nevedela zachrániť seba,
tak zachraňovala ich. Zmenila sa na pannu morí a hľadala perly. Vedela, že práve tie im pomôžu.
V tej chvíli nepoznala slovo strach. Videla len nádej. Nádej, ktorou podala ruku druhým.
Prišla noc. Noc, ktorú nechcela zažívať. Vedela, čo príde. Jej hnev ju zmenil na démona. Ničila
všetko, čo jej prišlo pod nohy. V jej prítomnosti zhoreli všetky krásne kvety. Všetko, čo milovala,
sa odrazu od nej odtrhlo. Zapríčinila to ona či niekto iný? Keď ste jej pozreli do očí, nevideli ste
nič. Bola v nich len tma. Temnota, ktorá prebývala v jej duši, prerazila na povrch. Avšak tento stav,
ktorý sa jej občas vracal späť, nebol zlý, ako to vnímali ľudia okolo nej. Ona si vtedy len čistila svoje
energie. Potrebovala zachrániť, no všetci sa len obzerali ponad plece. Kto iný ju mal zachrániť,
ak nie ona sama? Robila len to, čo musela.
Nad horami vykukla jar. S príchodom jari prišla nová žena. Žena, ktorá rozkvitla ako lúka.
Jej stará duša začala tancovať. Ležala v lúke kvetov, ktoré ju zaplavili nekonečnou láskou.
Vtedy nevnímala okolitý svet. Nevedela, že existujú ešte iní ľudia okrem nej. Videla len prítomný
okamih. Bolo to sebecké? Ona bola vtedy dokonale šťastná. Keď bola sama, všetko dávalo zmysel.
Pokračovala v ceste za sebapoznaním. Menila sa zo dňa na deň, z minúty na minútu. Nemohla sa
obzerať späť, vtedy by vedela, že nič dovtedy nedávalo zmysel. Musela sa pohnúť, aj keď sa bála,
čo príde. Ale práve to bol moment, ktorý ju posúval ďalej a ďalej.
Občas plakala, občas bojovala, smiala sa, trpela, menila sa. Menila sa s dňom i nocou. Práve to
ju robilo silnou. Bola to jednoducho žena – bojovníčka.
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MÁRIA ŠARIŠSKÁ

leto

Slaný vzduch, zdvíhajúci malé čiastočky prachu smerom k mojej tvári, mi šteklí nos. Akoby sa
zahrával s mojím vedomím a ja len pozerám na more bez konca. Mohla by som tu ostať už navždy.
Pri ňom. Ale aj pri tom mori. Každým svojim nádychom prináša letné lúče augusta blúdiace po
piesku. Odlesky všetkých odtieňov zlatej farby mojich vlasov vracajú pláži všetku tú energiu,
ktorou nás nabíja a zároveň akosi príjemne vyčerpáva. Samovoľne začnem prstom kresliť po
jeho chrbte. Horí. Asi od toho slnka. Alebo možno preto, čo sa stalo. Pohľad mi padne na takmer
prázdnu fľašu a zabránim dúfaniu stúpnuť mi do hlavy. Pri víne mi tento postup nevyšiel, skúsim to
teda aspoň teraz. „Určite je to len slnkom,“ zašepkám.
To pomaly začne klesať k hladine a rozpáli svoju farbu ešte viac. Jeho červené trblietanie mi
poštípe líca. Aj to je iste vina slnka. Tak ako aj v prípade Patrikovho chrbta. Jemne prechádzam
po kontúrach jeho tela a s neprítomným výrazom píšem svoje meno, aby si jeho pamäťové bunky
nezabudli uchovať tento výnimočný moment. Pozorujem, ako dýcha. Pomaly. Pravidelne. Slnko
horlivo vzplanie a zmizne z oblohy. Vzduch vzápätí ochladne. Jeden prst vymením za celú dlaň a
hladivým pohybom memorujem štruktúru jeho kože. Vtom otvorí rozospaté oči, kútiky roztiahne
do úsmevu a zakloní hlavu ako vyškerené malé dieťa. Víno už vyprchalo, no jeho účinky ma akosi
stále majú v moci. Vrásky okolo chlapčenských očí ma vábia, aby som ho opäť pobozkala. Zrazu
mi hlavou prebleskne: „Si si istá?“ dychtivo zisťoval. Bola som si istá. Vtedy áno, teraz už menej.
No nie ani tak sama sebou. Neviem, čo mám čakať od neho. V jeho pohľade sa snažím nájsť
odpoveď, no náhly strach je silnejší a nedokážem rozpoznať, čo mu blúdi hlavou. Pretočí sa na
chrbát a moja ruka sa tak prešmykne na jeho brucho. Hodím po nej pohľadom a zrazu vidím, ako
ju schová do vlastnej dlane. Tá mi odpovie. Jemne ňou šklbne a ja celým telom zapadnem k nemu
ako do skladačky. Nemusím mať strach. Chce ma mať bližšie. Tak blízko ako pred chvíľou. Ešte
aspoň pár minút.
Obaja sme dobre vedeli, čo robíme, no nedovolili sme pocitu viny zastaviť nás. A skutočne, necítila
som sa previnilo. Všetku neistotu prebil ten vzrušujúci pocit, hrajúci sa v mojom vnútri, keď som
mu bola opäť nablízku. Bez následkov, bez očakávaní či prehnaných emócií. Pre ten známy pocit.
Tak ako aj teraz. Zastavila som na príjazdovej ceste nášho domu a vypla motor ako už nespočetne
veľakrát predtým. Tento raz to však bolo čímsi iné. Čakala som, čo sa bude diať, čo povie. Bolo
zvláštne, ako sme si napriek toľkému času neboli cudzí. Akoby nikdy neodišiel, no zároveň sa
všetko okolo zmenilo.
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Patrik a ja sme boli starý príbeh, ktorý sa nikto dlhé roky neodvážil rozprávať. Syndróm zlého
chlapca. Pritiahol ma hneď od prvého dňa, keď som ho uvidela mačovsky blúdiť po chodbách školy.
Už vtedy jeho tvár značila problémy, vedela som to, no chcela som v ňom nájsť nežnú stránku.
Súťaživá a hlúpa. A hlavne veľmi mladá. Neviem, čím som ho zaujala ja. Bol starší o tri roky. Stále
ma fascinovali všetky tie páry, kde bolo dievča o niekoľko rokov mladšie. Nikdy som nechápala, čo
môže na nej byť také zaujímavé, že si prekope cestu priamo do náručia kohosi, kto je obdivovaný
aj vo svete dospelých. Čo musí spraviť? Ako sa musí snažiť? A potom sa to stalo. Jeden deň bol
zavesený na Sandre a druhý deň mi už s úškrnom pochválil blonďavé vlasy. Čo na mne teda bolo
také výnimočné? Čo som spravila inak? Neviem. Ani Sandra nevedela. A pravdepodobne ani Patrik.
Presne z toho dôvodu medzi nami kľučkoval viac, než by sa na dobrý príbeh patrilo. Chvíľu to bola
ona, potom dlhú dobu zase ja. Napriek tomu, že sa rozišli, ju však z hlavy nedostal a ja som to veľmi
dobre vedela. Neverila som slovám, ktorými naučene presviedčal o tom, že ma ľúbi. Aj tak som
ostala. Stále som ostala. Po každej hádke, po všetkom. Vyvinula som si akúsi odolnosť voči bolesti.
Pretože bez ohľadu na to, ako paradoxne to znie, oproti jeho prítomnosti bola zanedbateľná. Bol
to Patrik, a to mi vždy stačilo. Aj napriek zvrátenej predstave lásky, ku ktorej som sa podvedome
vychovávala. Napokon odišiel on. Do školy. Odo mňa. A nakoniec aj za Sandrou. Časť zo mňa
dokázala zabudnúť. Istú dobu som dokonca bola presvedčená, že som to celá ja, čo verí, že po ňom
vo mne nič neostalo. Ani kúsok. Bol preč a ja tu.
Mesto sa pýšilo krásou, ktorú prináša každý typický slnečný deň. Horúčava roztápala asfalt
a lepila žabky tesne k svojmu povrchu. Tak ako aj tie moje. Prechádzala som sa so zmrzlinou
v ruke. Tá sa topila azda rýchlejšie ako ja. V snahe zabezpečiť, aby ani kúsok nevyšiel nazmar,
som jazykom lietala z jednej strany kornútka na druhú. Šlo mi to celkom dobre. Zrazu ma však
čosi poriadne vyviedlo z miery. Hnedé vlasy vejúce v ľahkom letnom vánku. Pre mňa dobre známa
chôdza sa pomaly blížila mojím smerom. Biele tenisky siluety nepodliehali útokom v súhre slnka
a asfaltu. Nepodliehali ničomu. Aj keď som si to doteraz nepripustila, bol neporaziteľný. Ostala
som vyjavene stáť. Celé tri roky presvedčenej istoty, že som to dávno prekonala, sa mi zrútili
v žmurknutí oka. Nevedela som, čo robiť. Chytilo ma neutíchajúce nutkanie kamsi sa schovať,
zároveň mi však zmrzlina stekajúca po zápästí znemožňovala sústrediť sa na plán úniku.
„Naty, si to ty?“ ozval sa ku mne dôverne známy hlas. Zdvihla som hlavu a jemne prikývla. „Ahoj!“
pokračoval Patrik približujúci sa v neistote, či je vhodné ma objať. Usúdil, že asi je.
„Čo tu robíš?“ lapala som po dychu v jeho zovretí. Stáli sme na rozpálenom chodníku pod páliacim
slnkom a horeli. Zvedavosťou a endorfínmi šaliacimi v našom vnútri. Teda, aspoň v tom mojom.
„Skoro som zabudol, ako to tu vyzerá, tak som si povedal, že si na leto osviežim pamäť,“ zasmial
sa, no zároveň prehltol s výrazom akejsi neopísateľnej trpkosti. Takisto som sa usmiala. Zaujímalo
ma, či sa medzi ním a Sandrou čosi udialo, a preto leto trávi opäť raz doma. Snažila som sa
poskladať slová tak, aby zneli čo najvhodnejšie, no vtom som si uvedomila, že mi je to vlastne
39

jedno. Netrápilo ma, či je tu s ňou, bez nej. Jediné, na čo som sa sústredila, bola skutočnosť, že
momentálne sa rozpráva so mnou a vo mne to napriek počiatočným pochybnostiam vyvoláva
ten najpríjemnejší pocit, v aký som mohla dúfať. Vtom zahlásil, že musí ísť: „Snáď na seba ešte
nejakou náhodou narazíme, Nat,“ tak ma volal iba on.
„Hmmm, to sa potom hlavne netvár, že ma nepoznáš.“
Chcelo sa mi plakať a súčasne som nebola schopná ustrážiť kútiky úst dvíhajúce sa do obalu
zamilovaných spomienok. Alebo skôr spomienok na zamilovanosť. Nevedela som, prečo, no
nemohla som sa dočkať, kedy bude pravý čas na náhodu. Zahodila som zmrzlinu a pobrala som
sa do auta hľadať čosi na utretie, aby som si zvyškami jej roztečeného stavu na mojich rukách
nepolepila celé auto. Pri hmataní kľúčov som si zrazu na druhej strane parkoviska všimla stáť
Patrika spolu s predavačom. O niečom diskutovali, odovzdal mu balík a potom sa rozdelili
opačným smerom. Neviem, či to bolo horúcim slnkom alebo zhlukom paradoxov dnešného dňa,
no onedlho som zastavovala tesne vedľa osoby, na ktorú som si posledné roky zakázala čo i len
pomyslieť.
„Nastúp!“
„A kam ma unesieš?“ zisťoval, zatiaľ čo sa rukami oprel o spustené okienko, aby na mňa lepšie
videl. Zatvárila som sa dôležito a spojenými prstami prešla po línii svojich pier. Rozosmial sa
a nastúpil.
Hneď som sa zamilovala do tej predstavy. On, ja, pláž. Netušila som, čo sa v ten deň stane, vedela
som len, že to bolo presne také, aké som chcela. Jednoduché, impulzívne a vzrušujúce. A teraz bol
koniec. Keď nejakú chvíľu nič nepovedal, usmiala som sa, potiahla kľučku od dverí auta smerom
ku mne. Nečakala som zázrak. Vedela som, že dnešný deň bol náhodou. Takou, čo podlamuje
kolená. A presne to ju aj vystihovalo, nič na tomto dni nebolo stabilné, nič nemalo ostať tak, ako
to bolo dnes. Šlo o výlet za spomienkami a nič som od Patrika neočakávala. Vystúpila som z auta.
Nasledoval moje kroky až k vchodovým dverám od nášho domu.
„Bolo pekné ťa opäť vidieť,“ prevzala som trápne ticho do vlastných rúk a než som stihla čokoľvek dodať,
vtisol mi bozk na rozlúčku. Celá som sa doňho vnorila, pretože som si uvedomovala, že viac ich už
nebude. Naozaj som si to uvedomovala. Vošla som dnu a výslovne si zakázala namýšľať si čokoľvek iné.
Ďalší deň sa ukázalo, že som svoje myšlienky predsa len až tak pod kontrolou nemala. Napriek
snahe popierať túžbu, aby sa ozval, som si nevedela pomôcť. V akejsi neodôvodnenej nádeji som
zrušila všetky svoje plány, ak by náhodou prišiel. A kráľ náhod tak aj spravil. Ďalší večer vliezol
oknom do mojej izby a od tej noci sme žili americký sen. Neriešili sme, čo bolo, čo bude. Aj keď
to vystupovalo ako obrovský strašiak, vždy sa nám nejakým zvláštnym spôsobom podarilo zatlačiť
ho do úzadia. Naše augustové dni boli prepletené lúčmi slepej zamilovanosti, ktorú ani jeden z nás
nepotreboval a nechcel kontrolovať. Každá sekunda bola v našom poňatí prežitá naplno a presne
tak, ako sme v tom momente chceli. Zdalo sa, že sme o sebe vedeli všetko a zároveň sme netušili,
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s kým máme dočinenia, no nenechali sme detaily rozdeliť to, čo máme. Preto sme spolu vychádzali
tak ako nikto. Neskrývali sme pocity. Žili sme bez cenzúry, obnažení v každej farbe. Zaujímalo
ma, či sa ozve, keď sa vráti do školy. Chcela som vedieť, čo sa stalo so Sandrou, čo tu vlastne
skutočne robí, no nechcela som stratiť ani jednu chvíľu, a tak som mlčala rovnako ako on.
Letné dni plynuli rýchlo a večery plné vína, zababušení v obliečkach či prechádzania sa za
obchodným centrom ako za starých čias sa krátili. Posledný augustový deň sme rovnako ako ten
prvý trávili na pláži. Zabalení do diek, užívajúc si prítomnosť okamihu. Zrazu ma Patrik pustil zo
zovretia a narovnal sa. Sadol si vedľa mňa a lakte zabodol do kolien pokrčených nôh zapierajúcich
sa do piesku. Pohľad uprel na more.
„Deje sa niečo?“ zbystrila som a tiež som sa posadila.
„Budem musieť ísť,“ zamrmlal a začal upratovať veci okolo nás.
Postavila som sa a podávala som mu jednotlivé kusy obliečok. „Dobre, to je v poriadku. A kam?“
nervózne som sa usmiala, snažiac sa zistiť, čo sa práve stalo.
„Nerozumieš mi.“
„To je pravda, tak mi to teda vysvetli.“
„Včera prišla Sandra.“
Odkašľala som si: „Čo tým myslíš?“ Zvraštila som tvár a ustúpila o krok dozadu. Mikinu som si
utiahla na hrudi. Zrazu bolo akosi chladno.
Uhýbal pohľadom: „Chce, aby som sa s ňou vrátil.“ Vážnosť jeho hlasu ma vystrašila, no naivne
som sa stále presviedčala, že je to len nejaký jeho hlúpy žart a o chvíľu bude znovu ležať pri
mne vyškerený, že ma dostal. Prešla dlhá chvíľa, no napočudovanie žiadne „ha-há“ z jeho strany
neprichádzalo. Nič. Nepohol ani brvou.
„A čo si jej teda povedal?“ napriek snahe tváriť sa stále nad vecou sa mi oči postupne začali plniť
vodou. Akoby odpoveď vedeli skôr, než som si ju dokázala pripustiť ja sama.
„Vraciam sa, Nat,“ uprel na mňa ustráchaný, no zároveň až priveľmi ľahostajný pohľad. Zdvihla
som ruky do vzduchu a hlučne ich nechala spadnúť späť k nohám. Otočila som sa, schovala tvár
do dlaní a šúchajúc si oči som sa snažila zmyť sklamanie, ktoré sa v nich zračilo. Samej zo seba,
zo svojej naivity a z toho, ktorého som si postavila na piedestál.
„Vravel som, že na konci leta odídem, to si vedela od začiatku,“ s otrčenými rukami sa to snažil
prišiť mne.
„Ty si neuveriteľný,“ zlomil sa mi hlas. Kývala som hlavou zo strany na stranu a nedokázala
spracovať nič, čo hovorí či robí. Najhoršie bolo, že napriek nezáujmu, s ktorým to povedal,
mal pravdu. Vedela som, že jeho srdce vždy patrilo jej. Nemám žiadnu výhovorku. Bolo to tak.
Nič z toho mi však nezabránilo oddať sa mu celá.
Často o ňom rozmýšľam, sediac na starých drevených schodoch za nákupným centrom. Vedľa
kvitne orgován. Bolí ma z neho hlava, no mne sa to páči. Bolesť sa mi vždy páčila, vyhľadávala
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som ju. Presne som vedela, kde jej je najviac a vošla som priamo do stredu diania. Nahá. Aby sa mi
dostala rovno pod kožu. Dúfať v naivné rozprávky a vzlykať nad tým, že sa nenaplnili, bolo akousi
mojou mantrou. Stratila som sa v spomienkach a verila, že ich možno pritiahnuť do prítomnosti.
Neuvedomila som si však, že sú spomienkami z nejakého dôvodu. Zaľúbené, ukričané, plné hádok
a milovaní, ktoré po nich väčšinou nasledovali. Je mi to ľúto. Je mi ľúto všetkého, čo sa stalo a už
sa možno nestane. Bolo a už možno nebude. Premôže ma strach z toho, že raz budem môcť už
iba snívať. Práve o spomienkach na toto leto, na Patrika. Vdychovať jeho prítomnosť a potom si
uvedomím, že na mňa dávno zabudol.
Sedela som presne na tom istom mieste. Akoby to bolo včera. Trasúcimi dlaňami som si zotrela
rinúce sa slzy a poriadne sa nadýchla. Vidím, ako zatrasiem hlavou vo viere, že z nej opadnú všetky
pochybnosti, ktoré sa mi chcú nabúrať do vnútra. Nezáleží na tom, či uvažujem múdro, takticky,
zmysluplne. Vlastne nič z toho ani nerobím. Celý premýšľací proces mi zabral asi dve sekundy
a všetkými desiatimi ho prebila neutíchajúca túžba vidieť toho, ktorý ma dostal do tohto bodu.
Pred tým, než mi odíde. Nie preto, aby som mu vynadala. Iba potrebujem ešte aspoň malú chvíľu
vidieť jeho tvár. Cítiť sa inak ako teraz. Cítiť sa dobre, aj keď mi znova ukázal, že je to prchavejšie
ako čokoľvek. Aj keď to bude o to viac bolieť. Celé leto som prežila v nádeji. A užila som si ho viac
ako kedykoľvek predtým. Nechcem o ňu prísť. Potrebujem, aby mi dal dôvod dúfať, že ešte príde.
Aj on, aj leto. Aj tá nádej.
Nevedela som, čo sa stane. Rozhliadla som sa okolo a pred tým, než som sa stihla vystrašiť
bolesťou, ktorá môže nasledovať, ak mi nedá to, čo potrebujem, som zletela zo schodov. Dobehla
som práve včas, vlak odchádzal o päť minút. Pomaly som sa predierala medzi ľuďmi a ich
batožinami. Vtom som ho uvidela. Bola som dostatočne patetická na to, aby som zakričala jeho
meno, no Sandra v jeho závese mi akosi odstrihla hlas. Videla som ho nastupovať do vlaku a začala
som sa chvieť. Napriek vzlykom, ktoré sa drali von mojím hrdlom, som sa prinútila podísť bližšie.
Postavila som sa pred okno, v ktorom sedel. Sandra ukladala kufre a on pozoroval ľudí hmýriacich
sa po vlakovej stanici. Hľadala som jeho pohľad. Zrazu si ma všimol. Skamenel, ja takisto. Iba
som tam stála so spustenými rukami a pozerala do tých dôverne známych očí. Tie moje sa začali
lesknúť viac a viac. Naklonil hlavu, zovrel pery a s klipnutím jemne, takmer nerušene, prikývol.
Prehltla som a zopakovala po ňom. Vtom sa vlak rozbehol a napriek mojej túžbe, aby tento pohľad
mohol trvať večne, sa nekompromisne stratil.
Celý august zbehol v žmurknutí oka. Intenzívne a pomaly a zrazu bolo po ňom. Rovnako ako
po víne na pláži. Po nás. Napriek bolesti, v ktorej som tam vtedy ostala stáť, som vedela, že som
Patrika vlastne nestratila. Nemohla som ho stratiť. Nikdy totiž nebol mojím. Ani on a ani toto leto.
V jeho krátkom pohľade som však pochopila jedno. Rozhodne som ja patrila jemu. A to vo svojej
podstate úplne stačilo. Mne to stačilo.
M á r i a Š a r i š s k á » autorka je absolventka Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej
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P E T R A Ž I LOVÁ

