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Vyšlo v spolupráci s päťdesiatimi účastníkmi
literárneho sústredenia v náklade 100 kusov
Naši porotcovia, lektori, literárni, hudobní
a divadelní hostia, workshopy, rozbory
ani prednášky by tu neboli bez finančnej
podpory, ktorú sme v tomto roku dostali.
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Fond na podporu umenia, Nadácia
Tatra banka, albatrosmedia.sk
a Literárne informačné centrum,
ešte raz ďakujeme!
Zborník slúži ako pomôcka pre rozbor
textov suťažiacich a pre ich dôkladný
rozbor a diskusiu s porotou.

Pred desiatimi rokmi:
V noci pred sústredením celý
organizačný tím pracuje na
zborníkoch. Doma ho vytlačia,
predierkujú, zviažu hrebeňovou
väzbou. Zborníky sú skutočne
handmade.
Po desiatich rokoch:
Zborník zalomí náš šikovný David,
vytlačí a zviaže nám ho tlačiar. My
sa z neho už len tešíme.
Za desať rokov sa toho na
Medziriadkoch veľa zmenilo.
Máme viac prostriedkov. Naši
predchodcovia – organizátori
nechceli po nociach robiť zborníky
ručne, ale inak sa nedalo. Neboli
financie. Organizačný tím narástol
– je nás takmer dvojnásobok.
Porota sa rozšírila, lektorov je
každým rokom viac. Aj účastníkov.
Kým prvý rok nás bolo tridsať,
teraz je vás päťdesiat.
Verím, že Medziriadky narástli
nielen kvantitatívne, čo dokazujú
čísla, ale aj kvalitatívne. Poučili
sme sa z deviatich ročníkov,

počúvame vašu spätnú väzbu,
sledujeme súčasnú slovenskú
a českú kultúrnu scénu
a prinášame vám to najlepšie
z nej. Okrem jedného letného
týždňa vám ponúkame podporu
počas celého roka. Či už vo forme
čítačiek, neformálnych stretnutí
alebo propagácie v médiách.
Robíme to najlepšie, ako
dokážeme.
A to je to, v čom ostávajú
Medziriadky rovnaké. Stále na
nich pracuje tím nadšených
dobrovoľníkov, ktorým to
dáva zmysel. Ktorí investujú to
najlepšie, čo vedia, do literárneho
projektu. Ďakujem tým, ktorí mali
odvahu niečo takéto pekné, ale aj
náročné, začať. A ďakujem tým,
čo to spolu so mnou ťahajú ďalej.
Medziriadky, všetko najlepšie.
Desať rokov je dôvod na oslavu,
ale aj obrovský záväzok. A my sa
zaväzujeme, že urobíme všetko
preto, aby sme raz oslavovali
ďalších desať.

za
organizačný tím

Katarína Vargová
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Júlia Árendáčová
(2008)

MOJE ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA
jar
jarné kvety
sú baletky
ktorým padajú sukne
máloktoré sa pretancujú do leta
leto
rozplýva sa vo mne sen
slobodné myšlienky plávajú
v mojej hlave
píšem
jedno slovo za druhým
bude z toho letná
snová báseň
jeseň
strom je obloha
pršia z neho gaštany
a padajú listy
konáre sú oblaky
zima
obloha je strom
pršia z nej vločky
žmurkajú na ne cencúle
odvedľa z ulice

MAMKA
mamka je moje srdce
je so mnou prepojená
ako dážď a slnko
vždy niečo vznikne
zo slnka a dažďa dúha
zo mňa a mamky
láska

VANKÚŠ
zohrieva mi sny
jemným hodvábom
ponorím sa doň
keď plávam v oblakoch
ZŠ poézia

J
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Ema Fröhlichová

Katarína Chmeliarová

(2004)

(2004)

xxx
víno zahryznuté
v mojom tričku
jazva na ňom
sa nespráva tak
ako by som chcela
prekreslila som ju perom
ktorým si mi písal
odkazy na tenisky
nemali úvod ani záver

vietor
sedíme na deke
objímaš ma zozadu
ponad moje plece
si prezeráš herbár
dal by si si tie jablká
čo práve spadli zo stromu
hovoríš
sú ešte nedozreté
ako ja

xxx
stodvadsať na osemdesiat
pravidelný dych
optimálne myslenie
rada čítam skratky
zakaždým nájdem iné riešenie
vtedy sa cítim vynaliezavo
ako Robinson
tvrdíš že sa naňho nepodobám
no ty nečítaš
skratky

Kentaur

nespútaná
chcem byť
z polovice niekým iným
som
ušľachtilá
až kým nevyjdem zo skrine
utópia
keby som dýchala
vo svojej hlave
nedýchala by som
mám príliš veľké pľúca
a malú hlavu
a málo fantázie

ZŠ poézia

xxx
hovorí sa
že keď listy
opúšťajú
stromy
je to ako
keď oriešky
padajú po schodoch
mne to znie
len ako stará
uplakaná
hojdačka
lebo keď sa zotmie
zostane v parku sama

xxx
už dlho tam visia
ale nesťažujú sa
chodím za nimi tak často
ako môžem
večery
strávené skúšaním
už mi skoro sedia
raz ich zdedím

xxx
nakreslím ti mapu
len tam choď
dedinka

vrastená do lesov
nie je to ďaleko
ale viem že ju
nepoznáš
mal by si
buble v nej dobrodružstvo
tiché miesto
kde cez leto
topíme rybičky
a cez zimu
hľadáme
svoju vlastnú
snehovú kráľovnú
a potom
premrznuté
hodiny vysedávame na peci
naša Narnia
len tak
mám Rudolfov nos,
huňatú mikinu
a ruky lepkavé od lekváru
mňam
túlam sa
nestretnem ťa
ale viem
že niekde si
a zamýšľaš sa
a ja
sa usmievam

E

K
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Marianna Ibrahimi
(2006 )        

len tak
a keď potichu
zavrieš dvere
lebo aj perá už spia
nezabudni mi poslať
hárok papiera
tvoj
len tak

xxx
už ma unavujú
pravdepodobnosti
ničím si nie som istá
nič nie je presné
všade samé cca.
chcela by som poznať pravdu
aj keď byť presný je vraj
zbytočné

Bez/nádej
Túžbu ovládam mágiou
čarujem myšlienky
zhmotňujem ich
ako bábky v divadle.
Prichádzajú diváci
neutícha potlesk
nikto už neutopí sny
v slzách dvanásťročného		
				
dievčaťa...
...len jeho rodičia.

Slza
V srdci slzy je sila,
je zázračná a čistá.
Vždy spomienky umýva,
keď dotknú sa ťa zblízka.
Len slza vie čo ty nie,
že svet sa občas mení.
Tak vyplaví trápenie
a pochová ho v zemi.
Odplavené sklamanie,
pokus o slaný nádych.
Duša v kráter skamenie,
hneď ako slzu stratíš.
Kráter v srdci, na duši,
zaplaví ho láva.