keď chýba nápad
Už hodnú chvíľu hypnotizovala pohľadom blikajúci kurzor na prázdnej stránke, kde mala byť
už dávno aspoň sčasti napísaná poviedka. Útla dievčina si prešla rukou za krk, odlepila od neho
spotené pramene kučeravých ryšavých vlasov a nervózne položila končeky prstov na klávesnicu.
Do termínu čítačky jej zostával necelý týždeň a ona stále netušila, čo ide napísať. Po chvíli sa jej
podarilo zo seba dostať aspoň jednu vetu, ktorú však vzápätí vymazala. Miestnosťou sa ozval
hlboký výdych plný frustrácie. Ak tú prácu nezvládne napísať, žiadne štipendium sa nekoná.
Pri predstave, že by mala ísť bývať naspäť k sestre, ju rozbolela hlava.
Unavenými očami, strácajúcimi sa v tmavých kruhoch okolo nich, sa poobzerala po izbe. Na stole
bolo vedľa notebooku poukladaných niekoľko nedopitých šálok s čajom a z koša, ktorý mala pod
nohami, povypadávali obaly od sladkostí.
,,Je so mnou koniec,“ skonštatovala a krútiac hlavou sklopila obrazovku notebooku. Do rúk
pozbierala všetok neumytý riad a chystala sa odísť do internátnej kuchynky, keď vtom sa dvere
jej izby s rachotom otvorili a vyľakanej rusovláske popadali na zem všetky šálky.
,,Simona!“ vysoké dievča, ktoré ešte pred malou chvíľou utekalo chodbou, teraz stálo oproti svojej
spolužiačke s úsmevom na tvári. ,,Vedela som, že tu budeš!“
,,Máš šťastie, že tie šálky nie sú sklenené,“ ozvala sa Simona nahnevane, no keď konečne zdvihla
zrak a zistila, kto ju tak vystrašil, bola rada, že jej nezabehlo.
Na chvíľu mala pocit, že sa ju život snaží vysmiať. Už niekoľko dní sa pokúša neúspešne napísať
poviedku a keď to vzdá, v izbe sa objaví práve Helena Fiedorová. Zatiaľ čo Simona sa od začiatku
školy iba trápila, Helena stihla vyhrať niekoľko literárnych súťaží a nedávno jej Romana, klebetná
spolubývajúca, prezradila, že podpísala zmluvu so známym vydavateľstvom – čoskoro sa do
kníhkupectiev dostane jej fantasy duológia, ktorú napísala ešte na strednej.
,,Potrebujem pomoc,“ Helena sa nenechala odradiť spolužiačkiným tónom hlasu. Predsa len,
bola jej poslednou šancou, ako sa dnes dostať do Prahy.
,,Odo mňa?“ Simona sa opäť postavila a pobavene si odfrkla. Táto situácia sa jej zdala každou
sekundou absurdnejšia.
,,Áno, takmer nikto iný dnes na intráku nezostal. Na parkovisku som videla len tvoje auto. Ostatné
už pravdepodobne smerujú na párty do Trnavy. Vieš predsa, že sa tu o ničom inom posledné dni
ani nehovorilo.“
,,A nemôže ťa odviesť Liana?“
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Helena si prešla rukou cez krátke strapaté vlasy a oprela sa o zárubňu dverí. ,,Rozišli sme sa.“
,,Zase?“ dostala zo seba rusovláska, no vzápätí si zahryzla do jazyka.
,,Pozri, nikto iný ma dnes už do Prahy dostať nemôže. Buď ty, alebo prídem o trojdňový výlet
v Benátkach. Pôvodne som mala ísť s Lianou, no tá si pred hodinou zmyslela, že už na mňa nemá
náladu. Vieš, ona môže ísť na taký výlet hocikedy, keď párkrát zaklipká tými jej dlhými mihalnicami
pred otcom,“ vysvetlila Helena, snažiac sa skrývať frustráciu v hlase.
Miestnosťou sa ozvalo zaštrnganie šálok. ,,Ale čo z toho budem mať ja?“
,,Dobrý pocit a päťdesiat eur,“ odpovedala okamžite Helena.
Simona zamyslene naklonila hlavu na jeden bok a zapozerala sa na zúfalé dievča pred sebou.
Ak by aj chcela pomôcť, pripadalo jej to všetko príliš narýchlo. Okrem toho, vedela si predstaviť
aj lepšie strávenú noc, ako cestovaním do Čiech. Napríklad dlhším spánkom, ktorý by jej možno
aspoň trochu vylepšil jej upírsky vzhľad tváre. Nebola si však istá, či dokáže zaspať. Nie s pocitom,
že nie je schopná vymyslieť ani obyčajnú krátku poviedku, zatiaľ čo Helena ich za deň zvládne
napísať hneď niekoľko.
Nie už mala na jazyku, no myšlienka, ktorá sa jej objavila v mysli, ju zastavila.
,,Dobre,“ vyslovila na svoje prekvapenie.
Helena, ktorú v tej chvíli opäť začala napĺňať nádej, nadvihla husté tmavé obočie a usmiala sa.
,,Naozaj?“
,,No mám podmienku,“ Simona šálky položila späť na stôl. Umývanie riadu bude musieť počkať.
,,Po ceste mi pomôžeš s poviedkou.“
,,Jasné,“ krátkovlasá dievčina s odpoveďou neváhala. Opäť sa postavila na obe nohy a kútiky úst
sa jej zdvihli o kúsok vyššie. ,,Tak o pätnásť minút na parkovisku?“
,,Budem tam,“ Simona nepočkala, kým sa Helena opäť stratila v chodbe a začala si do ruksaku
baliť veci na cestu.
O hodinu už obe sedeli v aute, mieriac do Prahy. Dievča na mieste spolujazdca si na tenké nohy
skryté v tmavých džínsoch položila laptop a keď ho otvorila, okamžite sa jej na obrazovke ukázal
prázdny dokument. ,,Zatiaľ tu toho moc nemáš.“
,,Buď rada. Ak by tam niečo bolo, teraz by si trčala na intráku,“ Simona sa pokúsila
podpichovaním zakryť hanbu, ktorú cítila.
,,Dobre, dobre,“ tmavovláska mávla rukou. ,,Tak, kde si sa zasekla? O čom chceš písať?“
,,No...“ zostalo ticho.
,,Myslím, aký príbeh. O kom bude? Aká bude zápletka?“
,,Ja, ja neviem,“ dostala zo seba Simona po chvíli, sledujúc cestu pred sebou. Priznať to nahlas,
bolo omnoho horšie, ako keď si to neustále musela opakovať v hlave. V tej chvíli sa neznášala za
to, ako si zbytočne verila, keď si vyberala z voliteľných predmetov na tento rok.
,,Ale ja ti predsa nemôžem napísať celú poviedku,“ ozvala sa Helena akosi neisto, dúfajúc,
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že rusovláska vedľa nej nezastane a neotočí auto naspäť.
,,Potrebujem nápad,“ povedala Simona zúfalo, ,,alebo aspoň nejaký návod, ako k nemu prísť.“
Kým sa rozhodla Helena odpovedať, minuli niekoľko áut. ,,Skús písať o svojich zážitkoch. O tých
najšialenejších a urobiť z nich ešte viac šialené. Skús písať o miestach, ktoré poznáš a prikrášli to.
Alebo píš o láske. Spomeň si na bývalého, ktorý bol totálny idiot a sprav z neho v príbehu pravý
opak.“
Znelo to dobre, no keď sa Simona hlbšie zamyslela, cítila sa stále rovnako stratená. O čom bude
písať? O dňoch strávených v rozpadávajúcej sa internátnej izbe? O prednáškach, kde polovica
spolužiakov zaspala skôr, ako sa k nim stihol dostať papier s prezenčkou? Frajera nikdy nemala.
Snažila sa zaloviť v pamäti a vrátila sa do detstva. Nič však nenašla.
,,Žiadne nemám,“ zahlásila napokon.
Auto zaplavil prenikavý smiech Heleny, ktorej v tej chvíli pripadala Simona až príliš dramatická.
,,Akože nemáš, každý z nás nejaké má.“
,,Ja nie,“ mykla plecami, stále pevne zvierajúc v rukách volant. ,,Nie každý má taký zaujímavý život
ako ty.“
,,Život je len taký zaujímavý, akým si ho urobíš ty sama.“
,,Veľmi poučné, fakt,“ odfrkla Simona napajedene, aj keď vedela, že jej spolužiačka hovorí pravdu,
nech už to znelo akokoľvek ohrane.
Celý svoj život sa venovala škole. Myslela si, že záležalo iba na tom. Áno, mala aj kamarátky, chodila
s nimi dokonca von, no nikdy nebola úplne prítomná. Hlavou totiž vždy zostala doma za stolom, kde
sa mohla ponárať do kníh. Tým rozumela vždy viac. A ako roky plynuli, jej svet sa stále zmenšoval.
,,Neviem, či to pomôže, no môžem ti porozprávať o tých mojich,“ ponúkla nakoniec Helena.
Predsa len ju Simona viezla preto, lebo potrebovala pomoc s poviedkou.
Rusovláska nič nepovedala, iba kývla ostrou bradou a ďalej sa venovala sledovaniu osvetlenej
diaľnice.
Čím viac toho Helena povedala, tým väčšmi Simona ľutovala svoje rozhodnutia v minulosti, ktoré
viedli k tomu, čo sa z nej stalo teraz. Nepamätala si, kedy sa takto zamýšľala naposledy. Zatiaľ čo
ostatní žili, spoznávali svet, zamilovali sa a lámali si srdcia, z nej sa stala prázdna schránka, ktorá
bola uväznená v jej vlastnej realite. Neponúkala jej žiadne dobrodružstvo, žiadny hlbší sociálny
kontakt. Dokonca si teraz uvedomovala, ako v nej rokmi ochabli pocity a zostal iba jeden – strach.
Tmavozelený fiat postupne nasiakol Heleninou silnou arómou ostrej voňavky, ktorá však Simone
nevadila. Nech to v jej hlave znelo akokoľvek, aspoň si tak mohla pamätať, že sa predsa len
rozhodla na malú chvíľu urobiť niečo inak. Keď prichádzali na hlavnú autobusovú stanicu, opäť
to cítila. Ten všadeprítomný strach. Ale z čoho?
,,Stihli sme to skôr,“ poznamenala Helena, čím vytrhla Simonu z myšlienok. ,,Autobus odchádza
až o hodinu.“
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,,Mhm,“ očami prechádzala po poloprázdnom parkovisku. Po chvíli vypla motor a v aute zostalo
ticho. Akoby obe čakali, čo povie tá druhá.
Nakoniec prehovorila Helena. ,,Tak ja teda asi pôjdem, nechcem ťa ďalej zdržiavať, ešte ťa čaká
cesta naspäť.“
Z polorozpadnutej peňaženky začala vyberať bankovky. Keď ich dvakrát prepočítala, podala ich
Simone. Tá nasucho prehltla a vzala ich do ruky. ,,Ďakujem.“
,,Ja ďakujem. Bez teba by som namiesto Benátok mohla ísť pozrieť tak maximálne tú nefunkčnú
fontánu, čo je v centre.“
Simona sa pokúsila zasmiať, no z hrdla jej nevyšiel ani hlások, keď sledovala dievča na mieste
spolujazdca, ako otvára dvere a vychádza von.
,,Prečo sa tak veľmi bojíš?“ ozývalo sa jej v hlave.
Ani si nespomínala, kedy to začalo. Kedy sa tak strašne začala všetkého báť.
No teraz, keď sa obzrela na usmiate energické dievča, vyťahujúce si batoh zo zadnej sedačky,
vedela, že dnes to musí skončiť.
Nezvykla reagovať impulzívne. Mohla to zhodiť na neskorú hodinu, na to, že jej z toho učenia
možno začínalo šibať, no v tej chvíli sa nechcela zamýšľať nad tým, prečo to chce. Jednoducho
chcela a prvýkrát v živote sa rozhodla to aj mať.
,,Idem s tebou,“ prerušila svoje myšlienky a so zatajeným dychom počkala, ako Helena zareaguje.
,,Ideš so mnou?“ zmätene nadvihla obočie a ruksak, ktorý držala v ruke, zastal na pol ceste k jej plecu.
,,Všetko je už zaplatené, nie?“ opýtala sa.
,,No áno, ale,“
,,A čo lístky? Máš aj ten Lianin?“ nesnažila sa ani pomyslieť na to, že možno ju Helena
v Benátkach nechcela.
,,Mám všetko, ale prečo,“ Helena sa snažila dopovedať, no Simona ju nenechala.
,,Povedala si, že mi pomôžeš,“ odopla si pás a tiež vyšla z auta na parkovisko. ,,Potrebujem napísať
poviedku.“
V hlave mala Helena otázok hneď niekoľko. Po krátkom okamihu však na žiadnu z nich odpovede
nepotrebovala. Tenké ruky dala vbok a s akýmsi spokojným úsmevom naklonila hlavu trocha
nabok. ,,Chceš zážitky.“
,,Áno,“ prikývla Simona. Jej hlas sa mierne triasol, no napriek tomu všetkému bola rozhodnutá.
,,Vieš čo,“ Helena začala z batoha vyťahovať obálku s lístkami. ,,Bola by škoda, aby to jedno
miesto prepadlo.“
Po dlhej dobe sa rusovláske rozžiarili zelené oči a telo jej zalial teplý pulzujúci pocit. Tešila sa.
,,Musíme si však pohnúť. Treba ešte vrátiť lístok, aby mohli vystaviť nový na tvoje meno,“ chcela
začať kráčať k hlavnej budove stanice, no ešte sa nepohla. ,,A čo nejaké veci na seba? Neviem, či
ti bude...“
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,,Prosím ťa,“ Simona sa uškrnula a prešla ku kufru. ,,Je skúškové. Ani ja som sa už nevedela
dočkať, kedy z intráku vypadnem. Niečo som už nahádzala do auta minulý týždeň.“
Nenašla toho veľa, ale keď kráčali k osvetlenej budove za zaparkovanými autobusmi, cez plece
mala prehodenú cestovnú tašku s niekoľkými kúskami oblečenia, a to bolo hlavné.
A keď o hodinu vyrážali z Prahy do Benátok, konečne otvorila laptop bez pocitu zúfalstva. Helena
sa na ňu povzbudivo pozrela a Simona napísala prvú vetu, ktorú nevymazala, no naopak k nej
v priebehu nasledujúcich dní pribudlo mnoho ďalších.
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LUCIA DŽURNÁ

štvanci
Aké krásne a zároveň trýznivé je vnímanie. Cítiť sladkastú vôňu rozkvitnutých čerešní, ktorá sa
necháva unášať prúdom teplého májového vetra.
Niektoré drobné ružovkasté lupene sa už rozhodli odpútať od milujúcej materskej rastliny a posiali
chodník odľahlej aleje ako prvý sneh v roku.
Tie, ktoré dopadli na hvízdajúcu hladinu, musia čeliť útokom väčších rýb, ktoré si ich pomýlili
s čerstvo vyliahnutým hmyzom.
„Zvláštne, občas sa každý nechá unášať vetrom. Keď život stratí smer, nájdeme ho opäť pokojne
aj na odľahlej strane sveta. Všetko so všetkým je prepojené. Človek s človekom, človek s prírodou.“
V duchu si pomyslel Fritz a svoje šalamúnske dedukovanie razom nasmeroval na iný objekt.
Pudovo zamieril na železný hrdzavejúci most ponad riekou. Aj keď vydával škrípajúcu melódiu
pri každom kroku, Fritz musel oceniť svedomitú prácu majstra. Koľko nežnosti sa muselo ukrývať
v mocných zodratých rukách, ktoré dokázali ohýbať železné časti do precíznych renesančných
vzorov na zábradlí.
Odpoveď na nejasnú otázku možno pozná pán v dlhom magentovom kabáte. Trochu neobvyklá
farba pre muža, uvažoval Fritz. Pred ošarpaným múrom starej radnice svietil ako plameň zápalky
v tme. Možno to aj bol jeho zámer, vzbudzovať pozornosť, ale sám nikomu nevenovať ani pohľad.
Čas bol pre tohto človeka určite kľúčový.
Skôr ako sa Fritzovi stihol vryť do pamäti jeho zovňajšok, lepšie povedané, zadná časť z neho,
vnímal už len stále sa zmenšujúcu siluetu. Podvedome pridal do kroku aj on, aby sa k neznámemu
dostal čo najbližšie. Cval utíchol, až keď sa mu výrazný kabát vytratil z dohľadu.
Odrazu sa mu zdalo, že svet zosmutnel. Na mesto padol temný závoj. Pred zvesťou noci utekala
dvojica matka a syn. Žena chlapcovi zvierala zápästie a trhala ním tak mocne, že Fritzovi pri jeho
predbiehaní uštedrila lakeť.
Mladej matke v kvetovej sukni, ktorou zametala roztrúsené kúsky betónu, ani nenapadlo
spozornieť, čo všetko svojimi nekoordinovanými pohybmi vytiahla z premýšľania a pokračovala
v karhaní syna. Chlapča nevyroní slzu ani slovo, len zatne zuby na znak vzdoru a zvraští riedke
blonďavé obočie. Zdá sa, že na podobné kázania je už zvyknutý.
Na čokoľvek sa dá zvyknúť, ak si to človek vezme za svoje a stane sa to bežnou súčasťou jeho dní.
Fritz sa sarkasticky pousmeje a zagúľa veľkými hnedými očami. Odrazu jeho mimika zamrzne