ZŠ poézia

Tá už slzu nepustí,
to sa občas stáva.
Žiadne slzy, žiadny žiaľ,
vieš, svet je zvláštne miesto.
Smútok slzu pochoval,
raz zabudneš, vieš to.
Neplač že sa všetko zmení,
aj tak už nič nezachrániš.
Slzu ktorá padá k zemi,
schová si zem na svitaní.

Chlpatá láska
Túžba
po vernej kráse
chuchvalec srsti
v žilách
nám navždy
spojil mysle.

Prvá pomoc
Túžba obalená v srsti
ako bábätko v perinke
pohľad do očí
mi spôsobil
elektrický šok.
Prechádza celým telom.

Tŕpnu nohy
ruky
celé telo
no najviac
je zasiahnuté srdce.
Už ide
sanitka
na štyroch
labkách.
M
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Tomáš Janešík
(2004)

Galéria
Galériu obžierali
panorámy,
ktoré boli
zlúčené
ako vodnaté atómy
s farebnými sklíčkami v okuliaroch.
Tie sa postupne menili na
akvarelové linky plaziace sa po plátnach.
Pompézne mimiky

na kamenných divákoch
vyjadrovali
pocitový automat
pretože stáli za to.
Kapacita bola dosiahnutá...
Mnohé mená boli
prítomné,
no aj tak
prázdno.

Inzerát pripnutý na životospráve
Predám dom v hlavnom meste,
neďaleko parku a krvnej elektrárne.
Pozemok sa nachádza na dvojstej ulici.
Pár metrov ďalej je supermarket so širokým sortimentom
(inzulín, oxytocín, endorfín či melatonín...)
Od domu má kľúče údržbár kvôli kontrolovaniu tlaku
na cievnom potrubí.
Poštár chodí v červenej kombinéze,
je veľmi komunikatívny
a poštu nosí pravidelne.
Občianska gramotnosť závisí na
abecede.
Síce končí pri písmene E, ale matne si pamätajú aj K.
Priečne pruhované lampy menili pred mesiacom, takže sú nové.
Pár kilometrov na sever sídli pravicová a ľavicová vláda
v parlamente.
Policajná hliadka sa pozná podľa bielych uniforiem
a najbližšia nemocnica ponúka najprofesionálnejšie sestričky.
V prípade záujmu volajte na telefónne číslo...
ZŠ poézia

Origami
Krehké abstraktné tvary
tvoria sympatie.
Nezahŕňaš kosti , šľachy a ani svalstvo.
Vymykáš sa v absurdnosti.
Obnažené papierové telo
ohmatáva
zrnité svetlo,
ktoré sa kostrčou letmo opiera na žalúziách.
Pýtaš sa, kto ťa poskladal.
Autor ostáva anonym...

Špenátová tragédia
Dvojplošník Gloster Gladiator N5520
bzučí po atmosfére ako čmeliak
pod plynnými tvarmi s vlastnými chromozómami.
Dramaticky klesá,
pomaly, pomalšie a napokon najpomalšie
až nadišiel voľný pád.
Následne havaruje na pláži.
Maltské pobrežie nahlas pomľaskáva
nadutými lícami vrak,
ktorý je ohriaty
ako z mikrovlnnej rúry.
Niektoré trosky stekali po podbradníku .
Pilot sa nestihol evakuovať
a tak zhorel v oceľovej papučke.
Napokon sa pláž zotavila
a naučila sa vstrebávať nepríjemnosti.

T
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Ema Jeleňová
(2008)

Teplovzdušný balón
Malý chlapček
sa uloží spať.
Zodvihne kotvy,
odľahčí balón.
Nechá sa dvíhať
zívnutím
nad zduté chuchvalce na fiktívnych policiach
až
vyletí do vesmíru.
Tam nahodí udicu
a uloví kométu.
Vytiahne jej háčik
a krotko ju pohladí.
Vystelie jej kozmický prach
v zaváraninovom pohári
a vloží ju dovnútra.
Rozpráva jej...
Diskutuje, dedukuje, ale aj polemizuje.
Kométa iskrí zaujatím
a vrtí teplým chvostom.

Leto
obkľúčené kvetmi
motýle sa kĺžu na jeho lúčoch
vtáci spievajú svoje sny
večer si ho ukladám pod vankúš
ráno z neho otváram
prázdniny

Jeseň
odniesla lúče z básní
vtáci tancujú
posledný spoločný tanec
pred odletom
kone cválajú k svojim snom
moje vlasy spievajú s vetrom

Sestra
vyštebotáva ticho ktoré je v izbe
je jej zrazu plný dom
keď sme spolu
moja myseľ sa mení na dúhu
sme dve púpavy
ktoré sa nikdy nerozlúčia
aj keď ich vietor rozfúka
na rôzne strany

Daždivý deň
keď z mrakov padá
smútok
spomeniem si na to
že to neprší
ale hrá pre mňa múza
počujem píšťalku
husle
klavír
zasnívam sa
chcem byť jednou z nôt

Premenlivá
sedím pod gaštanom
zrazu mi na hlavu
padla jeseň
obzerám si ju
je farebná ako moje čarbanice
na výkresoch z detstva
každú chvíľu sa jej mení nálada
ako mamine
keď sa jej nepodarí koláč

ZŠ poézia

E
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Katarína Melcherová
(2005)

Biele miesto na nádych
v klietke z ľudských tiel
ako vtáča
sa prepletáš
pomedzi
pás prsty rebrá

Mozaika
našiel si ju na zemi
medzi črepinami
z farebného skla

telá sú pevne zovreté
dusia ťa
trhajú ti perie
chlad sa ti omotáva okolo lýtok
hryzie ťa do členkov

pozoruješ
ako sa svetlo dostáva
cez jej telo
robí ju skutočnou

každá je iná

zarezáva sa ti do kože
no aj tak ju opäť poskladáš

sneh je nemý
špičky sú dopnuté

studený vzduch
spomalí pohyb špičiek
po snehu
s výšivkou
zo zamrznutých včiel
voňajú ako slnko
zopár žihadiel
sa ti zapichlo do prstov
pirueta
úklon
brušká navlečiem na niť
a omotám okolo hrdla

ZŠ poézia

kožu mám zo skla
dážď
mi steká po ramenách
skúma ma
kosti svaly myšlienky

xxx
vo vašom dome
je množstvo poličiek
a všetky sú zaplnené výkresmi
z hrubého papiera
sú tvojho otca
na každom je iný obraz
tvoj otec nepočuje
zvuky
kreslí
najradšej máš
zvuk spievajúcej fľaše
je modrý a zaberá celý papier
len v jednom rohu
je biele miesto
na nádych
raz si vytapetuješ izbu
zvukmi
tvojho otca

motýľom kreslím na krídla
vôňami
potom
sa z nich stanú
kvety
K



16 –17

Lenka Melcherová

Ema Rusiňáková

(2008)

(2006)

môžem myslieť na všetko
lietam
pristanem na oblaku
hladkám dúhu
chytám kvapky dažďa
vôňa jablka a škorice sa mi
				
vrýva do tela
to je môj raj

chceš
nájsť moje myšlienky
nevieš
do ktorej časti môjho ja
sa máš vkradnúť
aj tak napokon zistíš
že ich tam nemám ukryté

tanec
počujem vietor
našepkáva mi kroky
veveričky lúskajú oriešky
do rytmu
a vtáky mi spievajú
pomaly splývam s hudbou
nikto tu nie je
len ja a tanec