50

a začne loviť vo vreckách starých, ale stále módnych menčestrových nohavíc. Asi na tretie
zaborenie rúk do neznáma vytiahol malý zápisník obalený v tmavej koži, previazaný tenkou šnúrou
od topánok rovnakej farby.
„Do čerta!“ zanadával a opäť si začal prehmatávať vačky. Tentoraz našiel, čo hľadal okamžite.
Obratne si prehodil ohryzený koniec a pritisol otupený grafit na náhodne nalistovanú stranu.
V tom ošiali aj zabudol, čo si chcel zaznamenať. Odrazu mu však svitlo a príkladným rukopisom
začala ceruzka kĺzať po zažltnutom papieri:
„Život krehký tíško bledne,
nádej matky nikdy neuvädne.
Za seba, za vlasť, za slobodu,
len lacný pokrm predhodený národu."
Zadíval sa na slová a pohŕdavo zabuchol notes. „Pff, že vraj sloboda,“ odfrkol. „Ako keby sme mali
v týchto časoch na výber. Je rúhaním nazývať slobodou niečo, k čomu nás donútili, a ty úbožiak, buď
to príjmy, alebo prídeš aj o posledné zvyšky šťastia,“ dodal a znechutene si odpľul na chodník.
Zvony na kostolnej veži začali rumácať, odbili osem hodín. Vtom sa Fritz rozpamätal. „Hana!“
skríkol a výchovne sa udrel dlaňou po čele. „Čo som to za gentlemana, že nechám dámu čakať.
Keby sa o tom dozvedela moja drahá mamička, schuti by mi vynadala, kde som nechal základy
spoločenskej etiky.“
Rozbehol sa v ústrety povinnosti a vtedajšie problémy nechal rozplynúť sa za chrbtom. Tesne
pred posledným rohom svojej ulice zastal, rozstrapatené vlasy si prečesal prstami a prehodil
ofinu na pravú stranu, ako to bolo pre neho typické. Ešte si poctivo oprášil zaprášené topánky
a s chvejúcou rukou zapol prostredný gombík na veste.
Aj keď už bol vydýchaný, srdce mu vyvádzalo rovnako ako počas behu, ak nie viac.
V Haninej prítomnosti vždy znervóznel a mal potrebu neustále niečo hovoriť, aj keď nepatril
k najzhovorčivejším. Radšej o ľuďoch písal alebo ich skicoval. Rozhovor bol pre neho
neprirodzený, pri nej to však bolo iné.
„Dosť bolo rečí, Hana je už určite v ateliéri,“ dodal si odvahu a vykročil k bráne. Úchytka na
uzatváraní sa zasekávala už vtedy, keď si podkrovie prenajal a trvalo mu dosť dlho, kým si osvojil
finty, ako dvere spoľahlivo zatvoriť. Teraz boli pootvorené, čo znamenalo, že jeho ctená návšteva je
už na mieste.
Bezmyšlienkovito siahol po kľučke a strhol ju smerom nadol, až sa rozozvučal celý vchod.
„Hana! Tak rád ťa vidím,“ radostne a zároveň prekvapene zvolal. „Myslel som, že čakáš v ateliéri
ako vždy.“ Nadšenie z neho opadlo pri pohľade na dievčininu hebkú tvár posiatu jemnými pehami
bez výrazu.
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„To je on, slečna?“ ozvalo sa hrubým tónom v nemčine zo šera a postupne naberal ľudskú
podobu. „Áno, robte s ním, čo chcete,“ rázne odvetila mladá žena hlasom, ktorý sa zdal Fritzovi
odrazu cudzí. Oblial ho studený pot. Dievča, ktoré mu týždne, noc čo noc prenikalo do snov, bolo
preč. Ostalo len mrazivé ticho, ktoré prerušil tupý úder. Viečka sa pomaly zatvárali, myseľ chradla,
prestávala niesť kontrolu nad telom. Živý ostal len obraz pred Fritzovimi očami „Zrada!“ bolo
posledné, čo zaznelo z jeho úst predtým, ako sa jeho telo nedotklo chladných dlaždíc.
„Mladý sa nám konečne prebúdza,“ prenikol tlmený mužský smiech Fritzovi do uší, zatiaľ čo sa
mu vyostrovala realita. „Kde to som?“ ešte jemne dezorientovaný zamumlal a snažil sa postaviť
z tvrdej postele.
„Vitaj v cele, mladý, hotel Tipton to síce nie je, ale na prežívanie postačí, nemám pravdu
chlapi?!“ Po nepochopiteľne veselom prejave postaršieho muža s cigaretou zastrčenou za uchom
sa spustil zborový smiech za okrúhlym stolíkom.
Fritzovi do smiechu nebolo, vyskočil ako pružina a rozbehol sa oproti voľnej stene. Zovrel mreže
a trhal nimi, ako keby ich chcel vytrhnúť zo základov. Tie sa však ani nepohli.
Frizta sa zmocnila hystéria. „Haloo, pustite ma, som nevinný, nič som neurobil, musíte ma pustiť,
haloo, počuje ma niekto?“ V tej chvíli nedokázal spracovať, čo sa stalo a kde sa nachádza.
„Nech je ticho, privodí problémy sebe aj nám,“ povzbudzoval muž v rifľovej košeli kolegov
k činu, tí tomu nevenovali žiadnu pozornosť a prirodzene vyhadzovali karty pred seba a vyfukovali
cigaretový dym z pľúc.
„Mladý, ver mi, takto to bude ešte horšie, neblázni, poď si s nami zahrať, miesta máme dosť.“
Nakoniec dokončil postarší muž, vytiahol cigaretu spoza ucha, čím navýšil stávku.
„Ako môžem len tak nečinne sedieť, sme tu ako v klietke a bohvie prečo,“ Fritz vrhol vražedný
pohľad na skupinku v zápale hry.
„Práveže, všetci dobre vieme, prečo sme tu a vieš to aj ty,“ tentoraz odvetil muž s neobvykle
jasnými očami, ktorého si Fritz všimol až teraz. Muž pokračoval: „Nevyzeráš ako árijec, my tiež
nie, ako vidíš, a to z nás robí štvancov,“ všetci odrazu posmutneli a začali prikyvovať vrátane
Fritza, ktorému začalo všetko do seba zapadať.
„No, aby som vás nevodil za nos, milí páni, ja medzi vás nepatrím. Som Nemec, mám občianstvo
aj doklady. Som tu oprávnene, párkrát ma pristihli pri pašovaní cigariet a alkoholu a skončil som.
Ale neľutujem, ruskí vycišpáni vedia kráľovsky platiť za dobrý tovar, to vám veru poviem.“
„Skladám, s týmito kartami prídem aj o posledný gram tabaku,“ opäť prehovoril muž s jasnými
očami a porazenecky hodil karty na stôl.
„To je náš Gusto, stále skáče do reči a strachuje sa, že nebude mať čo fajčiť,“ pokračoval Nemec
a tiež zahodil svoje karty.
„Asi sme nezačali príliš zdvorilo. Ja som Hantz. Tento po mojej ľavici, čo je celý čas ticho, je
Igor, ruský utečenec. Vedľa neho, modroočko, s ktorým si si už stihol potykať, je Jordan, Holanďan
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s odpoveďou na všetko. Ideme ďalej, ten, čo ťa na začiatku bazíroval, je Jan, Poľsko. Dlho si
nevypil, netreba ho brať vážne.“ Jan sa na to len zhlboka nadýchol a radšej nič nepovedal.
„Výnimočne nemá uštipačné poznámky, mladá krv má na neho asi dobrý vplyv,“ pobavene
zareagoval Hantz a už rozdával druhé kolo. „Teraz je rad na tebe, mladý, hádam sme ťa tak
nedojali, že si až stratil reč,“ dodal s rovnako dobrou náladou.
„Fritz, volám sa Fritz,“ a vkĺzol na rozkývanú drevenú stoličku vedľa Hantza. Ten ho otcovsky
poťapkal po pleci: „Chápem, prvých pár dní je najhorších,“ zahodil ďalšiu cigaretu.
„Prvých pár dní...“ zopakoval Fritz ako ozvena. „Ako dlho tu stvrdneme?“ opýtal sa.
„To je rôzne,“ ujal sa odpovede Igor. „Niekedy týždeň, niekedy dva, môže sa to natiahnuť aj na
celý mesiac. Záleží od toho, ako rýchlo vybavia deport. Je s tým veľa papierovačiek, ako som počul,
najmä teraz, keď sa vojna schyľuje ku koncu, dávajú si pekne načas. Každý sa zaujíma len o vlastný
krk.“
„Nemôžem tu ostať tak dlho!“ kričal Fritz. „Každé dva týždne posielam mame peniaze, od
strachu sa zblázni, ak nedostane odo mňa list,“ panika sa vrátila ešte silnejšia a opäť zaviedla
Fritza k mreži.
„Už aj s tým prestaň!“ chytil ho Jan zozadu a prekryl ústa dlaňou. „Takto jej nepomôžeš. Vidíš
tamtú gardu na konci chodby, guľky si na tebe míňať nebudú, ale dobiť ťa ako psa a nechať dni
umierať v cele, to už áno. Potom ťa vyvezú za mesto a zakopú v lese v neoznačenom hrobe. Tvoja
úbohá matka ťa nebude mať ani kde chodiť oplakávať. Mŕtvi živým už nepomôžu.“
Fritz sa prestal brániť a zodvihol ruky nad hlavu. „No vidíš, dobrý chlapec, sadni si k nám
a vezmi si cigaretu.“ „Nie, ďakujem, nefajčím,“ zdvorilo odmietol Fritz a radšej si potiahol karty.
„To hovoria všetci, život ťa ešte len naučí,“ Jan si tentoraz poznámku neodpustil a tiež si
potiahol.
„Počúvaj, mladý,“ nahol sa Hantz a zašepkal smerom k Fritzovi, „každú stredu nás berú na pár
minúť do spŕch. Zložíme sa ti na tabak a možno by ti jeden zo strážnikov dovolil poslať aspoň
krátku správu.“
Fritzovi sa v očiach zjavila nádej a pohotovo sa opýtal: „Aký je dnes deň?“
„Piatok,“ odvetil Hatz a Fritz si len niečo zamumlal pre seba.
Nebo posiate zlatom sa týči na dosah ruky. Tak blízko a zároveň ďaleko. Len jeden múr delí
človeka od ilúzie slobody. Prvá noc býva najhoršia, ako povedal Hantz. Všetci sa už odobrali na
púť medzi nebom a zemou. Len Fritz si vytiahol notes, ktorý mu zázrakom neobjavili v náprsnom
vrecku.
„Boje bez zmyslu vysávajú duše,
telo bez duše, bezhlavo tasí kuše.
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Kvílenie paľby, že vraj z lásky k vlasti,
vyhorené zápalky hádzať do nezvratnej pasti“
Túžiac po dotyku teplých dní,
po búrke nádej vnútro rozjasní.
Odletieť tam, kde sa nesúdi,
nestať sa handrou, hrdo biť po hrudi.“
„Presne na básnika som ťa aj tipoval, si tichý, to oni bývajú,“ šepotom naruší sieť myšlienok Hantz.
Na takého veľkého chlapa sa pohybuje ako puma, prekvapene si pomyslel Fritz. Ten si prisadol
vedľa neho na posteľ.
„Vlastne nie som. Študoval som jazyk a literatúru, ale neskôr to už Židom zákon nedovoľoval,“
„Aha, takže čistý Žid,“ súcitne okomentoval Hantz. „Polovičný, z matkinej strany. Otec nebol,
a preto ho povolali na front. Správa o jeho úmrtí prišla po pol roku. Medzitým našu ulicu
premenovali a zobrali nám dom, mama od zármutku až ochorela. Utiekli sme cez hranice do
Ruska k príbuzným. Tí vo vojne prišli o syna, tak som sa ujal jeho dokladov, aby som mohol
pracovať, on ich aj tak už nepotreboval. Začal som maľovať, aby som sa cítil aspoň trochu
užitočný.“
„Teraz nechápem, ako je možné, že si tu, keď si mal platné doklady?“ nechápavo poznamenal Hantz.
„Ach,“ vzdychol si Fritz, „sám si za to môžem, nechal som si pomotať hlavu a stratil ostražitosť.“
„Ženy, dar aj prekliatie,“ bez ďalších zbytočných opisov Hantz pochopil podstatu toho, čo sa stalo.
Fritz aj napriek tomu pocítil nutkanie pokračovať. „Stretol som ju na trhu, bola taká krásna,
dlhý pletený vrkoč jej siahal až po pás a v ňom zaplatené jarné fialky, úžas. Sieťovaný klobúk
s veľkou krémovou mašľou ladil ku košíku, ktorý práve napĺňala čerstvým ražným pečivom.
Musel som o nej vedieť viac. Ani som si to neuvedomil, ale musel som strašne zízať, keď si ma
všimla, napočudovanie sa usmiala a prihovorila sa sama. Bol som očarený, ale dokázal som zo
seba dostať súvislú vetu. Povedal som jej, že som umelec a práve zháňam model. Bola z návrhu
nadšená a už v to slnečné popoludnie sme zamierili z trhu rovno do môjho neďalekého ateliéru.
Klamal som, model som vtedy nehľadal, maľoval som len zopár portrétov týždenne za symbolický
peniaz, nič veľké. Ale v tej chvíli sa mi to zdalo ako skvelý spôsob na zblíženie. Počas tých dvoch
nepravidelných týždňov, čo sedávala pod zaoblenou okennou klenbou a pózovala, som jej
rozpovedal úplne všetko, aj to, že som v štátoch ilegálne.“
„Chlapče, chlapče,“ začal skúsený muž, „bez dažďa nie sú ani kvety, každá skúsenosť je na
niečo dobrá, posunie ťa vpred alebo otvorí oči, už sa nedá plakať nad rozliatym mliekom. Mal
by si si trochu oddýchnuť, zajtra sa ti pokúsim vydezinfikovať tú ranu za uchom vodkou, ktorú
si Jan schováva pod svojím matracom, myslí si, že o tom nevieme. Takto ten jeho alkoholizmus
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aspoň niekomu pomôže.“ Pusmial sa a starostlivo dodal: „Ale ten notes mi radšej daj, len by ťa
rozptyľoval, neboj sa, zajtra ti ho vrátim a nebudem ho čítať, na moju česť,“ privrel oči a priložil
pravú ruku na srdce ako v skautskom tábore.
Fritz sa opäť na chvíľu vrátil do starých bezstarostných čias, kedy bolo možné vtipkovať a smiať
sa na rozličných banalitách. „Ďakujem,“ odvetil Fritz, pokojne prikývol a odovzdal svoj poklad do
rúk, ktoré včera ešte nepoznal. Od únavy a vyčerpania zaspal ako malý.
Nasledujúce dni sa ťahali, ako keby nikdy nemali skončiť. Muži tradične hrali skat a fajčili, Fritz
sedel pri okne na spodnom lôžku a písal.
Konečne nadišla streda – deň nádeje. Okolo obeda prišiel mladý strážnik k cele a mohutným
obuškom prešiel po rúrach mreže. „Vstávame, ide sa!“ prikázal napočudovanie priateľským
tónom. Muži už vedeli, čo ich čaká a poslušne sa zoradili za seba. Fritz s nimi splynul a zaradil
sa ako posledný za Jána, ešte predtým si však zastrčil vrecúško tabaku za gumu nohavíc a dali sa
do pohybu. Nasledovali mladého strážnika na koniec chodby. Za nimi kráčal ďalší, o niečo starší
a celou cestou udieral Fritza zozadu po pätách, čo ho náramne tešilo. Fritz ani nemukol, tu aj tak
nemá žiadne práva.
V priestoroch tehlových spŕch sa zišlo bezmála 30 mužov rôzneho veku a výzoru. Po vstupe do
miestnosti ich objal príjemný chladivý vzduch, ktorý bol v porovnaní s tým v celách ako dar. Zaznel
rozkaz: „Vyzliecť sa! Všetci a okamžite! Veci na kopu k dverám.“
Bez štipky počudovania alebo zahanbenia začali všetci zo seba sťahovať šaty. Fritz ostal zaskočený.
Vtom mu strážnik poklepal obuškom po pleci. „Si snáď nemý? Povedal som vyzliecť sa!“ zvolal
tak, aby ho každý počul a usmieval sa rovnako škodoradostne, ako keď mu obíjal päty počas cesty.
„Nie, pane, len by som chcel poslať správu mame, aby sa nebála, je ťažko chorá,“ Fritz potlačil
hnev a povedal to čo najzdvorilejšie, zatiaľ čo nenápadne vyzývateľovi ponúkol platbu.
Strážnik mu tabak vytrhol z ruky, pozrel na balíček oproti svetlu a strčil ho do vrecka. Potom
obrátil pohľad na Fritza a začal sa nasilu rehotať. „Počuli ste to? Mladý si asi myslí, že som
poštárka. Tvoja prašivá matka sa bude musieť zmieriť s tým, že svojho milovaného synáčika viac
neuvidí.“
Fritz mal chuť tomu grobianovi vybiť zuby, už si myslel, že sa neovládne. Vtom sa cez celú chodbu
rozoznel vyzváňací tón telefónu. „To je pre teba, volá veliteľ, chce s tebou hovoriť,“ zakričal
z druhého konca kolega Fritzovho rivala.
„Do sprchy, okamžite,“ zavrčal na Fritza „a nerobte problémy, o chvíľu som späť,“ vrieskal.
Oznam ho očividne nepotešil. Ale rozkazy sú rozkazy. Otočil sa a jeho mohutné podrážky
opätovne duneli po starej chodbe.
Fritz neváhal a zahlásil: „Odchádzam, rád som vás spoznal,“ zobral kovovú rúru, ktorá ležala
v prachu pri dverách a vybehol zo spŕch. Skôr, ako mu to stihol niekto vyhovoriť, už sa vrhal do
jamy levovej.
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Vyplašene zamieril doprava a v hlave mal jediné, dostať sa čím skôr von z budovy. Presvišťal cez
rad presklených dverí, vtom už zazneli výkriky a spustil sa alarm. „Stoj, lebo vystrelím,“ znelo
z viacerých strán. Dvere na konci pripomínajúce vstupenku na slobodu boli na dosah. Náhle sa
však otvorili a Fritz so zorničkami ako čierne diery hľadel do hlavne revolvera.
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obraz