ZŠ poézia

strach
mám zimomriavky
neviem sa pohnúť
cítim sa ako strom
ústa sa mi otvárajú a zatvárajú
vlasy mi vejú vo vetre
pred očami mi prebehol blesk
kvapky dažďa ma stále		
renasledujú
ich hlas mi kričí do ucha		

strašidelnú hudbu
kým sa nevyčasí

plyniem s vetrom
moje telo ako rekvizita
ešte stále sedí na lavičke
myseľ už pláva vo vetre
cítim sa ako v bazéne
vznášam sa
vlny ma šteklia na bruškách
prstov
a ja dokonale splývam
s vetrom

XXX
sedím
v bielej izbe
premýšľam
ako ju vyfarbiť
prinesiem si
hudbu
kúsok básne
zajtrajší deň
mliečnu čokoládu
záhadnú orchideu
mojej izbe
biela svedčí

OBRAZ
štetec počuje
smiech
radosť
aj plač
svojho maliara
tancuje na hudbu
ktorú hrajú farby
stráži naše myšlienky
je dôkazom toho
že je možné
otvoriť okno
a vidieť celý svet
dotknúť sa neba
vyletieť až za hranice
svojej fantázie

XXX
predo mnou
je biele plátno
jedným ťahom
naňho nakreslím
čiaru
stane sa z nej
kvet
vedľa neho vyrastie
ďalší
a ďalší
sú ich stovky
otáčajú sa za slnkom

kvapka odráža
naše letokruhy
píše ich do knihy
stratenej
hlboko hlboko
v mysli

plátno sa pomaly
vyzlieka z bielej
XXX
tieň tancuje
na hudbu z ticha
izba zhltla svet
svetlo mi otvorilo oči
čas už nekráča (o)proti
			
prúdu vody
tma odišla s mlčaním
JESENNÝ ČAS
nepredvídateľný vietor
sprevádza čas
zbiera myšlienky
sleduje radosť

L
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Anna Semková

Marek Šlosár

(2004)

(2005)

Vodorovne
váhavo a
po bruškách prstov
po tme
pobozkaná trávou
každým steblom
prší
plače odzadu
záporné číslo
zruší kladné
a zostane len prázdno

XXX
letokruhy v ponožkách
už chodíš skoro
naboso
večer zaspávaš
s náramkovými hodinkami
pri uchu
dopisuješ listy
odzadu
čoskoro bude čas
obliecť sa
do svetla

Zazimovanie
topánky si vysteliem
jesenným lístím
pery namaľuje
vietor
už len
ZŠ poézia

oblízaný prst
a môžem
ísť
koruny majú ešte
červené očí
moje už
zasychajú
padajú
ešte stále
stiahnuté
póry
kvety plačú
na jeseň
lúčia sa
s vlasmi dievčat
stále
kratšími

XXX
v podlahe výťahu som dnes
objavila
nočnú oblohu
vliala sa mi do topánok
skryla sa mi do ponožiek
a objala mi členky
doma som ju vyliala
do vane
naplnila ju až po okraj
ukončila všetky vety
ponorila som do nej

tvár
potom aj krk plecia dlane
zvyšok vtiahla
sama

prechádzanie krajinou
jarné slnko rozpletá
stromy kríky rastliny
čo sa chúlili od zimy

aby som sa jej mohla spýtať
ako sa mám

rieky sú nitky
čo sa trhajú

xxx
adresa mojej hlúpej
duše
je kvé-er kód

krajina pod bielym papierom
naraz rozpálená
nastavím jej tvár

vtáky letia okolo iba raz
sú zvedavé
a chcú rásť
až do hĺbky papiera

štvorce v rohu
číslo na konci
oči zatváram pri
blesku
v binárnom kóde
ti odovzdám
iba tie slabiky
ktoré sa nemäkčia
zajtra ráno
už teraz to viem
prehreje sa mi procesor

blúdim
blúdim v elipse
čo nemá koniec
som ako Halleyho kométa
v detstve som kráčal
po krátkej strane kruhu
v dospelej jašterici
ktorú zjedol čas
zostalo elipsové nekonečno
staroba je prázdne vnútro
stredovekých pokladníc
z úsečky urobili periódu
A

M
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Laura Bilíková
(2001)

zlý čarodejník zabudol
zhasnúť svetlo svojich čarov
UV žiarenie
poškodzuje všetko živé
je to dôkaz
že svetlo je ohybné

dážď
vodné šípy
prebodávajú mi vetrovku
a tak tasím
dáždnik
s výkrikom
do boja s chladom

cyklus:perceptiones mutantur
// zmes impresie a každodenného života

krádež
potichu si zo mňa ukradol
kúsok
a naďalej
kráčaš zasneženými ulicami
v čiernom kabáte
ani sa neobzrieš a ja pomaly
zisťujem,
že si moja
chodiaca v rana

bez názvu
marhuľovo sfarbené pobrežie
topiace sa slnko v odlesku
vlny splývajúc do piesku
ich zvuk
ich chuť
ich studené dotyky
zvlnené pomníky
snov

SŠ poézia

čas
na stole leží zožltnutý list
papiera
už tam je dlho
nasiaknutý slovami nikdy
nevyslovenými,
ktoré oné dievča
navonok trpko popiera
a list papiera
len žltne
naďalej

scéna
stojím pred zrkadlom
vpíjam sa pohľadom do seba
objavujem svoje vlasy
strih
zrazu
si strihám ofinu
tupými nožnicami
a pokojne
ničím bezcenný ideál krásy

veď to s ňou skús
je pekná
múdra
píše póeziu
má dobrý vkus
bude tvoj výstavný
kus
L
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Lucia Čurillová
(2002)

jar národa
telo prerástlo záružlím
cez cievy do pôdy prenikla civilizácia
a z hrudného koša vyrašili bajonety
tak kráča víťazná armáda
ku svojim ženám
a deťom
a neónovým chrámom zasväteným prázdnote
armáda sa nemusí obávať
vreteníc
majú samopaly
ani
ich netrápi hlad
pred sebou ženú stádo koní
a červeno spenené biele šije
sa rozpíjajú do zhasínajúceho slnka
tri sestry
roztočili medzi sebou nebesá
každá z nich obtočená
zlatou niťou
potrebou po naplnení
potrebou po svitaní
cisár slnko zosadený hviezdnym proletariátom
cárovná mesiac s jantárovou guľkou v temene
víťazná armáda kráča domov
v jednom tele
stovky divých prepelíc
srdce bijúce do zlatej klietky
von
von
chcem slobodu a rovnosť a lacný turecký med
chceme víťazstvo a zrazenú krv a smrť
kosa odrazená od konskej lebky
lanové kvety zapletené do obrátky
SŠ poézia

prehodenej cez šiju mladej nevesty
pred oltárom. pred otcom.
a v jej ústach spolu so zlatkou modlitba
za národ. za boha.
víťazná armáda kráča domov.
a pod nohami im rašia bajonety.
cez obväz presakuje diplomatický takt.
cestu vedie biely žrebec.
po ceste z vápenca a vápna
medzi drevenicami a protiraketovými základňami.
víťazná armáda ide domov.
ku svojím ženám
a deťom
a neónovým chrámom.
mladá nevesta beží a nohy má od bieleho prachu.
žrebcovi od papule kvapká šampanské.
a konečne je mier.