„Amanda, prosím nerob to,“ mysľou prebiehala ozvena jeho slov, prerušovaná pravidelným
rytmom železných kolies prechádzajúcich cez spoje koľajníc. Netuším, ako, ani kedy som zaspala.
Rýchlym pohybom skontrolujem hodinky. Podľa času tipujem, že sme niekde za Darlingtonom.
Miesto oproti, ktoré bolo ešte pred chvíľou prázdne, obsadila mladá útla žena. Neprítomne
hľadela von oknom. Neuvedomila si, že na ňu pozerám. „Lístky, prosím,“ ozval sa hlas sprievodcu,
ktorý vytrhol ženu zo zamyslenia a začala prehrabávať tašku, ktorú mala položenú na kolenách.
Chvíľu jej to trvalo. Sprievodca netrpezlivo prenášal váhu z jednej nohy na druhú. „Prepáčte,
prisahala by som, že som ho dávala sem.“ Chlapík v tmavomodrej uniforme so smiešnou čapicou
na hlave prekrútil očami. Takéto prípady zažíva určite často. Teraz začne odsýpať nejakú
historku o tom, ako stratila lístok a nemá pri sebe peniaze. No výborne, to sa môže stať len mne.
„Ach, tu je,“ nahmatala pravé vrecko na bordovom kabáte a vytiahla z neho zatúlaný lístok.
Sprievodca si ho premeral pohľadom, akoby pochyboval o jeho pravosti. „Máte šťastie,“ povedal,
štikol lístok cvakačkou a odpochodoval smerom dopredu. Žena odložila lístok do vrecka na
kabelke a zaregistrovala môj pohľad. Zahanbene sklonila hlavu a odvrátila zrak smerom k oknu.
Chválabohu, nemám náladu na rozhovory s cudzincami a podľa jej reakcie ani ona. Symfónia
kvapiek dopadajúcich na okno pritiahla moju pozornosť. Neviem prečo, ale toto bláznivé
novembrové počasie ma upokojuje. Na tú krásu by som sa dokázala dívať celé hodiny. Milujem
búrky, ktoré sa odohrávajú mimo mňa. „Prepáčte, je toto miesto voľné?“ ozval sa hrubý hlas
s otázkou na spolucestujúcu. „Samozrejme, nech sa páči,“ nesmelo odpovedala a presunula tašku
zo sedačky znovu na kolená. Priestorom starého rušňa sa vznášala omamná vôňa jeho parfému.
Tú vôňu poznám. Rozbúchalo sa mi srdce a neveriacky som pozrela na neznámeho prísediaceho.
Nie, samozrejme, to nie je on. Čo som si myslela, určite by si ku mne ani neprisadol, ak by
ma zbadal. Znovu som pocítila tú známu, trpkú príchuť sklamania. Thomasa som nevidela už
dva roky. Od toho incidentu so mnou nechce mať nič spoločné. Priestorom sa rozľahla tma,
ktorú narúšalo len jemné blikajúce svetlo na strope. Ozval sa nepríjemný škripot bŕzd. „Prečo
zastavujeme v tuneli?“ Z diaľky sa ozval akýsi hlas. Všetci sa začali obzerať jeden na druhého
a vypytovať, akoby niekto mohol tušiť, čo sa deje. Ľudia majú radi kontrolu. Neustále potrebujú
vysvetlenia, chcú vedieť, čo sa okolo nich deje. Mne je to akosi jedno. Omamná vôňa ma zbavila
racionálneho úsudku a vtiahla ma do letargie spomienok. Deň, keď sme sa spoznali,
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bol neobyčajný. Prvýkrát som mala na sebe tie purpurovočervené šaty, ktoré mi viseli v šatníku asi
rok. Nikdy som nemala odvahu obliecť si ich, až dovtedy. Vždy som sa snažila pôsobiť nevýrazne,
aby som na seba nepútala pozornosť okolia. Presne ako ten obraz, ktorý som obdivovala. Nikto
sa pri ňom nepristavil. Stála som dlhé minúty v rohu galérie a snažila sa nahliadnuť do vnútra tej
krásy. Vyvolával vo mne podobné pocity pokoja ako búrka, asi preto ma zaujal. Prvýkrát sa pri
obraze zastavil niekto iný okrem mňa.
Mlčky sme tam stáli a hľadali zmysel v tom spojení farieb a línií. Neskôr vysvitlo, že som ten zmysel
hľadala iba ja, pretože on ho dôverne poznal. Dlhé hodiny sme sa rozprávali o obraze, ktorý
ostatní prehliadali. Cítila som medzi nami zvláštne prepojenie, ktoré som dovtedy nezažila. Vedela
som, že s Thomasom mám toho spoločného viac, ako s kýmkoľvek, koho som poznala. Jeho obraz
nemal veľký úspech. Asi po týždni ho zo steny galérie zvesili, no mňa si ním získal celú. Odvtedy
sme sa stretávali každý deň. Neskôr mi ukázal ďalšie svoje obrazy. Vedela som, že má nesmierny
dar, ktorý málokto ocenil. Dvere na vozni sa otvorili a sprievodca prudkým krokom prechádzal
rušňom. „Prepáčte, prečo vlak stojí?“ vypytoval sa niekto z cestujúcich. Sprievodca vychŕlil zopár
slov o prekážke na trati a pokračoval vo svojej ceste. Neunúval sa vysvetliť, ako dlho tu budeme
trčať, čo staršiu pani veľmi neuspokojilo. Spustila sa vlna debát o zlom systéme a ja som sa znovu
uzavrela do svojho vnútra. Ešte stále mi chýba. Nedokážem zabudnúť. Ostalo po ňom prázdne
miesto, ktoré nič nedokáže zaplniť. Tie chvíle, keď prechádzal štetcom po plátne a ja som sa na
neho s obdivom dívala, sú navždy preč. Jeho sestra nikdy neuznávala náš vzťah. Vedela, aká som
v skutočnosti. Svoje pohŕdanie voči mne dokázala dať vždy dômyselne najavo. Keď to už bolo na
nevydržanie, Thomas sa odsťahoval a začali sme spolu žiť. Bolo to najšťastnejšie obdobie v mojom
živote. Nemali sme veľa peňazí, ale mali sme jeden druhého. Bola som jeho múzou a on ma
zvečňoval na plátne. Viem, že ma skutočne miloval. Pozlátko čoskoro opadlo a omámenie mysle sa
začalo vytrácať. Z času na čas sa stretával so sestrou. Samozrejme, že sa mu snažila vyhovoriť náš,
podľa nej, nezmyselný vzťah. Nemohla za to. Jej puritánsky pohľad na svet jej zabraňoval pochopiť
to. Koniec koncov, skoro všetci na nás hľadeli negatívne. Spočiatku sme to nevnímali, boli sme
príliš zamilovaní na to, aby sme sa trápili tým, ako na nás hľadí spoločnosť. Ja som sa nad tým
dokázala povzniesť. Nikdy som nebola veľmi obľúbená a vďaka mojej rodine som čelila pohľadom
opovrhnutia celkom často. Toma to však trápilo stále viac a viac. Vždy mu záležalo na úspechu.
Postupom času som videla, že stretnutia s jeho sestrou na neho nemajú dobrý vplyv, ale nechcela
som mu to zakazovať. Vždy, keď sa vrátil domov, bol zvláštny. Stále bol zamyslený, akoby riešil
nejakú matematickú rovnicu, ktorej výsledok nedokáže nájsť. Hádali sme sa čoraz viac, až kým
sa to nezrútilo ako domček z kariet. Raz, po jednej z našich hádok, som si išla prevetrať hlavu.
Keď som sa po niekoľkých hodinách vrátila do bytu, jeho veci tam už neboli. Jednoducho bez
slova zmizol. Snažila som sa hľadať ho v dome jeho sestry, ale márne. Bol prázdny. Chodila som
na všetky miesta, ktoré zvykol navštevovať, no viac som ho nestretla. Až kým som neobjavila ten
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článok v novinách. Galéria v centre Londýna mu usporiadala výstavu. Tak predsa to dokázal.
Nikdy som o jeho talente ani len najmenej nezapochybovala. Dnes ľutujem, že som ten článok
objavila. Nemala som tam ísť. Neviem, čo som od toho očakávala, ale to, čo sa stalo, bolo horšie
ako nepoznať dôvod. Znovu som na seba navliekla šaty z nášho prvého stretnutia, akoby som sa
vrátila späť v čase a zabudla som na všetko, čo sa odohralo za posledné mesiace. Myslela som iba
na to, ako znovu uvidím jeho tvár, ktorej obrysy mi pomaly vyprchali z pamäte, ako spomienky na
všetky útrapy. Pripadala som si ako v splnenom sne. Mojom aj jeho. Galéria bola zaplnená mojimi
portrétmi. Na každom obraze som bola ja, jeho múza. Všetci tí ľudia ich obdivovali a rozprávali
o Thomasovi ako o géniovi. Ktosi zacinkal lyžičkou o pohár šampanského. Predierala som sa cez
dav ľudí a vtedy som ho zbadala. Po dlhých mesiacoch prázdnoty som sa znovu cítila úplná. Po
jeho ľavej ruke stála jeho sestra a odriekala prípitok na oslavu jeho úspechu. Vôbec som nevnímala.
Chvíľu som len stála a hľadela na neho. Akási žena ho chytila za ruku. Všetci pozdvihli poháre
a pripili si. Thomas si odpil z pohára, naklonil sa k žene a pobozkal ju. Zrazu čosi vo mne prasklo.
V hrudi som pocítila akúsi nepoznanú bolesť. Cítila som, ako mi do očí vchádzajú slzy a počula
som len tlkot svojho srdca. Stála som ako paralyzovaná. Doteraz nemôžem uveriť, čo sa vlastne
stalo. Všetky tie slová o láske pošliapal ako bezvýznamný hmyz. Cítila som sa ako neviditeľná.
Nepozvaný hosť, čo prišiel bez ohlásenia. Bez premýšľania som sa k nemu vyrútila. Slzy sa mi
valili po tvári. Už si nespomínam, čo som rozprávala, ale asi to bolo dosť nahlas. Všetci sa na
nás dívali, no ja som ich nevšímala. Snažil sa ma upokojiť, takúto pozornosť si na svojej výstave
asi nepredstavoval. Chytil ma za rameno a snažil sa ma odviesť niekam, kde by bolo menej ľudí.
Vytrhla som sa, bola som ako zmyslov zbavená. Akoby nado mnou prebral kontrolu niekto úplne
iný. Občas sa nespoznávam, akoby som v sebe mala dva navzájom sa vylučujúce póly. Jeden kladný
a druhý záporný. Díval sa na mňa ako na nejakého narušiteľa, pritom on bol ten, kto všetko
zničil. Stáli sme tam oproti sebe ako cudzinci, ktorých spájala len minulosť. To, čo som spravila,
nedokážem pochopiť ani teraz. Nedáva to zmysel a neviem, čo som tým chcela dosiahnuť, len som
potrebovala niečo urobiť. Niečo, čo by ma oslobodilo od tej zničujúcej bolesti zrady. Schytila som
jeho obľúbený obraz.
Viem to, pretože mi to kedysi povedal. Bol na neho nesmierne hrdý. Schytila som ho a vzala som
do ruky zapaľovač. „Amanda, prosím ťa, nerob to.“ Jeho prestrašený pohľad si pamätám dodnes.
Podobný pohľad som mala, keď som zistila, že ma opustil. Obaja sme stratili to najdôležitejšie, čo
sme mali, no každý niečo iné. Jedno musím uznať. Olejomaľba horí pekne rýchlo. Pohľad na tú
skazu som si neužila dlho. Hneď na to ma schmatli dvaja strážnici a odviedli ma preč. Je to malá
daň za zlomené srdce, ale aspoň niečo. Možno si hovoríš, že som blázon a možno máš pravdu.
Som blázon v láske k nemu. Stále ho milujem. Milujem a zároveň nenávidím. Som schopná robiť
šialené veci len kvôli nemu. Aj napriek tomu, že sa zachoval zbabelo a nedokázal čeliť tomu, kým
v skutočnosti je. Že všetko, čo medzi nami bolo, zahodil len kvôli strachu z odsúdenia ľuďmi.

Možno, ak by sme žili v inej dobe či v inom svete, možno by to dopadlo úplne inak. Ale žijeme
tu a musíme prijať nezmyselné pravidlá, ktoré si sami tvoríme. To, čo nasledovalo potom, už nie
je podstatné, viac som ho nevidela. Snažila som sa s ním skontaktovať. Písala som mu listy, no
odpoveď nikdy neprišla. Nadobro ma vymazal zo svojho života. Teraz trčím zaseknutá v tomto
tuneli, na konci ktorého ma nečaká žiadne svetlo. Veziem sa vo vlaku, ktorý nesmeruje nikam.
Nechávam sa ním unášať len preto, aby som neostala stáť na tom starom mieste. Je to cesta
bez cieľa. Keď raz zažiješ niečo také, ako sme mali my s Tomom, už vieš, že nič viac nepríde.
Dosiahneš vrchol svojej existencie a všetko ostatné ti začne pripadať nedostatočné. Brzdy povolili
a vlak sa pomaly začal posúvať vpred. O chvíľu nadobudol svoj známy rytmus. Vagónom sa ozýval
ruch nedočkavých hlasov. „Prepáčte, pane, neviete, koľko je hodín?“ Hlesla žienka sediaca oproti
s pohľadom upretým smerom ku mne. Prikývol som: „Trištvrte na desať.“
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víkendové varenie s Kamilou Magálovou. Keď šéfkuchár ostrým nožom krájal mäso, prebehol jej
mráz po chrbte. Veľmi pomaly otáčala hlavu k vešiaku na chodbe. Manžel tam mal puzdro a v ňom
poľovnícku pušku. Trasúcou rukou odopínala zips. Nebola tam.
...

„Naložím ti, Edo, už je obed. Koľko chceš knedlí?“ Nič. Žiadna odpoveď. Mohla sa čudovať, prečo
jej neodpovedá. Bol sústredený na čítanie novín. Mal ich rozprestreté pred sebou, takže ho nebolo
vôbec vidieť. Na titulnej strane jasne svietil titulok: V okresnom meste vyrastá čierna stavba.
Ľudia sa búria. Vzdychla si a pokračovala v krájaní sviečkovej. Narastal v nej hnev. Narovnala sa
a chrbtom ruky si odhrnula mokrý prameň vlasov z čela. Hodiny v kuchyni monotónne tykali.
Bolo počuť susedkine sliepky. Neznášala, keď sa mu nechcelo odpovedať. Otočila sa a rukami od
omáčky strhla noviny, až čitateľ za nimi dostal mierny infarkt. „Magda, čo to do pekla robíš?!“
Tenký papier sa pretrhol, už si nebude môcť odtrhnúť možnú výhru ani prečítať horoskop. „Ja
sa ťa pýtam, koľko chceš knedlí. Je to pre teba také ťažké odpovedať?“ revala, pričom sa jej oči
vôbec nechystali žmurknúť, tobôž spustiť z manžela pohľad. Edo sa postavil a stolička za ním
s buchotom spadla na podlahu. Stáli oproti sebe. Obaja boli rovnako vysokí. Omáčka na sporáku
už kypela z hrnca, ale jej to bolo jedno. Nech to tu všetko zhorí, nechystá sa s tým nič urobiť.
Zalovil v náprsnej kapse a vytiahol z nej tabatierku po otcovi, vystavil jej ju pred oči. „Toto je môj
obed! Si so sebou spokojná?!“ Odtisol stôl a zamieril do predsiene. Cestou ešte stihol kopnúť do
skrine. „Toto je život?! Ani deň, ani deň nemám po-ko-ja!“ Natiahol na seba maskáčovú bundu
a z vešiaka zobral klobúk a ďalekohľad. Zabuchol dvere a všetky hrnčeky sa razom roztriasli.
Počula jeho kroky na štrkovej ceste k bránke. Schovala si tvár do dlaní. „Do psej matere!“ Celá
kuchyňa smrdela od prihorenej omáčky. Odsunula hrniec a vypla sporák, z ktorého stúpal dym.
Otvorila okno. Zrak jej padol na noviny, ktoré ležali na zemi. Veľmi dobre vedela, čo ho v nich
tak zaujalo. Neboli to krížovky, články ani horoskopy. Na posledných stranách bývajú jubilejné
spomienky pre tých, ktorí už nie sú medzi nami. Čupla si a zodvihla noviny, musela sa pozrieť
zblízka. Ach, prstami prechádzala po texte. To snáď ani nie je možné. Ubehlo už desať rokov,
ale na ich ranách to vôbec nebolo poznať. Jedna slza za druhou dopadali na novinový papier,
kde sa rozpili ako atrament. Prudko sa postavila a snažila sa zhlboka dýchať. Nešlo to. Každý
rok o takomto čase to bolo rovnaké. Obaja hľadali útechu v niečom inom. Potrebovali sa najmä
skryť, ubrániť pred akýmsi neviditeľným nepriateľom. Zožieral ich zaživa a liek menom čas akosi
nepomáhal. V druhej poličke od hora je múka, cukor, krupica, všetko uložené v priehľadných
nádobách. Postavila sa na špičky a odsunula ich nabok. Úplné vzadu sedí kamarát pripravený
vždy pomôcť. Ríbezľový sirup od jej mamy. Ak ho otvoríte a priložíte k ústam, zistíte, že sa v ňom
ukrýva poriadne starý a dobrý rum. Prevrátila hrdlo fľaše a odišla do obývačky, ak už nič, pustí si

Škvŕkalo mu v bruchu. Hrala tam celá filharmónia hladu. Nemieni sa vrátiť ani po kúsok suchého
chleba! Z jablone v záhrade odtrhol najkrajšie jablko. Očistil ho o vnútornú stranu maskáčov
a vložil do kapsy. Trasenie konára a možný približujúci sa pohyb hneď zaregistroval najlepší Edov
spoločník. Najskôr vytiahol von len hlavu, preskúmal situáciu. Keď zistil, že neprichádza žiaden
nepriateľ, ale jeho pán, dlhokánske telo bolo hneď vonku z búdy. Zrazu stál na zadných labkách
a lietal dookola ako zmyslov zbavený. To azda nie je možné. Svojho pána nevidel dlhé roky, v
prepočte asi pol hodinu, čo sa chystal najesť, ale to nevadí. „Bodrík, prestaň skákať, lebo nikam
nepôjdeme, ty pojašenec jeden.“ Krátkosrstý hnedý jazvečík však požiadavku ignoroval, musí
ho predsa náležite privítať. Edo pustil psa von a ten bez jediného povelu zamieril k poľnej ceste
za domom, ktorá viedla do blízkeho lesa. Za tie roku to už poznal, nikam inam na prechádzku
nechodievali. Bol pred ním veľký kus, ale vždy sa obzrel, či s ním Edo drží krok. Zatiaľ čo jeho
pán išiel stále rovno, Bodrík prešiel malými krokmi dvakrát takú diaľku. Najskôr odbočil doľava,
potom sa vrátil. Neskôr doprava alebo naspäť dozadu. Ak zacítil v zemi možné nálezisko myší
alebo hrabošov, musel odolať, pretože Edo nesmie ostať nikdy sám.
Les bol jeho druhým domovom. Chodil sem už ako malý chlapec so svojím otcom. V lete na huby,
v zime dopĺňať krmivo pre zvieratá. V tichosti počúvať hudbu tohto miesta. Vánok v stromoch,
praskanie vetvičiek na zemi, cinkanie ovčích zvonov, čo sa pásli neďaleko. Ako keď sa niekto
ponorí do vody, aby našiel pokoj. Jednoducho chvíľu ticha. Stlačí tlačidlo stop. Ak by si nenašiel
manželku, isto by si postavil v jeho strede obyčajnú dreveničku a v nej by si spokojne nažíval.
Každý deň by ho budil zurčiaci potôčik a ďateľ ťukajúci do kôry stromu. Ráno by zišiel k vode,
opláchol by sa a postavil na plynový sporák kanvicu s vodou. Pustil by pár oviec von na pašu
a Bodríka, aby sa prebehol. Neskutočná idylka. Jeho malý tajný sen. On sa však oženil. Spolu si
postavili väčší dom pre veľkú rodinu, akú vždy chceli mať. Bolo v ňom veľa izieb, ale osud im
nedovolil, aby každú obývalo jedno dieťa. Našťastie bývali stále blízko pri lese, inak by to neprežil.
Niekde v betónovej džungli. Usadili sa v menšej dedine, ale zato kúsok od mesta. Nežilo sa tu zle,
len susedia tu boli veľmi zvedaví. Tajná služba, čo vedela neustále o všetkom. Neunikla im žiadna
zmena, žiaden cudzí pohyb alebo osoba, ktorá prešla okolo a oni ju nepoznali. Potom sa za plotom
tvorili rôzne úvahy. Kto to bol? Čo tu chcel? Tu niečo nesedí, prečo je to tak a podobne. Úprimne,
to nevedel nikdy pochopiť. Klebety aj susedia mu boli ľahostajní. Zaujímal sa len o svoju rodinu,
manželku a dcérku, ktoré nadovšetko miloval.
...
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Je čas preskúmať terén. Vždy musíte mať na pamäti, že v lese ste len hosť. Treba sa podľa toho
správať, inak vás hostiteľ nepozve ďalej a neodhalí svoje čaro. Vytiahol ďalekohľad a porozhliadol
sa na okolité kopce. Okrem spanilej prírody nevidel nič, žiaden pohyb v okolí, len kúsok ďalej sa
pásli kravy a zopár oviec. Doľahlo k nemu až nepríjemné ticho. Kde je Bodrík? Porozhliadol sa
okolo seba, ale nikde ho nevidel. Musel naň poriadne zapískať. O chvíľu už bolo počuť dupotanie
malých krátkych nožičiek, ktoré len tak vybrali zákrutu. „Tu si, ty lapaj, máš celý nos od hliny. Čo
si zase vyňuchal?“ Jazvečík si užíval potľapkanie po chrbte a radostne vrtel chvostom. Čupol si
k nemu a z vrecka vybral menšiu dobrotu. „Dobrý, dobrý psíček. Nina ťa mala veľmi rada.“ Vstal
a ďalekohľad si zavesil na krk. „Ideme, kamarát. Musíme niekoho nájsť.“ Pomaly sa vybrali do
spleti ihličnatých stromov.
Často si predstavoval, že do hory bude spoločne chodiť so svojimi synmi a verným jazvečíkom.
S manželkou sa dlho snažili o dieťatko. Nakoniec sa im narodilo dievčatko, takže
sa mu splnila len jedna vec. To však vôbec nevadilo, bol vďačný aj za utešenú malú princeznú.
Stala sa preňho stredobodom vesmíru. Dobre vedel, že ju bude ľúbiť do konca života a už nikdy
nebude pokojne spať, pretože sa o ňu bude neustále báť. Vybrali jej spoločne meno Nina a tvorili
malú, no utešenú a šťastnú rodinu. Bola ich bohatstvom, drahokamom, jednoducho všetkým, čo
mali. Najcennejšia osôbka na tomto svete. Detskému džavotu, úsmevu a úprimnej radosti sa nič
nevyrovnalo. Chvíle, ktoré spolu trávili, boli jeho najkrajšie spomienky. Vždy v lete si robili piknik
na lúke, po daždi behali po kalužiach a každú zimu stavali rodinu snehuliakov. Na manželku sa
zvykol nahnevať, ale na ňu nie. Keď mala Nina tri roky a on zaspal na gauči v obývačke, akosi sa
jej priplichtili do ruky nožničky. Zobudil sa na ich cvakanie s novým zostrihom vlasov a tiež
štýlovým zastrihnutím fúzov. Pohladkala ho po líci a detským mrmlaním zahlásila: „Očko teraž
je ž teba fešák.“ Hnev razom zmizol. Vďaka nej už neboli smutní, pretože zaplnila chýbajúce
miesto v ich živote. Naplnila ich nekonečnou a nepredstaviteľnou láskou. Bola ich ohňom, ktorý
nekonečne hrial, no jedného večera ich úplne spálil. Rozhodol sa, že si chvíľu odpočinie a sadne
si na peň starého stromu. Musí nabrať silu. Ak ho nenájde dnes, tak už nikdy. V hrdle mu rástla
poriadna hrča smútku. Prudko sa postavil. Dal si sľub, ktorý musí splniť.
...
Pred desiatimi rokmi sedel doma v kresle a sledoval vedomostný kvíz. Magda bola pri ňom a
šúpala jablká do koláča. Vtom sa ozval zvonček a obaja sa na seba zmätene pozreli. Nina sa asi po
niečo vrátila, možno niečo zabudla. Bola sobota, pol siedmej. Nina cestovala na večernú službu
do nemocnice, kde pracovala ako pôrodná asistentka. Rodičia boli na ňu za to nesmierne pyšní.
Z tohto okamihu si pamätá každú stotinu času. Postavil sa a odložil krížovky, natiahol papuče
a išiel otvoriť. Zvonček sa ozval už tretíkrát. Pootočil kľúčom a otvoril dvere. Oviala ho zima
a strach. Odrazu sa veľmi bál. Stáli tam dvaja muži v policajných uniformách. Mladší z nich otvoril
ústa a vtedy sa isto svet prestal točiť. Všetko prestalo. Život prestal. Počas večernej hliadky niekto