nesmrteľný
odpudzuješ ma
tvoje neogotické uhly
a pokožka románskych svätcov
črepy a odreniny a nedokrvovanie orgánov nutných pre život
odpudzuješ ma
a ten vnútorný odpor ma zmrazuje stláča mi miechu
rozsekáva bránicu vo voľnom páde
a ja ležím
ako rozlomená kľúčna kosť
v tvojom tele
a nechávam tvoje prsty prenikať cez moje vlasy
a kožu a svaly a tuk a nervy a šľachy
až na kosť
ležím a odpor škrabe
L
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kosť o kosť
keď pred tebou bežím
cez horiace borovice a zakrvavené brezy
moje kosti udierajú o zem
ako kopytá koňa
a pľúca sa mi napĺňajú krvou
pretože ľudské pľúca nevydržia tempo konskej kostry
a tak sa modlím
krvavou penou
a tebe sa hrudný kôš dvíha
so smiechom tvojho koňa
dom je zlato a hrdza a prach
je to misa s modlitbami k bohyniam
naplnená tvojimi slinami
je to naša posteľ
husie perie a bledé zlato
je to stôl
ja. ty. misy a taniere.
je to krvácajúce ovocie a mykajúca sa kaša a horiaci med a korisť.
zajace bez srdca.
kačice bez vajec.
jelene s parožím pokrytým svadobným závojom
ja s krvácajúcimi pľúcami
a husím perím.
a ty.
s kosťami všade a kožou prastarých svätcov.
nenávidím tvoj smútok
tvoje dutiny a prsty v mojich vlasoch.
snažíš sa hovoriť ale z úst ti vychádza krv a sliny
odrezávam sa od tvojich telesných tekutín
a čepeľ praská odporom
ale večeriame
krv na perách
a pod nami ich kosti
SŠ poézia

krásne a múdre a žiarivé a odvážny a bystrý a láskavý
ako vrstvy lístkového cesta
presiaknuté medom z tvojich úst
napĺňa prázdno domu
prilepuje perie k pokožke
nehovoríme
naše slová sú mole a naše slová sú popol
hemžia sa v tvojich ústach
nakládli vajcia
škrupiny lámajúce sa na jazyku
sval rozseknutý porcelánom
a ty plačeš a zalykáš sa a snažíš sa prehovoriť
slová napínajú tvoju kožu
aj ja bežím
utekám lebo som koňom
lebo som kačicou
lebo som zajacom
lebo nie som tvojou ženou
okolo nás horia borovice
chcem ta odťať
chcem sa odtrhnúť
nie som tvojou
a nezáleží na prachu
ani na tvojom bledom zlate
záleží na pohybe krvi
a toku jantáru
kryštalicky sa ťa dotýkam
a svaly a koža a šľachy a kosti
sa roztrhajú
nie som tvojou súčasťou
si zajac bez srdca. kôň bez pľúc. kačica bez vajec.
nie som tvojou ženou.
som horiaca borovica a zlatá misa a výkrik zostreleného dravca.
som tvoja smrť.
L



26 – 27

botanika
hortenzie by sa mali presádzať na začiatku jari
a ty si ma vytrhla v novembri
a kričala aby som kvitla
okvetné lupene sa miešali so snehom
ako rozvírený odraz ohňostrojov
oviniem sa svojimi koreňmi
ako popraskané ruky matky
porezané niťami
z mojich vlasov a z môjho lona
roztrasené storočiami krvi
pretekajúcej týmito poľnohospodársky udržovanou zeminou
naplnila si moju izbu kvetináčmi
s tlejúcou hlinou
a mnohonôžkami
víriacimi sa pod mojimi prstami
naplnila si mi izbu kvetináčmi
a zošila záclony
a teraz spolu sedíme a čakáme v tme
kedy niečo vyraší
možno tretie oko
pod tenkou blankou vlhkej kože
medzi tvojimi prstami
keď ich prepletáš s mojimi
pozerá cez hlinu
medzi koreňové systémy
medzi hľuzy a lišajníky
nášho symbiotického vzťahu
našej výmeny neistôt a dusíka
chcem ti odťať hlavu gladiolou
chcem ťa spútať brečtanom
a kŕmiť psím vínom
chcem sa pozerať
ako ti imelo prerastá očnou dierkou
SŠ poézia

a kostihoj obrastá stehennú kosť
ako ti v pľúca perforuje skorocel
chcem zobrať tvoju lebku ovenčenú černobylou a kvetmi bazy
a postaviť ju na podobločnicu
vedľa vázy čerstvých hortenzií
je skorá jar
moje chodidlá sa zabárajú do pulzujúcej zeme
a nebo spieva neosobnou rečou vodíkových komét
zasejem tvoje kosti
invazívny druh preferujúci nehostinné stanoviská
a budem sa smiať nad nepresnou istotou botaniky
a zapúšťať korene

L
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Marek Jaroš
(2001)

filmová repríza
vietor je najlepší inštruktor
pralesu
masíruje mi päty
pokrútené ruky sa napli
zapraskalo v horskom pásme

mesiac krváca do okna
dokedy budem zdvíhať
nevedomé úsmevy
ponad plece
vstrebávam svetlo
čo ti od úst odpadne

koľkokrát sa ešte napijem
nechcem ťa len za múzu
to by bolo nefér
si ušľachtilá ako lipicany
nikto nechce krasojazdkyne
čo by som nenapísal
šepkám ti do dlaní

kúpila si si mohér
učíš sa štrikovať
vymeníme si navzájom telá
oblečené naruby
SŠ poézia

nový sveter máš už
roztiahnutý

srieň ako hliník obaľuje žily
krv tlačí do stien ako
rýchlovlak
predbehli sme borovice
požierajú posledné zvyšky energie
smole sa nebránim
ušpinili by sa mi nové
topánky
už len chvíľa

hrdzavé slnko zinkuje
marec
neúspešne podvádza ľudí
kolená sa vyťahujú von
rieka ako kašmírový šál
miluje pokožku
prevaľuje červené víno na
jazyku
popáleniny ti už ostali
pomaž sa olivovým
olejom
ubolená zem

tretia jeseň
dievčina
si maľuje na tričko
dnes použije potravinárske
farbivo
obzerá sa v zlatých mlákach
vypráža čipsy na stromoch
až kým ich nepripáli
rozbitý
čierna je opäť v móde
chcem sa podrezať veršami
vyhrýzť sa z tvojho tela
a oslobodiť ťa odo mňa
namiesto rúžu miazga
stúpa po schodoch
čajník výhražne píska
rieka unáša cudzie zvuky
skúša ma zastaviť
posledný krok
a karmínový gobelín
musím draho platiť vlasmi
les
ktoré nemám