nahlásil vážnu autonehodu. Motorové vozidlo s vodičkou vo vnútri prerazilo zvodidlá a nabúralo
do veľkého stromu pri ceste. Nebola to náhoda, Nina sa snažila niekomu vyhnúť, preto strhla
volant. Vinník z miesta činu ušiel, aj keď za nehodu nemohol. Spokojne a bez výčitiek svedomia
si nažíva dodnes. Nevedeli ho nájsť, jednoducho unikol svojmu trestu. Záchranári, ktorí prišli na
miesto najrýchlejšie, ako mohli, jej už nevedeli pomôcť. Bola už mŕtva a oni s ňou.
...
Bodrík niečo začul, zdvihol hlavu. Chvíľu stál ako socha a potom vyštartoval dole k potoku. Pre
Eda to nebolo nič nezvyčajné, až pokým sa jazvečík nevrátil a neštekal, aby sa na miesto, odkiaľ
prišiel zvuk, vydali spoločne. Predierali sa spolu opatrne papraďami, keď uvideli potok. Pil z neho
vodu, to snáď ani nie je možné. Hlboko v lese Eda dostihla nevypovedaná minulosť. Bol väčší
ako on, silnejší a rýchlejší. No nebál sa, od toho večera už nemal strach z ničoho. Sledovali ho zo
svahu kopca, mali šťastie, pretože ich nezazrel, boli ďalej. Bodrík bol prekvapivo ticho, čakal na
povel generála. „Prišiel čas zúčtovať sa, ty sviňa.“ Pomaly si kľakol a zložil pušku, pričom ju odistil.
„Zabil si ju. Zomrela kvôli tebe.“ Okom zaostril na vraha svojej dcéry a ukazovák priložil k spúšti.
Prečo čaká, pomyslel si.
Ďalší zvuk. Z boku k nemu niekto prichádzal, takže mal tiež rodinu. Mieril mu na hlavu,
no odrazu si uvedomil, že to nedokáže. Jeleň zodvihol hlavu smerom k lani, ktorá k nemu
prichádzala, aby sa tiež napila. Kúsok za ňou váhavými krokmi išlo malé srnča. Začal sa potiť
a ruka sa mu triasla. „Už je čas,“ posmeľoval sa. Musí to skúsiť znova. „No tak!“ zurčalo mu
v hlave. Rodina za rodinu. Na prekvapenie si ho stále nevšimli, napili sa a pomaly sa chystali odísť
od prameňa. Bodrík zodvihol hlavu k pánovi, no nevedel pochopiť, čo to robí. „Očko teraž je
ž teba fešák.“ Moja Nina. Zatvoril oči a vzduch odrazu preťal mohutný výstrel. Telo ako ťažký
balvan spadlo na zem a zvieratá sa naprieč horou vydali na útek. Z okolitých kríkov vyleteli vrabce.
Jediný Bodrík ostal na svojej pozícii, počká, kým sa pán zobudí, aby sa mohli spoločne vrátiť
domov.
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A L E X A N D R A DA Ň KOVÁ

tá prítomná
Ožíva prvým nádychom života
Kráča neviditeľná v krokoch dieťaťa
Uchopená v temných mysliach mudrcov
Ako tieň sa vynára
Svedomie nestálych požiera
Prvú vrásku očakávane desí
Druhú v hneve preplakáva
Kruto šklbe popraskané nohy
S veľkým žiaľom nezvratne zaháľa
Nebadaná a predsa slávna dobieha
Na neporazeného výhercu sa premieňa
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A L Ž B E TA C O M O R K O VÁ

bordel slov
Cigareta z dobrých hriechov
Tečúce more nenaplní tvoje vény
Bývajú tam slabí muži a ťažké ženy
Rozopni si svoju tvár, pozri dole za slnkom
Zajtrajšok naplnený z vína opice
Nájdi triesku v očiach nevädze
...
Kto je to Faust?
Kockou hádžeš iba nuly
Si len obor v sklenenej ulite
Stretnúť sa raz a nájsť sa vždy
To pod ľadom voda vrie
Ostal po nich bordel slov
Dvoch ľudí život ustelie
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AN D REA ŠTIAVN I C K Á

ona

Cesta, ktorá nemá pána
Semafor, ktorý predbehne smrť
Lampa tmy, čo zažne kotol
Noha fackajúca betón
Sny, tkané na lavičke
Prepáč, osirelá veža
Ponor tmu nad stromy
Udri láskavosť medzi múry
Snahu za roky pretni
Lebo ty, ktorá topí brezy smútkom,
vzplanieš kvetom úbohým
Krvácajúca značka skvostu
Bežiaca cez biely lem
Trámy pohlcujúce dych
Oko naberajúce hlas
Panna v znení medvedice
Prepáč, matka tehál
Ponor hviezdu nad život
Udri spoľahlivosť rebrom pravdy
Milosť klamstiev prijmi
Lebo ty, čo zradíš nitku tela
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ANNA SIEDYKH

havraním háčikom sa štrikuje nebo
nebyť jeho nebyť mňa
nebyť ranného ryčania svetla
sype sa prachom posmrtným z tela
ticho spadá na sychravé sny
pozri pole
dve biele bodky skryté smaragdom tráv
teraz bližšie
blikajú krištáľové krídla labuťou ľahkosťou
viera porušila priestor medzi nami
prišla beztvarým trilkovaním
odišla tichým pierkom
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ANNA SIEDYKH

chaos

chladný chrumkavý
zvoní v ušiach šepkaním sychravým
bláznenie blaženosť božia
i ja i ty i daj nám dnes
čas bije bijú črepy
rozhoduješ rozvážne riečne
berieš knihu, fľašu, stoličku odhodíš
čím by som ju udrel dnes
najviac jej pasuje nahosť jemných rúk
zatváram oči
cítim trenie prstov o vzduch
topenie sa vo tme
chutí ako železo
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BA R B O R A M A RT I Š KOVÁ

depeše

Steny pripomínajúce kartón donášajú do mojich uší to, o čom moje oči ešte nevedia. Presnejšie
to, kto sa o málu chvíľu zjaví vo dverách. Rovnako, ako možno človeka poznať podľa hlasu,
možno ho poznať aj podľa krokov či zvuku dopadajúcej obuvi, ktorú nosí. Žalúdok sa opäť
stiahne, očakávajúc, čo bude nasledovať, keď sa zvuk premení na obraz. Odomkol dvere, hodil
kľúče do nádoby položenej na komode, pomalým krokom prešiel z chodby do obývačky a riadne
si odkašľal. Svoju pochutinu vyložil z igelitovej tašky, spokojne ju položil na jeho miesto. Otvoril
balkónové dvere, zapálil si. Svetlo prenikajúce cez žalúzie napriek tomu vytváralo príjemnú
atmosféru. Bukový nábytok sa sfarbil jemne dooranžova. Cigareta sa menila na dym a prenikala
cez pootvorené dvere až ku mne. Vošiel dnu, vyzliekol si montérky a sadol si za konferenčný stolík.
Vytiahol štamprlík, vždy pripravený pod stolom. Aj vás vyplatili? prerušila jeho doposiaľ ničím
nerušenú rutinu položenou otázkou. Fľaška pri nohe stola ju priam nútila pýtať sa.
Zas len peňáze. Dostali sme zálohu. Kúpil som cigarety. Akurát čo som si podal zápasy, a to, na čo
pozeráš, bolo v akcii. Čo zas na mňa gániš? Vždy tá istá pesnička. Každodenná repríza. Hlavne,
aby bolo čo do hrdla, pravda? Slová pripravené vyjadriť pohoršenie prerušil telefonát.
Príjemný dobrý deň, pani Kúdelová. Nie, nerušíte. No, nebudem vám klamať, pozabudla som na
vás. Pošlem to ešte dnes. Áno. Podobne aj vám prajem príjemný deň. Pousmiala sa, bolo evidentné,
že to myslí úprimne. Aj mne si spríjemnila deň. Bodaj som mal aj ja takú robotu a mohol sedieť celý
deň na zadku a zdvíhať telefóny. Suka!
S trpkým pohľadom porovnával neporovnateľné. Pred malou chvíľou slová, potlačené z jazyka
do hrdla, v momente vyleteli z jej úst. Čo si to povedal? Váž slová. Nechaj ma hádať, ráno si zas
nebudeš nič pamätať. Ak si si nevšimol, to moje vyvolávanie nás živý. Ty robíš sám na seba. To, že
donesieš domov raz za tri či štyri mesiace peniaze? Hmm, vizitka. Na pijatiku sa vždy nájde. Keď ťa
niekto nepozval alebo to nebolo len v akcii, tak ti to spadlo z neba však?
Zvuky nesúce sa po stenách bytu, namierené do cieľa v izbe na konci chodby, zaparkovali priamo
v mojich ušiach. Moje slová? Z popolu by ste skôr poskladali cigaretu. Akákoľvek snaha vždy
viedla k vyhroteniu situácie medzi mnou a ním. Scenár vždy rovnaký. Hádka. Buchnutie dverí.
Odchod. A repríza. Nasledujúce rána akoby sa medzi nimi nič nestalo. Pozdrav. Odchod. Návrat.
Repríza. Hádka s ním ma dokáže roztriasť od končeka prstov po korienky vlasov. Vždy čakám len
na to, kým zaspí a ušetríme sa tejto rutiny. Často sa v noci dusí. Nečudo, pri jeho životnom štýle.
Malo by mi to byť jedno. Sám si k tomu dopomáha. Napriek tomu, idúc sama proti sebe, sa v noci
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budím a chodím sa uisťovať, či je v poriadku. Je to v poriadku? Tentoraz som iba pokojne vstala,
vzala si osušku, vyzliekla oblečenie, pravou nohou vkročila do vane a ľahla si na studený povrch,
ktorý postupne ohrievala tečúca voda. Ťažko spočítať, koľkokrát viedla cesta popri široko-ďaleko
rozľahlej vodnej ploche. Dívate sa, ako sa čarovne trbliece hladina. Bezodkladne priťahuje pohľad
svojou jedinečnosťou rovnako ako Tugenhad zdobený onixom. Manipuluje s pozornosťou a dokáže
vyvolávať pocity či túžby. Túto hladinu možno vidieť na opačnom konci sveta aj v dedine za rohom.
Rovnaké je to s históriou, ktorá sa stáva imaním vždy novej a novej generácie. Čo vieme s istotou
povedať? Niekto si dedičstvo váži tak, iný onak. Niekto z neho žije, iný ani nevie, že ho má. Súvis
medzi hladinou trblietajúcej sa vody a tým, čomu sa hovorí história, je podľa môjho skromného
názoru takýto. Na všetko sa jednoduchšie a možno aj krajšie díva s odstupom. Len málokoho by
zaujímalo to príťažlivé trblietajúce sa zdobenie, ak by sa nachádzal v strede spomínanej vodnej
plochy, kde by... Myšlienky pretrhlo rázne, opakujúce sa klopanie na kúpeľňové dvere. S ušami
ponorenými pod vodou je jednoduchšie uniknúť samotnej realite. Realite však netreba unikať, ona
trpezlivo počká, medzičasom si prichystá mnohé spestrenia programu. Dobehne vás dokonca aj vo
vani. Nedá vám nemyslieť, núti myslieť.
Dostali sme domáce kura, keď vyjdeš z vane, príď mi pomôcť. Ráno by som to nestíhala. Prerušila
predchádzajúce myšlienky mama realitou. Čo je najhoršie, ak k realite dobehne nič neakceptujúci
hlad, stávajú sa silnou dvojkou. Vždy, keď stojí pri sporáku, pripravujúc jedlo s láskou, pýtam sa
sama seba. Z čoho ju čerpá? Realita.
Jana, neboj sa toho, ono ťa už neďobne. Uchop ho, však trošku daj sily do toho. Jasné, jej sa to
povie, ako každej mame. Takmer všetky sú majsterky v ringu zvanom kuchyňa. Toľko energie,
ktorá je v nej. Obdivuhodné. Veď predsa všetko, čo zažijeme či počujeme, sa nám podvedome
ukladá do pamäte, na akýsi hard disk, funguje to ako na princípe hľadania vecí na internete. Ak
na čosi kliknete čo i len raz, vyskakuje vám to neustále. Prenasleduje vás to. Ona však musí mať
nejakú náhradnú pamäť, kam presúva to, čo nechce, aby jej uberalo miesto. Pôsobí, akoby ju nič
netrápilo. Ale všetko je sprevádzané nejakými myšlienkami, pocitmi. V mojej hlave ani to kurča
nezostalo bez myšlienky. Nedávno, keď som chcela uniknúť pred realitou práve pri hudbe, zaujala
ma veta: ,,Ustřihneme li ptáku křídla, přestane létat. Ale nikdy nezapomene, že létal.“ Toto kurča už
si toho síce veľa nepamätá, ale podstatu myšlienky, pravda, chápeme. Pre mňa tento jednoduchý
postup nazývaný varenie, napriek tomu, že je prirodzený, predstavuje akési stretnutie citu
s mocou.
Vidím, že to práve nie je tvoja šálka kávy. Vyzerá to skôr, že mu chceš dať prvú pomoc. Ty ho máš
poriadne potrieť medom, Jana, a nie mu dať posledné pomazanie. Tam choď radšej ošúpať zemiaky.
Šúpajúc zemiaky som uvažovala nad nesmrteľnosťou chrústa, zatiaľ čo nožík prenikol pod môj
obranný povrch nazývajúci sa koža. Zo zemiakov tak bolo umelecké dielo abstraktnej maľby,
kombinované sledom slov pripomínajúcich nekvalitný začiatočnícky rap. Jednoducho povedané,
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vulgarizmus za vulgarizmom. Jana. Bež si umyť ruky. Dva zemiaky hore-dolu. A v strednom šuplíku
je leukoplast. Organizácia presunutia liečiv z jednej zásuvky do druhej má podľa mojej mamy
hlbší význam a z jej pohľadu akékoľvek komentovanie jej činu, naopak, význam nemá. Možno je
to len môj pocit, ale ak nedokáže upratať to, v čom je naozaj chaos, kompenzuje si to takto. Ak
by som sa jej však pýtala, prečo to robí, jej argumentácia by bola taká kreatívna, dala by sa už
zaradiť k tomu kvalitnejšiemu rapu, podobnému Eminemovej tvorbe. Moja okamžitá rekcia tým
momentom už nie je práve tou návštevou predsiene jazyka, ktorá by rada klopala na pery, chtiac
dostať sa von. Tiež by dokázala tak plynulo zastávať svoj názor, aj keď je triezvy. Vedy však nechce
vyvolávať konflikty. Ako by si užívala, ako to všetko v danej chvíli je. Nemožno si neustále napúšťať
vaňu, a tak je mojím ďalším veľmi obľúbeným únikom odchod.
Moje kroky vedú zväčša za Vratkom. Spoločne s Pálavou dokážeme všetko odsunúť na druhú
koľaj. Aby som uviedla veci na správnu mieru, neriešime to, čo na nás dopadá alkoholom.
Áno, viem, že sa takto obhajuje každý alkoholik. Avšak, chápete. Pohár od pohára zväčša vedie
k debatám, pri ktorých si musí človek strážiť myšlienku, aby mu neunikla. Každý deň je toho toľko,
čo povedať, až mám obavy, že život je príliš krátky na to, aby sme to všetko stihli pretrkotať. Máme
veľa kapusty, musím vymyslieť niečo na zajtra, čo by sme z nej uvarili. Začal Vratko klasicky debatu
o varení. To je jeho dennodenná dilema.
Donesiem vám ráno knedľu, tak či tak ju idem kúpiť. Knedľu chodím kupovať výlučne do miestneho
pohostinstva. Je tu roky. Prežilo režim za režimom. Zmenil sa personál, nie úplne celý, no pribudli
aj nové tváre. Možno sa trochu zmenil aj jedálny lístok, ale stoly, steny, odev personálu a tá knedľa!
Tá chutí stále rovnako. Teda teraz je výborná, ale tak sa to o nej vravelo vraj vždy. Veľmi rada si
tam zájdem aj na čapáka. Cítim sa, akoby som sa vrátila v čase do obdobia, v ktorom vyrastali
rodičia. Rada by som prežila aspoň jeden taký deň. Ale to je presne ako tá trblietajúca sa hladina.
S odstupom sa na ňu díva krajšie, je zaujímavá, no ak by som bola priamo v nej... Ktovie?
Vratko spokojne súhlasil, no a Anetke, jeho mame, by som takú dobrotu nemohla odoprieť.
V skutočnosti rada k nim chodím s akoukoľvek zámienkou. Anetka, aby ste si ju vedeli lepšie
predstaviť, je jedna energická žena v úlohe siláčky. Dokáže sa sama postarať o chod domácnosti,
o svoje deti, avšak, ak stojí na prahu jej dverí niekto, kto potrebuje pomoc, nikdy ich pred ním
nezavrie. Nájde miesto pre každého napriek tomu, že byt je menší, človek sa v ňom cíti ako v
Hermioninej kabelke. Na to, ako málo od života dostala, dokáže rozdávať ako z nekončiacich
zásob. Je fajn vedieť, že nemajú všetci svet gombička. Aby to nevyznelo zle, neteším sa z toho, že
nemajú na ružiach ustlané. Skôr to vnímam ako spojenie ciest ľudí, ktorí vedia skôr porozumieť,
neodcudzovať isté situácie a ochotne pomôcť. Každá návšteva ich domácnosti mi pripomína vaňu.
Totálny únik. Vždy sústredene počúvam, keď rozpráva o tom, čo prežila. Aké mala detstvo. Čo
vyviedla. Ako za bývalého režimu ťahala potajomky spolužiačky do kostola. A tiež to, ako jej na
to prišli. Filmy práve z tohto obdobia mi pomáhajú lepšie si predstaviť dané situácie. Nedávno mi
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Anetka s Vratkom dali tip na film. Bol v ňom nádherný odkaz. V tom odkaze som našla všetko. Od
láskavosti Anetky po porozumenie Vratka cez obraz mojej mamy. ,,Život je tvrdý, ten se nemalzlí
a za jedno pohlazení ti dá deset ran. Člověk nežije na světe úplne sám, v tom je veliké šťestí, ale také
ohromná povinost. Tá povinost je v tom nečiniť se výlučným a splinout s potřebami a cílem ostatních.
Nauč se být skromná, pak te nikdy nepostihne trápení pro hmotné nedostatky.“ Mám rada, keď náš
večer aj po prostej návšteve, keď idete len čosi zaniesť, vlastne nie je to len také čosi... Mala som
na mysli tú božskú knedľu. Ale späť k myšlienke – keď náš večer skončí opäť pri vínku. Dobre,
možno aj nejaké to prosečko nechýba.
Jak bola tá veta, viš ktorú myslím, čo Aďa povedala? Vratko najskôr nie dopil, on prehltol pohár
proseka, chystajúc sa mi odpovedať, no volal mu on. Tak ako obyčajne, dal hovor na reproduktor
a nechýbala ani vždy znejúca veta na úvod. ,,Hovor je realizovaný s väznenou osobou, a preto
môže byť v súlade so zákonom monitorovaný a nahrávaný.“ Volal on, poznám ho z rozpravy
Anetky, akoby som s ním chodila na pivo. Prebrali klasicky to, čo vždy. Ako sa majú starí rodičia.
Čo Vratko robil, kto ho nahneval, čo varil a čo sa opäť stihlo posrať. To, mimochodom, počujem
už tretíkrát. Minimálne. Zvykne sa tým často sťažovať. Vratko zrekapituluje svoj deň. Hovor znie,
akoby mali scenár. Potom nechá hovoriť jeho, prevracia očami, intenzita pitia vína sa zvyšuje, tep
stúpa a potom príde veta. Dobre, tak čau. Ono nie vždy počúvame iba to, čo chceme a toho, koho
chceme. Nie je k tomu donútený, to zasa nie. Ale ak je práve toto tá vec, ktorá ju – jeho starkú –
urobí šťastnejšou... Budiš. Myslela si to s tým národom. Fú, počkaj... Ten, kto nepozná svoju históriu,
je odsúdený prežiť ju znova.
A presne toto ma na ňom fascinuje. To, že po ukončení hovoru dokáže svoju pozornosť
preorientovať bez akéhokoľvek pozastavenia sa nad vlastnými životnými problémami, nenazvala
by som to problémami, skôr chodom. To je správne slovo. Je to pozoruhodné. Avšak, tá veta má
niečo do seba. Toľko odkazov, ktoré máme k dispozícii. A napriek tomu sa... Nie, nepoviem to
svojimi slovami. Vratko to vždy hovorí asi takto: ,,Vieš čo, Janka, poviem ti, prečo tí ľudia riešia
furt, furt tie isté sračky?“ V jemnejšom prenesení, veď už rôzni autori písali príbehy, ktoré sú roky
staré, ale problémy nadčasové. Sami si vyvárame zbytočné škriepky, problémy. Prezentujeme
názor nevhodne, napriek tomu, že ešte nedávno ten názor nebol samozrejmosť. Často vidím
v rôznych komentároch urážky ľudí, obháňajúc sa demokraciou. ,,Však to je môj názor, je
demokracia. Môžem si povedať, čo chcem. Ale tá podstata. Veď tá podstata je, že sa môžeme
spoločne, najmä to je podstatné slovo, zhodnúť. Zhodnúť sa na niečom, čo bude vyhovujúce
pre väčšinu. Keďže všetkým nikto nevyhovie, to je fakt. Realita. Avšak to, čo dnes predvádzajú,
oháňajúc sa demokraciou, sa začína podobať na anarchiu. Zabudli? Nie som si úplne istá, či tí,
ktorí za to bojovali, chceli docieliť práve toto. To je však len téma našich súkromných debát, ktoré
verejnosti nepredstavujeme. Vraví sa, že je lepšie stáť, ako cúvať. No niekedy o tomto výroku
pochybujem. Ono nie je zlé obzrieť sa a možno skúsiť sa vžiť do toho, aké to mohlo byť. Zamyslieť
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sa napríklad nad tým, že váza z tvorby československého skla, ktorú máte doma a dávate si do
nej nežné kvety, taká krehkosť by bez tvrdého vplyvu vtedajšieho obdobia nevznikla. Či porcelán,
z ktorého potajomky pijete griotku miesto čaju. Či hudba, ktorá bola inokedy zakázaná, je dnes
nepoznaná. Za týmto všetkým možno výstižne vidieť Krylovu vetu: ,,Každému je jasné, že jestli že
na mne mírí zbraň, jsem nucen mlčet. Nemůžu li mluvit, můžu malovat nebo spívat proti.“ Keď
som ho už spomenula, v jeho slovách vidím veľa. Je pre mňa niečím podobným ako pre iných
Nostradamus. Predpovedal niečo, čo sa deje a bude diať. Na odľahčenie – nech je akokoľvek,
nech bude akokoľvek, veľmi výstižná je veta: „Brbláme spolu u píva, jak brblali sme vždycky.“
Pokiaľ sa budeme mať o tom, čo sa okolo nás deje, vždy s kým porozprávať, bude ľahšie, aj keby
bolo ťažšie. Po našich rozhovoroch sa však vždy vraciam do reality, ktorá ako som spomínala na
začiatku, trpezlivo počká. Kráčam po schodoch a moje kroky počuť rovnako ako kroky ostatných.
Otváram dvere usadené v kartónových stenách. Čítam si menovku, ktorá ostatných informuje
o tom, aká rodina za dverami býva, háda sa a tiež smeje. Možno to nemá jednoduché, možno to
má ťažšie ako ostatní, no určite ľahšie ako niektorí. Hádžem kľúče do nádoby, prechádzam cez
chodbu do poslednej izby. Beriem si osušku a unikám do vane. Ponáram uši a myslím na to, o čom
sme trkotali. V hlave mi prebieha predstava toho, čo je vlastne život. Čo by mi povedal alebo
napísal, ak by bol osobou. Musím si však odpovedať sama, no v podstate mi aj tak odpovedá on.
,,Ukážem Ti, čo môžeš urobiť preto, aby si vyjadril svoj názor, ak ti nedovolia rozprávať. A ako sa
niečomu postavíš, ak ti prikážu sedieť. Nič sa nedozvieš v čase, kedy si pýtaš odpoveď. Všetko vieš
zrazu lepšie, keď to už nemáš ako využiť. Tu by som sa možno poopravil. Na všetko máš nekonečný
tok argumentov, napriek tomu, že si pred mihnutím oka nevedel nájsť ani len slovo. Je to tak?
Neodpovedaj. Počúvaj. Tým, čím si kedysi opovrhoval, toho sa dnes nevieš nasýtiť. To, čo počuješ ako
dieťa, nemôžeš pochopiť, môžeš to vnímať. Bol si dieťaťom a túžil si stať sa dospelým. Splní sa ti to.
Raz budeš chcieť opak. Aby si mohol žiť, musíš jesť. Ale môžeš si vybrať, či ti to, čo ješ, bude chutiť,
napríklad tak ako spomínaná knedľa.“
S láskou a ponaučením Tvoj Život
Vynáram uši z vane a počujem realitu. Neodcudzujem ju, skôr si beriem ponaučenie. Ak by sa
nedialo všetko tak, ako sa deje, sedeli by sme pri pive bez brblania. Zhasínam svetlo v kúpeľni, veď
predsa tak sa to robí, kto je posledný, ten zhasne. Dúfam však, že ostatní nezaspia, že sa stihnú
zobudiť skôr, ako sa vypáli žiarovka. Ale to je len ďalšia z mnohých tém na naše trkotanie. Ešte
budem musieť priniesť veľa knedieľ Anetke, pokým prídeme na odpoveď. Jedno však viem určite,
tie knedle prežijú aj našu odpoveď a aj nás.
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M O N I K A G R E G U Š OVÁ