neisté
tmavožlté ovzdušie
fialové flitre visia nad lesom
opäť sa zapol kolotoč

dievčina
pohľadom poskladá
novú krajinu
ako origami
ako starú kožu

je čas vymeniť šaty
za recyklovateľné

zbieram si do okuliarov
odrazy tvojich úst
na pamiatku
beháme po pastelkách
sú ako ty
malinová farba
v mojom zornom poli

nechcem si zvyknúť
na piesok v hrtane
len rozprávaj

M
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Viktória Anna Lesayová
(2000)

moje srny boli vždy krivé
kostrbaté

Srny

moje srny, také krotké stádo
na poliach často stálo
moje srny, zvykli zbehnúť po lúkach
pokrčiť steblá trávy
moje srny pri behu sa vždy spotili
z ich kože teplo sálalo
moje srny, tie mali podmanivý pohľad
keď stáli jak na kopcoch skaly
moje srny mali mapy na nohách
a zvony v kopytách
moje srny aj keď boli párnokopytníky
vždy v stáde nepárnu mali
moja srna
tá v nepáre, čaká
postáva na poľnej ceste
hľadá, komu by sa v štronze kukla do očí
v tele kŕč ako
napätie z elektro stĺpu
moja srna, leží vo svojom lehne
a zatvorenými viečkami cíti celý svet
pod nočnou oblohou
jej, mojej srne, rastie v srdci kvet
moja srna, taký
SŠ poézia

prenikavo biely satén
moja srna, ju zvykne v horúčkach
oblievať chlad noci
moja srna, má na zadku biele bodky
ako hviezdy oblohy
moja srna, vylízala hrudku soli
vo vyprahnutých ústach sa jej lepí presušená slama
od horára
už viac nedal, zimy niet
moja srna, teda asi
čaká na jar
až zas
raz stretne
horára
Na tej poľnej ceste.
xxx
Chcela by som mať ešte jednu vrstvu kože
Také jemné tkanivo
Čo priľne na pokožku a zahreje ju
A ja už nebudem mať studený krk
Budem mať zohriatu chrbtovú kosť
Chcela by som mať ešte
Mať na sebe ďalšiu vrstvu svojho tela
Tvrdú šupku ako listy kukurice
Niekedy aj ostrú, hryzúcu
No pod správnym uhlom hebkú ako hodváb
Keď ju prežúvaš v ústach
Naplní ti pery farbou
Máš ju všade medzi zubami
Chcem sa schovať a čupieť
V
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Magdaléna Martišková
(2001)

A byť schovaná za kríkmi
Možno keby som krom tak to vo mne proste vykvitne
Mám suché ruky
A nezvlhčia ich ani slzy
Chcela by som byť kvetom v okne
Možno keby ma zaprášenú osprchujú v sprche od prachu
Tak moje suché ruky by konečne zvlhli
xxx
Ako vyzerá muž,
ktorý nosí hlavu na
tele
a tvár na tej
hlave,
ale nie je to úplné teľa?
Smiem takého pobočkať na líce?
Plače?
Sú takí, čo sa tvária, že velice
a aj takí, čo zbierajú ovečky na lúke
potom sú tí, čo sú vlastne otec
a potom už je len ticho,
prestávka.
Dievčatá v sukniach si hľadajú frajera.
Zakasať blúzku za zásterku,
frcnúť šminky na očko,
dať si dole podprsenečku,
ukázať cicky, prská, kozičky.
Kam ich ten vetrík zavial,
Jaj, ale veď oni zbierajú ovečky!
mužov aj dievčatá
na lúke,
do trávy,
do postele, spať.
SŠ poézia

URBAN(omaniakálna)
spod plachiet kamiónov
trčia paneláky
prevážané z mesta na miesto
kde 5-6-slabičné slová
na etapy zaplavujú poschodové rieky
bývajú plné záložní
s preferovanými poetmi
mokré
predmanželské oázy
ich prenatálne zbierky
namilované do zásoby
poštári, čo zvonia dvakrát
pocestní a
pochodníkoví
po vyskladnení
voľne pohodení
na medziposchodiach
mám rande
nastajlované pre iných

mesto povysáva zastávky,
posledných zmetie pod koberec
...

M
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environmentálna a na kauciu
pri brehoch
trčia z vody rybie steblá
chcel by si raz klíčiť
v dome s oblými stenami
tak najskôr o päť o šesť
rokov alebo vzťahov
v stravovačkách sa chytám poslednej slamky
kým nám ich papierovo nezakážu
mlčím
rybu hryzieš do kosti

sekáš slabinami
s druhým
gombíkom rozopnutým
až po pocit naplnenia

kóje a iné dni

vkĺzneme do jedného z kráterov
namiesto smoly
všade trčia zárodky pondelkov

polovičný a ja na znamenie
medzi zárubňami sa nám samé od seba
potkýnajú pohľady
ústa sú ústricovité a nepravidelne tvoje

nenechávam nič
na seba
preprúdiš skrz mňa
jednosmerne
v mikrovlnách

rána

a nábytku sa zrazu kopia hrany
vždy
keď si už preč
a ja stečená aj z kože

pontóny v plytkej vode
a zvyšok vzduch

pitné zdroje

hlbší
viac rybí
než ty sama
sme obchytkaní ako každá
hladina
a dni sú už len metrami
krv nie je mlieko
ale rozkáž vode

stále som tvoj nerozhodný prívlastok

SŠ poézia
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Alexandra Múdra
(2000)

V hodine V
Vôňa tyrkysového mora.
Smrad. Splašky? Odpad ľudstva,
neutíchajúca bolesť z menšej
straty.
Čo lepšie im dať? Chlieb kladený
na ihličie
či víno za krvou páchnuce?
Obeť uložená na čerstvo
pokosenej tráve
Škótsku s ľadom žiada si.
Po smrti či hneď s vánkom
uháňať?
Krájam ho na milióny kúskov,
však
len to moje stačí mi – a či nie?
Kus jednodňového srdca
strúhať,
túžbu naháňať.
Oko titanom podliate, miesto
v dlani zastáva si,
tam, kde patrí.

hlava zvesená, naporúdzi.
Naruby prevrátená a predsa tak
živá
zrnitá obrazovka.
Chce objať ma, no ja zdrhám.
Miesto toho vo mne stratí sa
a na viečka pobozká ma.

Na jej hruď položím jej
a na jazyku značí sa mi
farba nešťastnej dúhy
a z cesty rastie ona
a milióny jednoliatych chlapov,
zakrpatených,
sediacich pred televíziou,
s pivom v ruke a v druhej ona
si líha,
celkom maličká, pivonka lesná.
Nehybne leží, slovka neutrúsi,

Mútna voda dostala zas šancu.
Veď Mexiko je ďaleko.
Tvoje plece nebolí
a aj srdce obmäklo.

SŠ poézia

Na pól zbalení?
Na mieste hláv stratenom
s dierami a záplatami
v drevenom plote
rok sme škatuľu hľadali ,
puzzle skladali.
Sadni si alebo ľahni.
Klamaní a odsúdení si napokon
našli k sebe cestu.
Opäť.
Nie je to diagnóza,
Nepochopenie áno.