ostaň so mnou
I.
PROLÓG – hovorí Nataša
Vyzerala, ako keby sa mala každú chvíľu rozpadnúť. Krehká, akoby sem ani nepatrila. Ale do
väznice s maximálnym stupňom stráženia málokedy zablúdi nevinná duša. Netuší, ako to tu
funguje, nevie nič o miestnych pravidlách a vlastne nevie vôbec nič o ničom.
Jemne položila svoju kôpku vecí na posteľ a zahľadela sa von oknom. Ako cez kopirák, pomyslela som si.
Nataša: „Obloha, nič viac.“
Diana: „Ja... Ja som len...“
Nataša: „Radím ti, nič nehovor, ak ti nepovedia, aby si hovorila.“
Skoro sa rozplakala. Aké dojemné, napadlo mi.
Nataša: „Nerev. O to tu nikto nestojí a ani ty to nebudeš mať o nič ľahšie. Dávaj si pozor, aby
to nevideli baby z kuchyne, riadi to tam jedna Ruska – Vasilievna. Nízka, červené vlasy, ak uvidí
tvoju slabosť, skončila si. Chceš jesť, či nie?“
Diana: „Áno, ja len...“
Nataša: „Nechaj to tak. Ja som Nataša.“
Diana: „Diana.“
Podali sme si ruky, nežný stisk. Koho by tá mohla zabiť.
Nataša: „Za čo si tu?“ spýtala som sa pohŕdavo, tak ako sa patrí, a popritom jej prehrabávala
čierne vlasy.
Nataša: „Nemáš vši?!“
Diana: „Nie, nemám,“ stiahla sa ako šteňa.
Nataša: „Dobre, bude to takto, Diana. Ja idem o desať dní von, takže ma neser, v noci nerev,
upratuj si po sebe a celkovo, správaj sa, ako keby si sa nemala dožiť zajtrajška. Na oplátku ti
vysvetlím, ako to tu funguje, okey?“
Diana: „Uhm.“
Nataša: „Je to takto. Ja som tu už 15 rokov. Viem všetko. Kde sa dostať k tovaru, kde byť v správny
čas alebo komu liezť do zadku, ak si chceš priviesť návštevu alebo iné veci, je ti to jasne?“
Diana: „Umh... No.“
Nataša: „Na ako dlho si tu?“
Diana: „Doživotie.“
Nataša: „OU wej... Potrebuješ Xanax.“
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II.
MENŠTRUAČNÁ KRV – Diana
Nataša mi v priebehu troch dní ukázala, ako to tu funguje. Ako je postavená hierarchia, ktorí
dozorcovia sú svine, ktorí nie, ktoré baby patria ku ktorým gangom, zoznámila ma s babami,
ktoré vedia zohnať to, čo treba, dokonca za poplatok môžem použiť telefón s dátami, ktorý má na
starosti jedna staršia žena so šialenými očami a tetovaním orla na ramene. Tá mi poradila, aby som
si prefarbila vlasy na blond, ale Nataša to stopla.
Najsilnejšie je však miestnu hierarchiu cítiť v jedálni. Znepokojujúce napätie medzi ostro
vyhranenými skupinkami, ktoré na seba počas jedla vražedne zazerajú. Zvláštne však je, že nikto
sa neopováži zaútočiť.
Vzala som si tácku s čudne vyzerajúcim jedlom a vyrazila, ani neviem, kam. Kráčala som pomaly
a očami som hľadala Natašu. Tá však nikde nebola. Od posledného stola sa zodvihla obrovská
žena s krátkymi čiernymi vlasmi, ktoré mala ulízané nabok a kývla na mňa, aby som prišla za ňou
a posadila sa. Vyzerala odpudivo, bola spotená, na tvári mala jazvy po extrémnom akné a všetci ju
volali Uli.
Vedela som, že po mne pozerá, odkedy som sem prišla, ale keďže vždy bola nablízku Nataša,
Uli ostala v ústraní. Neisto som vykročila. Postupne ma začali sledovať skúmavé pohľady
z okolitých stolov. Cítila som sa ako v uličke, cestou na popravisko.
Zrazu ma však zachytila chudá ruka. Bola to Nataša.
Nataša: „Ja som tieto blafy žrala 15 rokov, už len sedem dní a budem si pochutnávať na iných
šmakoch, tomu ver. Mmm, také fajnové curry, kaviár, vyskúšam slimáky, sushi, neviem sa dočkať!
Aké je tvoje obľúbené jedlo a kde to jedlo zoženiem?“
Diana: „Ja vlastne ani neviem...“ hneď mi skočila do reči.
Nataša: „Prestaň byť nudná! Každopádne už musím ísť, potom mi to povieš, čau,” a už jej nebolo,
akoby tu ani nesedela.
Na ramene mi pristála ťažká ruka. Teplý, ostrý dych na ľavom uchu, do ktorého mi šepkala, že
ak nabudúce kývne, ja si mám sadnúť ako poslušný psík. Vedela som, že je to tá Uli. Dych sa stratil.
Na chrbte som pocítila studený pot. Potrebujem sprchu.
...
Sprchy a toalety sú vždy odrazom osobnosti, ktorá ich používa. Ak by boli tieto umyvárne človek,
vyzerali by asi takto: zdeformovaný vzrast, skrivená chrbtica, mastné a riedke vlasy, telo pokryté
abscesmi a bradavicami, zatuchnutý pach potu, hnilobný dych, bez jednej alebo dvoch končatín.
Človek sa musel nadýchať vzduchu ešte predtým, aby aspoň o minútu skrátil utrpenie. Šľapky boli
nevyhnutné. Použité tampóny, vlasy, šmykľavé, sliznaté kachličky, škvrny od čohosi, čo pokojne
mohli byť fekálie alebo čo... Je to odporné. A sem budem chodiť po zvyšok života. Ak je niekde na
zemi peklo, je to určite tu.
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III.
ŠTENIATKO - hovorí Nataša
Prechádzala som dvorom.
Všetci na mňa hľadeli s rešpektom a mňa akosi premohol sentiment. Štyri dni. Posledné štyri dni
a odídem z miesta, kde som bola posledných sedem rokov tichou kráľovnou, na miesto, kde budem
znova iba ženou. Obyčajnou ženou s kriminálnou históriou vo vrecku.
Do pekla! Je mi jasné, že keď opustím väzenie, som v háji. Svet je už dávno niekde inde a zatiaľ
čo mňa pokojne prežúvala basa, život šiel ďalej. Dávno zmeškaný vlak. Ak by som bola v lochu
päť rokov, to uhrám, v pohode. Otrasiem sa a idem ďalej, ale čo teraz... Nie je to fér. Všetky tie
ženské, čo majú rešpekt, zmiznú ako veky trvajúca hmla, ktorá sa predsa nakoniec rozplynie. Ako
sa možno vôbec tešiť von, ak máš cejch KRIMINÁLKNIK na ksichte. Tu je prežitie jednoduchšie.
Tu platia živočíšne pravidlá. Staň sa predátorom, inak budeš potravou. Ak máš niečo, čo ostatní
chcú, máš vplyv. Ak zapichneš babu v sprche, môžeš sa sprchovať dvojnásobne dlhšie. Máš
obmedzený počet možností, ale máš aj obmedzený počet povinností. Žiadne prachy za nájom,
jedlo, elektrinu, plyn, vodu, dane, hypotéku, obchody so značkovými handrami, milión druhov
barov, reštaurácií, dlhé rady v obchode, čakanie na pošte, kupovanie elektrospotrebičov, robenie
vodičáku, platenie zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, chodenie na úrady, nič z toho.
Život scvrknutý na plochu niekoľkých stoviek metrov štvorcových. Ži, alebo skap. Jednoduchá
verzia života. Ale na realitu tam vonku už nikto neberie ohľad. Sme tu iba my a múry, ktoré
chránia okolitý svet pred našimi temnými činmi. Alebo sme to my, koho tie múry chránia? Prečo
ma potom vyháňajú von. Ako vôbec môže niekto čakať, že sa po pätnástich rokoch zaradím do
spoločnosti, ktorá ma aj tak už odpísala. Väzni nikoho nezaujímajú. Nie sme dostatočne nevinní
na to, aby sme sa vrátili, ale po odpykaní trestu nie sme dosť vinní na to, aby sme mohli ostať.
IV.
POSLEDNÁ KRÁĽOVSKÁ NOC - Diana
Bezducho som sledovala strop. V hlave chaos.
Žiaden obraz, nič. Viem, že to tam niekde je, ale akoby bol za veľkou stenou, za ktorú sa
nedokážem dostať. Tu v base, za veľkými múrmi, to naberá ešte desivejší rozmer.
Je mi z toho nanič. Je mi nanič z myšlienky na spackaný život, ktorý ma čaká, čo vlastne bude ešte
horší, pretože Nataša zajtra odíde. Tých deväť dní s ňou bolo pre mňa hlbších a intenzívnejších,
než s kýmkoľvek, koho som doteraz poznala. Zachránila mi život. Riskovala, aj keď nemusela.
Neviem, prečo to urobila, ale toto jej gesto považujem za prejav niečoho silnejšieho, než obyčajné
kalkulovanie. Možno to vyznie zvláštne, no neprekážalo by mi prežiť v base zvyšok života, ak by
tu bola so mnou. Otočila som hlavu smerom k Nataši, ktorá ležala na svojej posteli a čítala knihu,
osvetlenú malou lampou na baterky.
Diana: „Čo čítaš?“
Nataša mi nevenovala ani pohľad: „Poviedku.“
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Diana: „Akú?“
Nataša: „Mmm... Rektálny očistec.“
Diana: „To kto napísal takéto niečo?“
Nataša: „Nejaký Murowski.“
Usmievali sme sa a boli sme tíško. Ani som nevnímala, že som v base, až kým sa ma pološepotom
nespýtala.
Nataša: „Za čo si dostala doživotie?“ Tá otázka ma trochu zabolela, pretože skazila peknú chvíľu
a pripomenula mi to všetko.
Diana: „Zabila som bývalého a jeho priateľku.“
Nataša: „Ako si ich zabila?“ spýtala sa úplne pokojne, akoby o nič nešlo.
Diana: „Zrazila som ich autom. Bola som ožratá.“
Nataša: „Bolo to zo žiarlivosti?“
Diana: „Možno. Neviem, prečo som to urobila. Videla som na instagrame jeho fotky s ňou a prišlo
mi ľúto, ožrala som sa a potom, ja neviem. Pamätám si policajtov, ktorí mi dávali fúkať a jeho
s ňou na zemi. Boli na kašu. Vraj som po nich ešte niekoľkokrát prešla, po tom, ako som ich
zrazila.“
Nataša: „Za toto máš doživotie?“
Diana: „Mala som dostať 15 rokov, no otec jeho priateľky je fízel na vysokom poste, takže spravil
všetko pre to, aby som dostala doživotie. Tak som tu.“
Nataša: „Ľutuješ to?“
Diana: „Ľutujem, že sme sa nespoznali skôr a za iných okolností.“
Nataša: „Zabila si dvoch ľudí, Diana. Dostala si doživotie a tebe je ľúto práve toto?“
Diana: „Prepáč.“
Nataša: „Nesúdim. Stalo sa, čo sa stalo, ale ja zajtra odchádzam, ako to tu chceš prežiť?“
Diana: „Neviem...“
Nataša: „Ty trupka... Urobila som, čo som mohla, aby si tu mala pokoj. Mám dohodu s Vasilievnou.
Tá ťa ochráni. Budeš makať u nej v kuchyni a budeš okey, dobre?“
Diana: „Ďakujem ti!“
Diana: „Za čo sedíš ty?“
Nataša: „Vylúpila som banku.“
Diana: „Sama?“
Natasha: „Nie, boli sme traja a šofér. Mali sme všetko naplánované. Malo to prejsť hladko.
Ale posralo sa to.“
Diana: „Ako?“
Nataša: „Pándle prišli skôr ako sa predpokladalo a tak jeden z mojich komplicov vzal rukojemníka.
Ale ten sa mu vyšmykol a on spanikáril a zastrelil ho a potom ešte matku s deckom. Oni zdrhli a ja
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som ostala s matkou, lebo som sa jej snažila zastaviť krvácanie. Tak ma chytili. Policajti vedeli, že
som ich nezabila, ale odmietla som bonzovať. Tak mi to prišili a dostala som
15 rokov.“
Diana: „Prečo si nepovedala, kto ich zabil, veď...“
Nataša: „Pretože preto, Diana! To je moja zásada. Nabonzuješ niekoho a potom niekto nabonzuje
teba. Posrala som to a odsedela som si to. Prijala som zodpovednosť za svoje konanie a toto bol
výsledok.“
Diana: „Ale nie je fér, keď ti prišili vraždu.“
Nataša: „Nie, nie je. Ale taký je život. Rozhodne nie je fér. Ale podľa mňa sme si každý
zodpovedný za svoje konanie a akékoľvek reči sú len výhovorky.“
Diana: „Ale predsa neovplyvníš všetko.“
Nataša: „Nie, ale ovplyvníš to, ako sa k tomu postavíš. A ja som sa k tomuto postavila tak, ako som
sa postavila. A neľutujem to. Tie roky tu ma zocelili, vieš?“
Diana: „A komu necháš biznis ty, keď odídeš?“
Nataša: „Druhé poschodie, sklad, vedľa zástrčky v pravom rohu je kachlička, ktorá sa dá vytiahnuť
a za ňou je tovar. Je tam papier s cenami a inštrukciami, ako to robiť. Je to tvoje, ale začneš, až
keď Vasilievna povie, že máš na to. Ona nevie, kde to je, ale vie, že ty áno. Neopovažuj sa jej to
povedať. A teraz už spi.“
Diana: „Ako to, že mi tak veríš?“
Nataša: „Vasilievna je jediná vhodná, ale keby som to nechala jej, už by ťa nemusela chrániť. Takto
ťa ochráni, pretože ty máš v ruke tovar, ktorý chce. Je to poistka.“
Nevedela som, čo na to povedať. Ale vedela som, že si ju tu musím udržať za každú cenu!
Zúfalo som hľadela do stropu a vtom mi to napadlo.

chcela ostať. Ale idem von, rozhodla som sa v priebehu krátkej chvíle, že vonku prežijem a budem
rovnako vysoko, ako som bola tu. Jednoducho to tak bude!
V cele ma čakalo prekvapenie. Traja dozorcovia a tovar na posteli. Neverila som, že sa to deje.
Trvalo dobrých päť minút, kým ma spacifikovali. Kopala som, udierala, hrýzla. Kričala som
z plného hrdla všetko, čo sa len dalo. Bola som v hajzli.
Nataša:					...
Po tom, čo ma bachari dobili ako handru, som sedela u riaditeľa, ktorý mi so založenými rukami
pozeral do očí a pokojne mi oznamoval, že za tie drogy dostanem ďalších 15 rokov. Odpil si
z porcelánovej šálky a poslal ma naspäť.
Zomlelo sa to tak rýchlo. Počas toho, ako mi vravel niečo o tom, ako som si to veľmi posrala,
som si uvedomila, že teraz, keď nemám tovar, je môj vplyv úplne v prdeli a som prakticky mŕtva.
Uli aj mnoho žien z iných gangov ma môžu zabiť, Vasilievna ma nemusí chrániť. Kráľovná je
mŕtva. A ja potrebujem sprchu.