V cudzine sa všetko napravilo,
kým nenadišiel deň návratu.
Môže zachrániť len pár,
nie celý svet.
Niet dosť krásnych slov na to,

čo za štvrťrok sa zmenilo.
Odíďme.
Už sme napol zbalení.

a deravieš,
no mňa najviac,
ale pamätaj,

V snoch ráno, prelievajú sa mi
Tvoje olovené oči.
Sú unavené a rad na ne stojíš.
Zázraky sa dejú,
veď sú znova
mastné lane.
Pardon, nemysli na ne.
Myslel som tie mastné laná,
olejové, čo preplietla nám		
				
Tvoja mama.

Tvoja kvetina už nezakvitne.
Plody budeš na cudzej už zbierať
a ruky v napätí zvierať,
budeš voňať vlasy jej zúfalo,
nariekať, kričať a skuvíňať
o pomoc?
I keď beznádej Ti chýba,
predsa ostávaš.
Ani vpravo, ani vľavo.
Odkry ma,
prizri sa bližšie,
ponor sa do hĺbky
a vysloboď oblak,
ten zo mňa,
nado mnou,
i ten, na ktorom panujem.

Čakám.
Na zázrak.
Na teba.
Na ráno.

Katrinanina na eL 14
Si činná,
Sopka.
Len spíš,
obliehaš ma svojou páľavou,
oblievaš ma láskou k veciam
doposiaľ nedotknutým,
obliekaš ma prítomnou žiarou.
Strieľaš
z pušky,
z kuše,
do všetkých svetových strán,
navôkol nečujne
A
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Nájdi zas pôvod Kráľovstva,
vráť sa.
Voľ bôľ.
Nevôľne.
Boj. Sa. Či. Neboj?
Rozprestri svoj závoj
a ja pozdvihnem čašu času
s bielou v povetrí
budeme všetky,
matky, dcéry,
večne na teba čakať,
veď už netreba plakať.
Je fraška, len šaty má nové.
Humor mrzne,
evolúcia zastala v istom bode.
Zrod novej fantázie,
prerod ideálov
a sprievod zámerov,
preľud
hltám.
Zatiaľ čo bojuje za národ,
mňa bude oslavovať,
mňa bude oslňovať,
mňa bude posilňovať,
Teba bude oslovovať
svojím večným Slnkom.

SŠ poézia

Vlasy mojej sestry
Ranné sliedenie
tiché, nepatrné praskanie
škrupín
zdrvené hlavičky
do matraca vtlačené lakte
kvaple potu a sĺz
odtlačky prstov na zakázaných
miestach
otvorené dvierka skrinky
NEPOKRADNEŠ
vypálená žiarovka
NEZAKLAMEŠ
stále tie isté výhovorky
presúvanie nábytku
NEPOKRADNEŠ
zamykanie sa
NEZOSMILNÍŠ
mumlanie
veď opakovanie je matka
múdrosti
tiché listovanie v spevníku
šepot okoloidúcich
brána otvorená
a slová plynú zo skutkov?
cirkulujú medzi nimi
na jednu zodpovedanú otázku
naskytá sa tisíc odpovedí
keď sa zjavíš
nik nie je zvedavý

a my znovu presúvame nábytok
a ty si leješ mlieko do kávy
zoškrabovať omietku
nebola nikdy väčšia zábava
utekáme pred dobrým vetrom
nikomu nechýbať je výhoda
chceme vedieť
odkiaľ veje
hladíš steny
z neba leje
A
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Lucia Orlovská

Katarína Pirháčová

(2001)

(2001)

Mt 5, 13-16

Americky vedci zistili
I.
Vy ste soľ sveta,
Vedel si o tom, že vymierajú
nechávate za sebou snehovú
včely?
brečku. Ich blanité kridla sa lámu
Vy ste svetlo sveta,
Pod náporom krutej prírody
zhluk elektrobodiek
Namiesto návratu do úľa
viditelných z vesmíru.
Umierajú prepracované 		
Vy ste boli stvorení na jeho

pred ním
obraz,
Nikdy sa nestretnú s tými
A vytvorili si jeho obraz.
O ktoré sa starali v larválnom
štádiu
Aké ľahke je v toľkej láske
Ani sa nepostarajú o svoju
zabudnúť ,
kráľovnú
Že si prach ...
V dynamickom spoločenstve
Už nie sú potrebné
Si prach a na prach sa obratiš,
Vždy sa nájdu náhradníci
krúžiš vesmírom,
a vyvolavaš kýchnutie.
BZZZ...Bzz...bzz...
A včelička letí do nebíčka
Si prach a na prach sa obrátiš,
Ešte šťastie, že to nie sme my
všade sa usadíš,
a všade je ťa hromada.
II.
Naše zásluhy v masívnom
Si prach a na prach sa obratiš,
vymieraní
A kto by nechcel po sebe
By sme mohli oceniť
upratať?
Len minimálne
A to iba v oblasti
Masovej spotreby medu
Ale nikto si nevšimne
Medové motúzy
Plaziace sa po zemi
Či náhly nárast cukrovkárov
SŠ poézia

Moner manush

(neverte štatisktikám)
Takže sme stále safe

I.
kolenačky nájdené náramkové
hodiny
keď by si náhodou chcel
zmerať predpoveď dažďa
suchú zimu budú striedať len
Ale tak to pri kompromise chodí 
rozmazané detaily
Riešenie nesmie vyhovovať
vychodený hrana chlapec
Ani jednej strane
v tomto poradí
prezliekame miesto medzi
Pokror

oknom a stenou
Vybudujeme ťa
čísla z kalendára prehĺtaj po
Tehlu za tehlou
hrstiach
Litre betónu
čo ostane
Naliate dolu hrdlom
odnesieš v mokrej plachte
Utlačíme, vyhladíme
Snáď nevypadnú
II.
poď bližšie
Najprv sa odstráni hlina
nech vidím ako sa podobáš
A predmety z dávnych čias
na vodu v pohári
Sa odnesú do múzea
presvitanie prstov
Všetko sa buduje od základov
naokolo popol s klasmi
A stavia sa čo najvyššie

v strede stola
čaká na ruku
Vy ste náš nákres
a zdedené veštiace schopnosti
Naša kópia
čo zistíš z čiar na hlave
Všetky obrysy sú presné
ukladáš mi za krk
Nevybočili sme
jesenné kruhy v obilí
Ani v jednom oblúku
Teraz je rad na vás
v rohu postele nachádzam
Vytvoriť lepšiu budúcnosť
			
posledné kusy
čistého prádla
vône z nich urobili vankúše
Naše lepkavé pasce
A sladké narkotické chvílky
S nami pretrvajú aj naďalej
Možno, že včely nie

L
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Kristína Ryniková
(1999)

na priloženie
s meniacim sa rozložením síl
nosím všetko vo vrecku:
mincu
jahodu v čajovom papieri
krv do nosa
III.
zem
v dvoch miestnostiach
naraz
ružovie
píše sa o tom v knihe na
japonský 			
		poriadok
vyzuté nohy z otlakov
naberajú tvar
lezú cez seba
bez prísunu dostatočného tepla
kimono a dreváky sa vrátili
v ranných rozcvičkách
v stojanoch na hlavu
v striedaní postelí
a detských prstienkoch
keď padneš na posteľ
spíš tri dni
súbory ukladáš medzi rečou
rozkladá telo do sedačiek
v poslednom rade