KRÁTKY PROCES Nataša
Zmätene som sa rozhliadla po cele. Diana tam nebola. Bola preč. Už boli raňajky? Hodiny
ukazovali 7.42 h. Raňajky začínajú o pol, čiže Diana je asi tam.
O pol deviatej mám byť na vedení a odtiaľ ma majú prepustiť. Takže veci mám zbalené, prezliecť
sa a idem do kuchyne za Vasilievnou a nájsť Dianu.
						...
V jedálni ma uvítali vo veľkom štýle. Všetky ženské vstali a skandovali moje meno. Každý vedel, že
Nataša ide dnes preč. Bolo to príjemné, aj keď o to smutnejšie, pretože to potvrdzovalo nezvratné.
Odchádzam. Ale Dianu som nevidela.
Prechádzala som pohľadom od stola k stolu. Zrazu som ju uvidela. Sedela vedľa Uli. Bdela tam
a pozerala do stola. Vzpriamila som sa, usmiala a hrdo odkráčala do cely. Potrebovala som si
dať niečo na upokojenie, lebo by som ich asi zabila. Tá myšlienka bola lákavá, aj tak som predsa

Ležala som tam, horúca voda sa miešala s krvou a ja som vedela, že končím. Z niekoľkých
bodných rán sa valili prúdy krvi. Bolelo to. Nekričala som. Nemalo to zmysel.
Tak, takto skončila kráľovná Nataša. Dobodaná v špinavej sprche. Bolo mi to už jedno. Musela
som sa nad tým zasmiať, no z úst sa mi vyvalila krv a začalo ma dusiť.
Posledná myšlienka predtým, než som sa zvalila na zem mŕtva, patrila curry, na ktoré som sa tešila,
keď odtiaľto vypadnem.

Vyzliekla som sa, zaliezla do sprchy a pustila vodu. Musím sa spamätať. Horúca voda mi stekala po
tvári a do uší, takže som nič nepočula a mohla som sa aspoň na chvíľu preniesť niekde inde. Niečo
bolo zle. Veľmi zle. Bola som nasratá sama na seba, ako ľahko som sa nechala napáliť. Hanba mi.
Vtom som pocítila silnú, ostrú bolesť na hlave a hodilo ma do steny. Kým som si stihla uvedomiť,
čo sa deje, prišla ďalšia ostrá bolesť v bruchu. Otvorila som oči a uvidela Innes, ktorá mi vrazila
nôž do brucha. Reflexívne som ju chytila rukami za košeľu, no ona ma opakovane bodala ďalej
a ďalej. Podlomili sa mi nohy a spadla som na zem.
Bolesť bola taká silná, že som sa nedokázala brániť. V hlave mi dunelo a Innes znova bodla, no
tentokrát nechala nôž vo mne a zmizla.
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nech sme takí, akými
sme nikdy neboli
Peter sa postavil z koženého kresla a zamieril k archaicky vyzerajúcej komode. Až neskôr mi
vysvetlil, že to bol darček od strýka, ktorý kus nábytku našiel na povale a že v skutočnosti nie je
taká stará, ako vyzerá, len je špinavá.
„Musím si tu už konečne spraviť poriadok,” povzdychol si Peter. Zo skrinky vybral dva whiskáče.
Vždy, keď sme sedeli u neho, lamentoval nad bordelom v jeho byte a vždy, keď som k nemu
prišiel, opäť sa nič nezmenilo. Už som sa nad tým prestal zamýšľať. Petrov byt mal vždy „mužnú”
atmosféru, ak berieme ako príklad typického detektíva z 30. rokov. Ako prvé vždy udrie do nosa
dymová aróma, ktorá sa spája s miernou zatuchlinou. Okno sa tu otváralo len zriedka, pretože
v lete sa Peter bál lietajúceho hmyzu a v zime mu bola... no... zima. Napriek tomu sa nehanbil
fajčiť čo mu hrdlo dovolilo a kedysi biele záclony by o tejto tragédii vedeli rozprávať celé hodiny.
„Sleduj toto!” zvolal Peter. Na stolík položil vysoký pohár, naplnil ho do štvrtiny Jamesonom
a dolial Steigerom. Podvihol som obočie. „Volám to Nunchuck,” vyhlásil víťazoslávne a plným
dúškom si z pohára odpil.
„Prečo Nunchuck?” vyzvedám a kamarát sa teší, že jeho gebuzina vo mne vzbudila záujem.
„Lebo ťa to posadí na prdel!” vykríkol a zasmial sa na štipke geniality, ktorá na môj údiv odmietala
odísť z jeho už aj tak dosť prepitého mozgu.
Stiahli sme dva Nunchucky a potom sme si už lievali whisky do pohárika a brzdili ju pivom,
ako normálni ľudia. Bola to silná kombinácia a po niekoľkých kolách som už cítil jej účinky.
Hlava sa mi nafúkla a prechádzala ma chuť na socializáciu. Oprel som sa o gauč a sledoval Petra,
ako finišuje so svojím pivom a okamžite si dolieva ďalšie. Jeho veľká tragédia... Vždy, keď pil,
vychádzalo z neho potlačované zúfalstvo, lákavá aróma sebadeštrukcie a samotného dna. Pil ako
pustovník, ktorý po týždni blúdenia púšťou natrafil na oázu a ja som mu to dnes vôbec nemal za
zlé. Vlastne, ako tak nad tým premýšľam, táto myšlienka bola čoraz lákavejšia.
V totálnom alkoholickom delíriu sa mi raz priznal, že pije preto, lebo dúfa, že jedného dňa sa
v ňom niečo zlomí a on sa bude môcť vykričať do sveta. Žiadne múdrosti, žiadne krivdy, len súvislý
zvierací rev, ktorý by mu pomohol dostať zo seba to, čo mu nedovolí ani alkohol. Bol to tlak,
zvierajúci ho z každej strany, bublina, ktorú svojou silou nedokázal prebiť, čo bola škoda, pretože
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všetko, po čom túžil, sa nachádzalo na druhej strane.
Snažil sa... Viac ako ja. Asi preto som ho sčasti obdivoval, aj keď som mal niekedy dojem, že by si
za svojím išiel aj cez mŕtvoly. Mal rád pekné ženy (na druhej strane, kto nie), no ak sa mu jedna
náhodou hodila okolo krku, morálka išla bokom. Petrovi bolo jedno, či vedela stáť na nohách,
alebo nie. Dievča si vybral v momente, keď sa rozhodla piť... To bola veta, ktorá mu dovolila
v noci spávať. Na druhej strane, ak mu raz povedala definitívne nie, to slovo bolo preňho zákon.
Napriek tomu nikdy nemal dosť. Každá divoká príhoda ho uspokojila len na niekoľko týždňov,
potom chcel niečo viac. Niečo ešte divokejšie. Trtkacie eskapády s depresívnym dievčaťom, ktoré
sa ho snažilo presvedčiť, že je tehotné (skúšala to na viacerých), polnočné preliezanie cez okno,
spolužiačka, ktorá sa dogrcala hneď po tom, ako ho zavolala k sebe do bytu. Smial sa na tom
a pointou každého jedného príbehu bolo heslo: To je život...
Ja som také šťastie nemal a možno práve preto som žral každú jednu z jeho historiek. Mojím
najväčším úspechom bolo, keď mi dievča so psími očami a láskyplným tónom oznámilo: „Si úžasný
chalan a určite jedného dňa spravíš jedno dievča extrémne šťastné, ale my by sme si nerozumeli.”
Niekoľko rokov po sebe, stále rovnaká veta. Myslel som si, že mi celý ten čas niečo chýba, nejaká
vlastnosť, ktorá by celú moju osobnosť stmelila a posunula vpred. Až Peter mi vysvetlil, aby som si
s tým nelámal hlavu. „Život je ako vypínač,” hovoril, „buď sa svieti, alebo nie. Buď je to áno, alebo
je to nie. Dievčatá rady skúšajú.”
Vždy keď ma trápila nejaká potenciálna známosť, Peter začal s rovnakou prednáškou: „Hovoril
som ti to už stokrát, pamätaj na vypínač – čo nie je áno, je automaticky nie.” Za triezva to bola
úžasná mantra na jednoduchší život, no keď sme si vypili, zistil som, že jeho teórie idú aj hlbšie:
„Ty ako chlap máš kopu dobrých a zlých vlastností a každý chce predsa len to najlepšie. Dievčatá,
s ktorými sa zoznámiš, ťa budú pozorovať a zisťovať, či dostanú to najlepšie, alebo nie. Musíš
im dať najavo, že ty si ty, so všetkými tvojimi dobrými vlastnosťami, ale aj s tými zlými.” Vždy,
keď Peter hovoril, cítil som sa o trochu lepšie. Kázal život bez kompromisov, život, v ktorom si
podmienky kladieš ty sám a ohneš svet k svojej vlastnej vôli. Lenže Petrovou praxou bolo hrať sa
na niekoho, kto nemá negatíva, a preto mu všetky jeho ľúbostné avantúry nevydržali dlhšie ako pár
dní. Preto robil kuriéra pre GLS. Peter nezniesol prácu, ktorá nie je čiernobiela a presne tu som
uvidel štrbinu v jeho absolutizmoch.
„Dnes prednáška nebude?” opýtal som sa.
„Máš nejaký problém?” odpovedal mi otázkou a ja som sa nečakane zasmial.
„Nie,” povedal som s cigaretou v ústach. „Ale už sa z toho stal taký zvyk,” zapálil som si. Išla
zo mňa arogantnosť. Odpil som si z piva a zdalo sa mi naozaj vtipné, že stačí len jedna múdrosť,
aby sa žiak otočil k svojmu majstrovi chrbtom. Peter tu bol pre mňa, keď som potreboval pomôcť
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a na všetko mal svoju múdrosť. Jeho teória o vypínači mi však ukázala, že nemusí byť chyba v tom,
čo robím, ale v tom, ako si komplikujem život. Snom každého učiteľa (aj keď je ním kamarát) je
poslať kúsok seba ďalej, no snom každého žiaka je nájsť riešenie na problém, s ktorým si nevie dať
rady. Keď žiak zistí, že to ide aj inak, už si nenechá liať rozumy do hlavy.
„Veď už sa ani poriadne nerozprávame,” predniesol Peter so zvláštnou tragédiou v očiach. Alebo
to bolo uvedomenie? Tváril sa ako mních, ktorému sa po štyridsiatich dňoch hladovky zjavila
budúcnosť alebo ako staničný somrák, ktorý si presne vtedy, keď si od vás pýta peniaze, uvedomí,
že celý jeho život je jedna veľká tragédia a musí vám o nej porozprávať. Tak či onak, nechápal som
jeho výraz. „Ako to, veď sme spolu skoro každý deň.”
„To hej,” pritakal mi Peter. No hneď, ako sa z plného dúška napil, musel k tomu niečo dodať:
„Sedíme u mňa, chlastáme, ale vždy sa bavíme o somarinách.” Tresol pohárom o stôl, vybral
krabičku cigariet a jednu mi hodil. Nepýtal som si. Zapálili sme si a Peter pokračoval: „Kde sú tie
časy, keď sme do rána rozoberali ženy? Kde sú tie časy, keď sme chceli vedieť, čo je s nami zle
a napraviť to? Kde sú tie časy, keď sme sa snažili pochopiť život?”
„Neviem...” Priznám sa, že som vložil trochu úsilia do premýšľania o ničom, ale vedel som, kam
tieto reči povedú. „Možno sme zistili, že život sa nedá pochopiť.”
„Ale dá!” zvolal Peter, frustrovaný z kacírskych myšlienok. „Pred niekoľkými rokmi by si nezbalil
ani opitého vorvaňa a pozri sa na seba teraz! Sebavedomejší, spokojnejší, už ťa ani nespoznávam.”
„Mám školu, brigádu, život... Už ma nebaví sedieť v kúte baru a sledovať, ktorá by dnes šla so
mnou domov,” oponujem mu.
„Bojíš sa...” podpichuje.
„Nebojím!” zvolám ako tvrdohlavé decko. Peter sa len usmieva. Opäť bol v úlohe učiteľa, ktorý mi
otváral hlavu. „Je to o slobode. Byť voľný, mať možnosť výberu.”
„Aká sloboda!? Aký výber!?” Ani som si neuvedomil, že kričím: „Skúšaš svoje triky na najkrajšie
dievča v bare a ak nevyjdú, skúsiš ich na druhé najkrajšie dievča v bare. Ako nízko klesneš na
svojej postupke, kým sa ti podarí nejakú ohúriť?”
„To máš pravdu,” smial sa Peter, „ale už sa pomaly zlepšujem.”
„Už sa pomaly zlepšujem...” parodoval som jeho hlas. „Zomrieš sám, tak to bude,” úplne mi ušlo,
že som zaťal do živého.
„A ty zomrieš s niekým, kto ti lezie na nervy,” odpovedal pokojne, pokojnejšie, než som čakal.
„Alebo zistíš, možno po piatich, možno po desiatich rokoch, že si niekde spravil chybu. Žena ťa
podjebe a ty hľadáš cestu von, lenže nijaká neexistuje.” Namiesto piva siahol Peter po whisky
a nalial aj mne. „Pi,” rozkázal mi. „Momentálne žijeme život plný kompromisov. Ak ti nevyjde to,
čo chceš, musíš byť spokojný s tým, čo máš.”
„Neskončím predsa na ulici preto, lebo ma nezobrali za šéfa Apple,” oponujem mu.
„To nie, ale budeš šťastný?” opýtal sa ma. Ostal som ticho, pretože som vedel, že akákoľvek
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narážka na medzery v jeho pohľade na život vyvolá niekoľkohodinovú debatu. Peter si všimol,
že mám ešte čo povedať, no tiež rezignoval, rovnako ako ja.
„Chcem byť voľný, vedieť si vybrať. Ty si ma nikdy nechápal,” dodal predtým, ako sme sa rozlúčili.
Ďalší deň ma neskutočne bolela hlava, no aj tak som už o dvanástej musel sedieť v kancli nášho
školského časopisu. Pomedzi jednoduché školské lavice sa prechádzala naša šéfredaktorka,
popíjajúc harmančekový čaj. Vždy som sa jej chcel spýtať, či si nedá kávu, ako každý jeden z nás,
ale usúdil som, že na to sa tvári príliš sofistikovane. Približne polhodinu po dvanástej sa dvere
triedy rozleteli a dovnútra prišla nasratá editorka. „Richard, to čo má znamenať?” Vytlačená kópia
môjho rozhovoru mi pristála na stole skôr, než som stihol otočiť hlavu. „Čo sa deje?” pýtam sa
s naučenou pokorou. Absolútne ma netrápilo, ako moje články môžu vyznieť.
„Rozhovor s našou študentkou!” pokračovala v pohoršení. Jej zvýšený hlas upútal pozornosť
šéfredaktorky: „Čo sa deje, Dominika?” opýtala sa a ja som sedel v tichosti za stolom, obklopený
ostrými nožmi. Je možné, že je úspech vašej debutovej piesne spojený s vaším provokatívnym
obsahom na Instagrame? Dominika prečítala jednu z mojich otázok a šéfredaktorka ma prepichla
pohľadom, ako keby som si dovolil napiť sa z jej harmančeka.
„No hej... Na tú otázku mi nevedela poriadne odpovedať,” moje vysvetlenie celú situáciu len
zhoršilo.
„Ani sa jej nedivím! To čo je za kokotnú otázku?” vyštekla šéfredaktorka.
„Ja neviem,” nemotorne sa obhajujem, „začal som ju sledovať už v prváku a celý čas pridávala buď
svoju prdel, alebo cecky. Zrazu dá na jútub hroznú pesničku a je z toho haló?”
„Tá pesnička je podľa mňa super,” vyjadrila sa Natália zo zadného radu. Jej najväčším vzorom bola
Plačková.
„Richard, ja viem, že čo nie je Dylan, to je pre teba odpad,” začala šéfredaktorka tónom, ktorý
nazývam milosrdná kopija do srdca, „ale pesnička nemusí vyhrať nobelovku, aby bola dobrá. Ty si
z nej spravil v článku nejakú kurvu a nie je s tým spokojná. Pravdupovediac, ani mne sa to nepáči.
Nemôžeme to vydať takto.” Nikto by ma nepresvedčil, že úspech tejto fitnesky a beauty blogerky
nie je rovnaký ako v prípade Oswaldovej Pumpy, len s tým rozdielom, že jej fanúšikovia boli
v prvom rade chlapi a tí sa radi pozrú na sporo odetú ženu.
Nenávidel som sa za to. My chlapi sme prirodzení lovci a Peter mal sčasti pravdu v tom, že ak
uvidíme peknú ženu, chceli by sme ju dobyť. Ony to vedia a úprimne, ak by som mal ja takúto
výhodu nad opačným pohlavím, nebol by deň, kedy by som ju nevyužil. Ale na moju obranu,
neustále som sa presviedčal o tom, že vo svete musí byť niečo viac. Viac vrstiev, viac motívov,
ale vždy som dospel k tomu, že je to oveľa povrchnejšie miesto, než si myslíme.
Neveril som Sheeranovým pesničkám, neveril som citátom od Čistej duše alebo Riadkov života,
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pretože je ľahké poznať, keď umelci hovoria o niečom reálnom alebo ide o komerčnú ilúziu, ktorá
dokáže oklamať milióny ľudí. Neveril som v lásku, pretože najprv by ju človek musel vidieť, aby
mohol uveriť. Je to niečo ako viera v Boha, ak budete trpezliví, možno sa vám jedného dňa všetko
vráti. Komerčná ilúzia, všetko v jednom. Morálka, priateľstvo, láska, pracovný úspech. Ľudia
chcú len jedno, chcú sa mať lepšie. Peter to tvrdil stále, no život musel mať v sebe niečo viac.
Jednoducho musel, lebo ak nie, tak sme všetci stratení. Neveril som v polonahú umelkyňu, ktorá
svojím prvým songom očarila slovenskú scénu a cítil som sa hrozne, pretože moja práca bola ostro
kritizovaná. Nebude zo mňa investigatívec, zameriavajúci sa na ľudskú povrchnosť, bude zo mňa
pisálek, ktorý musí robiť to, čo mu niekto hore povie a ak sa ma niekto opýta na zmysel života,
poviem mu: „Neviem, čo si myslíš ty?” Načo sa snažiť oponovať, keď sú na svete ľudia, ktorí
hovoria za troch. Niektorým stačí tak málo, zatiaľ čo iných neuspokojí absolútne nič. Keď mi Peter
napísal, či s ním nepôjdem večer do baru, neváhal som.
„Vieš, každý máme svoju cieľovku,” snažil sa prekričať Paľa Haberu. Nie toho frajera v rifľovkách
a koženej bunde, no tisíc wattový reprák, ktorému sa celkom dobre darilo imitovať hlas tejto
legendy. V Cerveze boli dnes všetci. Mladí fagani, moji spolužiaci, dokonca aj kolegovia zo
školského časopisu. Tí prešli uličkou vedľa účkových sedačiek a kývali mi s úsmevom, keď ma
videli sedieť pri stole. Dokonca aj Dominika a aj šéfredaktorka. Akoby sa dnes doobeda nič
nestalo, ale stále som to mal v pamäti. Odkýval som im s trochu menším úsmevom a prosil vesmír,
nech si ku mne neprisadnú. Peter bol na druhej borovičke a ja na piatej desiatke. Premýšľal som
medzi jeho monológmi, kto je na tom lepšie.
„Teoreticky,” ukázal na mňa horiacou špičkou cigarety, „ty môžeš mať všetky peniaze sveta, všetok
majetok sveta, všetky autá, šperky, ale nikdy si nezískaš všetkých ľudí.”
„To preto, lebo na to by si sa musel zmeniť ty sám,” stačí sa len trochu pozrieť smerom dovnútra
a odpoveď príde sama. „Nie, nie,” Peter sa ma pokúsil opraviť, „môžeš sa zmeniť, ale zapôsobíš
len na inú skupinu ľudí a hrozí, že sa od tej starej vzdiališ.” Peter bol opojený vlastnou múdrosťou
a ja som sa pozeral okolo seba. Vpravo sedeli frajeri, kúsok viac vpravo komedianti a ešte kúsok
viac vpravo bola Terezka s obtiahnutým čiernym tielkom a veľkými prsiami. Asi netreba písať, kde
mi zastal pohľad. Videl som skupinky ľudí a čím viac som sa pozeral, tým viac sa mi zdalo, že my
dvaja nezapadáme. Tvorili sme vlastnú skupinu, zaujíma ma, ako by nás popísali iní. Mizantropi?
Peter sa rozhodne vnímal ako intelektuál, ktorého nikto nechápe, lenže, čo je pravda, ak tú vašu
zavrhne celá spoločnosť? Bál som sa, že my sme tí divní a možno preto som potreboval rozumieť.
Prečo nám život stavia pred nosom steny, ktoré sa na prvý pohľad nedajú prekonať? Aby sme šli
inde? Aby sme mu pľuvli do tváre? Prečo jednoducho nemôžeme ísť tam, kam chceme? Pozrel
som sa na Petra a ani som nerozmýšľal nad tým, čo vyšlo z mojich úst. „A prečo ťa to serie?”