SŠ poézia

IV.
bod.ka
veľké písmeno
na konci môjho brucha
vtlačené do kože
nedýcha
musíme udržať nažive aspoň
polovicu dievčaťa
V.
koncipované do jedného vlaku
s ublíženými uzlinami
holý chrbát
kabát
slnečné okuliare
používanie častíc presiahlo
svoje limity
vraciam sa k bodu jeden
začína askézou
nekončí
pod nohami
sa nám namiesto vrstevníc
lámu ovocné stromy

apokalypsa
v čase keď už neexistuje žiadna minulosť ani prítomnosť
kde neexistuje žiadna budúcnosť a čas je len ďalším v rade prežitkov
sme slobodní od času najväčšieho väzniteľa všetkých vekov
čas je za nami je hlboko pochovaný v mysliach preživších
už sú len spomienky
ktoré viac nie sú spomienkami
stávajú sa realitou
stávajú sa prítomnosťou
nič viac len čisté momenty nezasiahnuté viac časom
ktorý kedysi podmieňoval ich existenciu
čas je prežitok
je strojom na manipuláciu
čas je hybná sila vesmíru
čas sa už nepočíta
čas plynie
čas sa rúti
rúti sa k záhube más
čas je prežitok osloboďte sa
čas sedí na svojom tróne časov
čas kraľuje
čas udržiava rovnováhu
čas ničí i tvorí
čas si vyberá tú najväčšiu možnú daň
čas je vrahom i záchrancom
osloboďte svoje mysle
myšlienky letia neviazané časom a minulosť prítomnosť

i budúcnosť sa spoja v jedno
Sloboda už vedie svoj ľud v zúfalstve so zástavou zdvihnutou vysoko

nad zaužívané medze ľudského chápania
sloboda vedie svoj ľud k najkrajšej záhube všetkých doterajších
vekov

K
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dobrovoľný smútok zo straty
sloboda zapadá na obzore
vytvára priestor novej nočnej kráse
ktorá napĺňa všetky dni tohto malého sveta
ktoré sú skrátka pritesné aby obsiahli tvoju veľkosť
dobrovoľné väzenie je sídlom tohto času
dobrovoľný úspech ktorý stojí nad všetky hodnoty
nevýrazná línia deja prerušovaná zábleskami svetla
noc sa vyparila
Mesiac odišiel
prežili sme
to čo sme stratili je nenahraditeľné
tiene ostali pretĺkajúc sa životom ďalej
predstierajúc že nezaznamenali zmenu sa zaradili do tých správnych koľají
kde boli vždy očakávaní
povedz že ten čas ešte príde
že v tme dňa nájdeme cestu
že príde prebudenie
noc je nad nami
spadli sme už tam kde sa klasy javia ako stromy
kde ruža vädne
a šum krídel zaniká v hluku správnych rozhodnutí?
držíme sa okraja priepasti poslednými črepinami
ktoré si v nás zanechal kým si bol ešte pri nás
poslednou nádejou pre deň
hlboko pochovanou v horde silných rečí a povrchnosti
v ktorej sa teraz cítime aspoň čiastočne ako doma
príď a oživ to čo sa oživiť nemôže
tvoj odchod bol priskorý
ty to vieš
deti neboli pripravené prevziať žezlo
deti sa sami boja
sestry slobody
táto je pre teba mesto anjelov a plastových pohárov
toto je pre teba nekonečná bolesť mojej vlastnej hlúposti rozhodnutia
SŠ poézia

táto je pre teba nevyčerpateľná únava vždy ochotná dať almužnu
táto je pre teba základná potreba
ktorá uhasí všetky túžby
čo zahatí plány mocných
čo mi dáva radosť vekov minulosti
spolu s posilou po ktorej tak veľmi túžim
keď na oblakoch viac nezáleží
ty vyslanec boží si mi ho dal
mesto zimy
ty mi ukazuješ krásu prebudenia
voveď ma do toho času absolútnej slobody
voveď ma späť na tie miesta
kde som tancovala v duši spolu s tvojou sestrou
je smutné že to čo sme minulosťou už urobili je naozaj navždy preč
vedieš ma na horu svojej krásy
na vrch svojej vznešenosti
na svoju pýchu vekov minulých
a mnohými zabudnutých
vekov čo poodkrývajú srdce národa a korene budúcnosti
tej budúcnosti ktorú žijeme
ktorú dýchame
tá čo je tak často opakovaná a zároveň nepoznaná
ty ju žiješ
ty si ňou
sestry zaveďte ma naspäť do toho času
kde nebola skutočná bolesť
a šťastie nebolo len ilúziou toho, čo bývalo kedysi
zaveďte ma naspäť na miesta svojich krás
kde som bola šťastná
pokojný výkrik smrti
tam kde sa križujú svety
kde sa stretáva nekonečnosť s nadhľadom realistu
tam kde sa slová odrážajú od stien naplnených láskou k životu
kde tváre ktoré už neboli schopné vydať slzy odtlačili svoje stopy

do minulosti
kde kvapky vykupiteľských strastí neprinášajúcich obetu zapĺňajú
M
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pece spravodlivosti ktoré sa
zapaľujú vo výdychu bratov
v rozhodnutí žiť
v premáhaní tých ktorí sa rozhodli vydať svedectvo
tam kde vzdialenosť rozhoduje o živote a smrti
kde kontakt zachraňuje a možnosť zabíja
kde ostáva len ľudskosť a pravá identita srší z (pohybov) rúk
kde neexistujú žiadne miery hodnôt
tie rozhodnutia sú sväté
horúčava sa valí z ľudí
ľudia robia horúčavu
tú ktorá prepaľuje do kostí a popola
ktorá berie a nedáva
hovorí sa že dáva
že prináša osoh svojim popolom
kde je?
v tých tupých výrazoch?
v ústach čo aspoň na chvíľu zastanú?
v mysli, ktorá sa konečne prebúdza?
musia prísť hordy aby precitli
musia sa vzniesť aby plakali
musí ho rozfúkať vietor a musia naše nohy ucítiť škrípanie kameňov
kameň prechádza
premýšľa
obzerá sa
premýšľa
nasadne a vezie sa preč
navždy poznačený bolesťou myslenia
nechce byť viac mučeníkom
chce byť slobodný
kráča k zástupom
kráča k nebesiam
ale nie s nimi
kráča tam kde sa radia légie
zábrany sa chvejú v nehybnosti
dav ide a pece horia
pece horia v západe ľudskej civilizácie
SŠ poézia

Alfréd Tóth
(1999)