Peter sa otočil smerom do krčmy a ukázal prstom: „Chcem ísť ku nej a zobrať si ju domov.” Snažil
som sa sledovať dráhu jeho ukazováka a nebezpečne sa blížila k úzkemu čiernemu tielku. „Myslíš
hentú? Terezu?” opýtam sa. „Nie,” zamračil sa Peter a ukázal lepšie. Veľmi mi to nepomohlo, lebo
len potriasol rukou. „Hentá, za ňou,” vysvetľoval. Keď som ju konečne zbadal, prekvapili ma jej
dlhé nohy, kockovaná pánska košeľa a zlaté hodinky, ktoré dnes už nosí každá. Zdá sa mi, že mala
pichnuté pery, ale nechcem jej krivdiť. „Máš čo robiť,” potvrdil som jeho dobrý vkus.
„Veď práve...” povzdychol si Peter, „ak by si bol ona, išiel by si so mnou?” Premeral som si ho
podguráženým pohľadom: „Nešiel by som s tebou ani takto, ale čo mi ostáva?” zasmial som sa.
Peter nie. „Myslím si, že je zvyknutá na iný druh záujemcov,” povzdychol si. „Čo ti bráni nabrať
svaly, vymeniť tú ošúchanú bundu za fajn tričko a ísť to skúsiť?”
„Čas... A to, že potom by som to už nebol ja. Ty by si ma potom nebral už vôbec,” Peter sa pozrel
do zeme a všimol som si, že rozmýšľa. Nevedel som povedať nad čím, avšak z nespokojnosti
prechádzal do pokojnejšej nálady. Pozrel som sa ešte raz na Terezku a frajerov, medzi ktorými
teraz stála. Je pekná. Až príliš pekná pre mňa, a tak to možno má byť. Opäť som sa pozrel na Petra
a zodvihol som krígeľ: „Nech sme tými, kými sme!” Peter sa pozrel na mňa a na tvár sa mu vrátil
úsmev: „Nie... Nech sme takí, akými sme nikdy neboli...”

R i c h a r d Z l i e c h o v s k ý » autor je absolvent Autorskej literárnej tvorby pod vedením Petra Tollaroviča
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S O P H IA M Á R IA S OJ KOVÁ

zúfalstvo
Kniha vo víne ruže
Odraz tmy v zrkadle
Papier spomienkou prekliaty
Kroky bolesti v piesku
Padajúca skala k nebesám
Horúca láva v žilách trápenia
Rotujúci mesiac v duši
Kvapky mŕtvych v bubline
Voda sa sype v tvojich krutých rukách
Cesty hadov v ementáli
Lupene šupín škrtiace svedomie

pero
Pero, ktoré vypovedalo svoju lehotu
Nástroj, ktorým dokážeme meniť svet
Myšlienky sa strácajú vo fantázii
Bytosť sa mení na bytosť v kolobehu nekonečna
Obyčajná farba
Obyčajné písmeno
Obyčajný tvar
Obyčajné zmysly
V pere sa ukýva moc
Odovzdáva zodpovednosť
Poveruje vnímateľnosť
zastáva obyčaj

neočakávanosť nastane
keď sa z pera obraz vykľuje
strom života či strohá tvár
dieťa v perinke ukrýva snár
tajomstvo pera prekľuje sa v skutočnosti
novota nádychu zmení pohľad nenávisti
nastane zvrat a myšlienka jasná
nový svet ti do tela vrastá
pohlcuje celé tvoje bytie
strach prehlbuje očakávanie
vášeň vzbudzuje komplikovanie
a čistota prejavu milovanie

otvorené stratí svoju farbu
zatvorené uväzní myšlienku
znamená oddanosť slobody
melódiu slov uchytenú medzi prstami
cit, uchopiteľný pohľadom
znovuzrodenie fantázie úsmevom
utrpenie či slasť
tenká čiara ich delí
každý na inej strane listu
moc sa rozteká v neistú
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kolobeh

koruna sily

Žily trhajúce mraky
Krv kvapkajúca z vaty
Život zapríčinený tlakom
Osoba bytia je jej znakom

Kráľovná z popola nahá vstáva
Jej nevinnosť novej odoláva
Pohľad má silný a plný vášne
Jej telo nad svojou mocou žasne

Buchot ozývajúci sa rovinou
Rytmus, ktorý je zeminou
Guľa rotujúca v pohybe
Krok lámajúci sa v záhybe

Zmena bola dlhá a bolestivá
Vkrádala sa pod kožu ako tŕň
Rany plné soli jej nedali spať
Koniec sa blížil a ona nevedela vstať

Dotyk kvetu vo výraze
Stopa v snehu i námraze
Trávnité vlasy koreňom zasiate
Nádych – trhajúci sa v záchvate

Zaťala však päste
Vzpriamila tvár
Nadýchla sa moci
A prejavila svoj dar

Čas utiekajúci sa k samote
Pole so živinami v ničote
Oči stratené – hľadajúce smer
Blúdi v nás neexistujúci mier

Slzy ju pálili na lícach času
Rany na tele zmenili sa v krásu
Ženskosť jej bytosti nemala páru
Aura sa stala opakom sváru

S o p h i a M á r i a S o j k o v á » autorka je absolventka Autorskej literárnej tvorby pod vedením Petra Tollaroviča
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príbehy v obraze
Ateliér komunikácie v médiu fotografie vedie autorské projekty študentov smerom ku
konceptuálnemu vizuálnemu vyjadrovaniu a estetike neskorej postmoderny. V akademickom
roku 2020/2021 mali študenti možnosť pracovať na témach Hybridná bytosť a Môj posledný sen
o budúcnosti v rámci zimného semestra a v letnom semestri na ne programovo nadviazali témy
Antropocén a Koexistencie/Iné svety. Dá sa povedať, že všetky štyri témy sú si v istom zmysle
blízke, a to najmä v ich naliehavosti, determinizme a nutnosti reagovať na epochu, v ktorej
žijeme a ktorej sme zároveň tvorcami. Tvorivé koncepty študentov reagovali na to, čo sa skrýva
v každom z nás, na obavy zo straty, smrti, bolesti, devastácie zeme, apokalyptických vízií, ale aj
všadeprítomnej a stále narastajúcej sile médií a virtuálneho sveta, ktorý akoby už dávno nebol
náš. Ich diela sú nástojčivé, pričom ľudské a prírodné sa v nich vzájomne prestupuje, podobne
ako v dielach Edwarda Burtynského, Andreasa Gurského, Francescy Wooodman, Billa Violu,
Davida Lyncha, Leslieho Krimsa či Ridleyho Scotta. Transformovanie myšlienok do obrazových
záznamov práve prostredníctvom fotografie je dôležitým krokom na ceste k dekódovaniu vrstiev
reality, sebaskúmaniu, budovaniu si kompetencií a zručností, a to nielen v mediálnej oblasti,
ale aj v celospoločenskom meradle. Fotografia má zaujímať hodnotiace stanoviská, založené na
individuálnych prežitkoch v dejinnom kontexte, čím sa zároveň napĺňa aj jej edukatívny rozmer.
Či už ide o konštatovanie stavu vecí a javov, cielenú provokáciu, skrytú iróniu, dvojzmyselnosť či
sebadeštruktívnosť ľudského druhu s extrovertnou snahou po ovládnutí sveta, všetko sú to sféry,
ktoré sú nevyhnutné pre vystúpenie autora z komfortnej zóny, a teda zo sveta dnu do sveta von.
V tom je expanzia a extrovertnosť fotografického média a umenia, ktoré nám poskytuje priestor
pre vyrovnanie sa s emocionálnou traumou.

MgA. Jozef Sedlák
art. Petra Cepková, ArtD.
Eva Jonisová, doktorandka
Kristián Pribila, doktorand
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Daniel Bíro
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Rebeka Sumegová
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Rebeka Sumegová
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Dušana Švecová
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Dušana Švecová
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Ida Petrovičová

106

Ida Petrovičová
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Rastislav Kupšo
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Rastislav Kupšo
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Kristián Simonics
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Kristián Simonics
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Kristína Šeligová
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Kristína Šeligová
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Rastislav Gablovič
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Rastislav Gablovič
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Viliam Dráb
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Viliam Dráb
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Rastislav Kupšo
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Rastislav Kupšo
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Jana Nevigyanská
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Jana Nevigyanská
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AT E L I É R
ÚŽ ITKOVEJ
FOTO G RAF I E

vizuálna analógia / fetiš
Študenti navštevujúci Ateliér úžitkovej fotografie počas akademického roka 2020 – 2021
spracúvali vo svojich fotografiách dve témy. Teoreticko-praktické prednášky, ktoré prebehli
v zimnom semestri, boli zamerané na posilnenie kreatívneho metabolizmu u študentov
prostredníctvom hľadania a vytvárania širokej škály vizuálnych analógií. Úlohou študentov bolo
vnímať svet okolo seba a autorskými fotografiami spájať zdanlivo nesúvisiace obsahy, významy
a vizuálne prvky. Tieto fotografie sú výsledkom rafinovanej hry, posilňujúcej generatívne, invenčné
a heuristické schopnosti študentov. V letnom semestri bolo úlohou študentov v širokom spektre
kultúrno-spoločenských významov analyzovať pojem fetišu. Vo fotografických projektoch, ktoré
vznikli, na fetiš nazerali ako na prostriedok sebaidentifikácie a sebaprojekcie človeka na rôznych
úrovniach – osobnej i skupinovej, prostredníctvom tela, telesnosti, osôb, činností, záujmov,
objektov a produktov. Zámerom tejto semestrálnej témy bolo demaskovať mechanizmy prítomné
v komerčnej vizuálnej komunikácii, ktorá v rôznej miere a s rôznym účelom využíva koncept
fetišizácie niečoho alebo niekoho. Študenti si tieto mechaniky priamo overili v ich autorskej tvorbe
a zaujali k nim kritické stanovisko.

Mgr. Peter Lančarič, PhD.
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Filip Cepka
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Filip Cepka
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Alexandra Porubská
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Alexandra Porubská
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Romana Hanzlovičová
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Romana Hanzlovičová
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Adriána Gloneková
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S o f i a Vö rö š ová
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S o f i a Vö rö š ová
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Estera Belicová
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Alexandra Porubská
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Alexandra Porubská
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Alexandra Porubská

138

Alexandra Porubská
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Adela Najdeková
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Adela Najdeková
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Kristína Fialová
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Kristína Fialová
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Bibiána Bartošová
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láska k životu
Drahí priaznivci Kreatívno-experimentálneho fotografického ateliéru (KEFA), je za nami jeden
z najťažších rokov, aký sme kedy v ateliéri zažili. Nemožnosť stretávať sa a výučba niečoho takého
krehkého, ako je fotografické cítenie, je cez internet extrémne náročné. V kombinácii so zákazmi
vychádzania, znemožnením stretávať sa s inými ľuďmi a mnohými ďalšími sme sa ocitli pred
neľahkou úlohou. Vtesnať naše projekty a fotenia do úzkych mantinelov a skúsiť pracovať v nich.
Použiť, čo sa dá a fotografovať najbližších. Napriek tomu sa ukázalo, že umenie kvitne v každom
čase či nečase. A to aj napriek náročným témam, ktorým sme študentov v poslednom roku
vystavili. Čierne svetlo, Sebecký gén či Kultúrna teória sú len výňatkom z tém, s ktorými študenti
pracovali. Napriek pomyselnej jednotvárnosti pochmúrnych nálad, ktoré témy na prvý pohľad
evokujú, výsledné práce odzrkadľujú lásku k životu, k tvoreniu a k fotografii. Okrem týchto tém
(ako už každoročne) prezentujeme fotografie z klauzúrnej výstavy našich končiacich študentov.
Ich témy sú rôznorodé, od sociálneho odlúčenia cez mediálnu manipuláciu až po kresťanskú vieru
a ďalšie. Napriek situácii si ich online klauzúrnu výstavu do dnešného dňa pozrelo vyše 1000 ľudí.
Nič sme nezostali dlžní ani technickým témam, ako je napr. Zátišie, Portrét či Akt. Aj keď bol
uplynulý rok náročný a študenti si často siahli na dno svojich síl, myslím, že si môžeme povedať:
Stálo to za to!

et Bc. Lucia Škripcová, PhD.
Kristián Pribila, doktorand
Dominik Mičuda, doktorand
Lucia Magalová, doktorandka
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Amália Mintálová
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Amália Mintálová
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Katarína Páleniková
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D e n i s a Va l a c h o v á
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D e n i s a Va l a c h o v á
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Soňa Maléterová

154

Soňa Maléterová
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Andrea Popielová
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Andrea Popielová
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Kristína Šeligová
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Kristína Šeligová
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Gabriela Smutná
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Gabriela Smutná
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Barbara Čierna
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Kristián Bračík
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Kristián Bračík
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REKLAMNÁ
FOTO G RAFIA

reklama na podobnosť /
reklama na modlu
Študenti druhého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia marketingovej komunikácie na predmete
reklamná fotografia reagovali počas akademického roka 2020 – 2021 na dve semestrálne témy.
V zimnom semestri to bola Reklama na podobnosť. Študenti hľadali medzi dvomi alebo viacerými
rôznorodými predmetmi, prípadne javmi, rovnakosť alebo odlišnosť určitých vizuálnych znakov.
Miestami vznikali na prvý pohľad nezmyselné porovnávania, ktoré však odhaľujú skryté súvislosti
a prinášajú nové pohľady na zložité kultúrno-spoločenské problémy i na staré a známe skutočnosti.
Reklama na modlu bola téma letného semestra. Autori fotografií reagovali kriticky na pripisovanie
inherentnej, vnútornej spätosti objektu, osoby alebo činnosti s akousi nadprirodzenou silou, na
základe ktorej je prehnane nekriticky uctievaná a zbožňovaná. Téma teda úzko súvisela s kritickou
sociálnou teóriou komoditného fetišizmu a bola teoreticko-praktickou reakciou na princípy
mystifikácie a sugestívne techniky, ktoré sa využívajú v marketingovej komunikácii za účelom
dosiahnutia vytýčených ekonomických cieľov.

Mgr. Peter Lančarič, PhD.
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Anita Brezinová

171

Nikola Užovičová
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Nikola Užovičová

173

Sindy Urbanovičová
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Natália Zelenayová
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Barbora Svetláková
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Patrícia Metesová
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ŽURNALISTICKÁ
FOTO G RAFIA

môj blízky človek / pandémia
Nasledujúce fotografie sú výberom prác študentov predmetu žurnalistická fotografia.
Akokoľvek sa snažíme nehovoriť o covide, stále je tu a ovplyvňuje všetky aspekty nášho života.
Študenti – fotožurnalisti – sa počas akademického roka 2020/2021 venovali tomu, čo bolo
v danom čase možné; v domácej izolácii dokumentovali svojich najbližších. Ľudia si odnepamäti
chceli uchovať podobu svojho blízkeho – či už to boli tzv. posmrtné masky, teda sadrové alebo iné
odliatky tváre zosnulého, alebo namaľovaný portrét a neskôr fotografia. Portrét však nezobrazuje
iba vonkajšie znaky portrétovaného, ale aj jeho vlastnosti či charakter. Vo väčšine prípadov
prevládal subjektívny dokument, pričom cieľom študentov bolo zachytiť osobnosť fotografovaného
– teda nielen štylizovaný portrét, ale poukázať aj na vrásky, pracovité ruky či neľahkú chorobu,
modriny, jazvy.
Druhou zadanou témou bolo testovanie na ochorenie COVID-19 (zimný semester) a očkovanie
(letný semester). Študentské práce reprezentujú širokú škálu fotografických žánrov, pričom
prevažovala reportážna fotografia – subžáner dokumentárnej fotografie. Jej znakom je vysoká
miera aktuálnosti a autenticity, študenti sa snažili priniesť obrazové svedectvo z nemocníc,
odberných miest a očkovacích centier. V mnohých prípadoch zohrala dôležitú úlohu komunikácia,
keďže dostať sa na takéto miesta si vyžadovalo oficiálne povolenie od kompetentných. Pre
študentov žurnalistickej fotografie to bolo vzácne cvičenie a viacerí prekonali svoje vlastné
očakávania a limity. Výsledkom boli najmä reportážne zábery z „miesta činu“, detaily ihiel,
vakcín, dezinfekčných prostriedkov, ale aj rôzne koncepty predstavujúce metafory života:
opáskované sedadlá, predstavujúce našu osobnú stiesnenosť, červené čiary na chodníkoch či
dlaždiciach, mantinely určujúce povolenú vzdialenosť od druhého človeka... Obraz, ktorý azda
najviac vystihoval súčasnosť, je napokon zhorenisko a ďalšie zábery z prírody, ktoré poukazujú na
karanténu, osamotenie človeka, agresiu, neosobnosť, zároveň na prírodné katastrofy a klimatickú
krízu. Študenti využili médium fotografie na reflektovanie svojho vnútorného aj vonkajšieho sveta.

doc. MgA. Jozef Sedlák
Mgr. Eva Jonisová, doktorandka
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Dominik Drozdík
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Dominik Drozdík
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Katarína Hrabušová, Filip Čukan
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190
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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
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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
na FMK UCM v Trnave. Vedie
» absolventka
FMK UCM
v Trnave,
v súčasnosti
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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