Vypaľovačka Venované D.M.
I.
Púšťam si ťa dookola
Ten francúzsky šansón
našich sŕdc
vyrytých mojimi zubami
na vinylovej platni

osvetlenej tvojimi
zelenými mračnami

Vonku nesneží ani neprší
Je iba bielo

V mäkkej katedrále
hrmí a padá biely dážď
Prosím o rozhrešenie
Neprichádza

Sedíme v kaviarni
Vravíš niečo o svojom živote
No ja ťa nepočúvam
Snažím sa vyplávať
z dvoch zelených jazier
Zrazu
ma schytíš a bežíme
cez celé Champ-Elysées
Bežíme ďalej
Zvečerieva sa
Bežíme
Park
Svetlo
Tma
Bozk
Svetlo
Tma
Hotel
ČERVENÝ BETLEHEM
Ležíme v mäkkej katedrále
na štyroch nohách

Milión mojich iónov
sa premiestňuje
stretáva milión
tvojich elektrónov

Dve telá
Dva páry rúk
Dva páry nôh
Jedno srdce
Ležíme v tme otočení chrbtom
obrátim sa
Nie si
Cítim kožu na mojej koži
obrátim sa
Nie si
Vonku je iba bielo
Nesneží ani neprší
Šansón doznieva
Melódia stúpa
narazí o dvere
otočí kľučkou
uniká
Je preč

A
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Púšťam si ťa od začiatku
II.

Našu platňu nechce ani oheň
Je príliš studená
Vyletela do stratosféry a ostala
tam
Bol to hod hodný olympionika
pravda pravdy je pravdivo
nepravdivá

Stromy v alejach ukazujú nebu
svoje holé ruky
Medzi čiernou a čiernou chcú
chytiť niečo vzdialené
pravda pravdy je pravdivo
nepravdivá
Domácnosti zapaľujú horské
slnká
Domy sa obracajú do vnútra.

pravda pravdy je pravdivo
Astronóm spočítal náš hviezdny nepravdivá
letokruh
A čierny vinyl sa stále točí
Kladiem ruky do ohňa aby cítili
niečo iné
pravda pravdy je pravdivo
Kladiem hlavu do ohňa aby bola
nepravdivá
čistá
Niekto v meste odtrhol všetky
amplióny
Nahádzal ich na hromadu
a predsa sa točí
pravda pravdy je pravdivo
nepravdivá
V záhradách pália Galilea
a čerešňovicu
Čas čerešní rodiacich v pároch
je preč
pravda pravdy je pravdivo
nepravdivá
SŠ poézia

Čakám na sanitačný vlak ktorý
nepríde
Oheň sa sfarbuje do modra

Bolo by krásne
Bolo by krásne
milovať sa s Turkom
Spojiť svoje telá myšlienky
názory
kultúry vieru národnosť
Zistiť že si celkom rozumieme
Škoda že len v posteli
Dovoliť mu vytiahnuť šabličku
odrezať mi hlavu a ucho
Nechať si ju zabaliť do burky
Neskôr
si na palube lietadla
krátiť čas počúvaním
Rozprávok Tisíc a jednej noci
v origináli
Prísť domov
uvedomiť si, že
v Turecku si stratil hlavu
A vyhlásiť v Turecku
že mal charakter
keď ti nechal
srdce a ucho

Samota
Keď mi syn povedal:
„Idem sa prejsť s mojou
samotou.“,
tušila som, že niečo nie je
v poriadku.
Keď sa o niekoľko hodín vrátila
len ona,
vedela som, že niečo nie je

v poriadku.
Vzala som panvicu.
Tresla ju po hlave.
Preletela stenou.
Zostala z nej iba
čierna plachta.
Keď ma po niekoľkých
minútach
objala druhá,
tak som ju schytila,
napchala do mixéra.
vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Chutila dobre.
V záhrade veje čierna zástava.
Vykvitli čierne ľalie.
Teraz som konečne sama.

Orientácia
Žlté klbko sa gúľa
mačky utekajú za horizont
Magnetická ihla
v sklenenom oku
sa krúti
Sever samotár
Východ vyhnanec
Juh buzerant
Západ blázon
Uprostred cudzinec

M
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Pavel Bakajsa
(1996)

Čiernovláska s čiernymi očami
si sadla pred zrkadlo
Magnetická ihla
v sklenenom oku
sa krúti rýchlejšie
Je mnoho možností
Samotár
Samotár – vyhnanec
Vyhnanec
Buzerant – vyhnanec
Buzerant
Buzerant – blázon
Blázon
Samotár – blázon
Samotár
Čiernovláska s čiernymi očami
si vyčesáva perly z vlasov
Magnetická ihla
v sklenom oku
nevie kam pichnúť
Je mnoho možností
Stačí navlieknuť a šiť
Iba dávať pozor
aby sa ihla nestratila
a niť nepretrhla

adarháZ
Stromy sa zakoreňujú
do neba.
Slnečnice sa otáčajú
za mesiacom.
Voda doviera do prameňa.
Žaba vypľúva muchu.
Kávk kávk
Skáče zadoček do rybníka.
Jablká vzlietajú na konáre.
Od matky späť k otcovi.
Porodí ich znovu ?
Posledné pripína žena
a spolu s mužom
lezú na strom.
Obrovský ukazovák
zaborený do zeme
vzlieta.
Pred chvíľou som vedel
komu patril ale zabudol som.
Hviezdy zažmurkali
a zatvorili oči.

1
celý čas spí
až keď sa pozeráš
kto naozaj si
prebudíš ho
a nevieš či si
niekým pred zrkadlom
alebo zrkadlom
pred niekým
lebo každý odraz myslí
že ním nie je

2
Túto báseň si nikto nevšímal
preto som ju napísal
tu
kde bude viditeľná

3
kým dážď nahlas pršal
my sme stíchli pod strechou
a počúvali všetko čo mlčalo
počas sucha

4
zo svojej strany na tvoju
zopár veršov hádžem ponad plot
možno si zazrel
ako som sa ti pred očami mihol

5

Všetky toky
tak ako ty
sa boja svojho ukončenia
Nech táto rieka
ktorej smrť sa blíži rýchlosťou
tvojho čítania
sa vleje do tvojej

Čiernovláska s čiernymi očami
odišla
nerada sa hrá s mačkami
Poézia do 26 rokov
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Alica Bednáriková
(1999)

XX
odteraz budem spávať iba so starými mužmi
nebudem prieberčivá
musia nosiť košeľu o dve čísla väčšiu
mať bradu a vrásky
a musia ma nenávidieť
byť arogantní a kričať, že som hysterická ženská
vopchám im holé ruky do brucha aby som vybrala spomienky na minulosť
voňajú celuloidom a glazúrou
odteraz sa nechám rozpredať na orgány
sama si podám inzerát
odteraz budem jesť mäso a piť krv zvierat
a štítiť sa nebudem
ničomu

v mojich najhorších snoch
sedím na bielej plastovej stoličke
v nemocničnej sprche
a dvaja sanitári
mi umývajú
vlasy a telo
vozík
odparkovaný pred dverami
a pri ňom sestra
čaká, či neodpadnem

XY

mort
s ako stromy ktoré nevidíš keď spíš
tá ulica
obídeš ma
objímem ťa
m ako mesto a mlieko v plastovej fľaške
prsty na obrubníku
veď vidíš
veď počuješ
r ako rozmer
už nevidím ďalej
vyfľusnutá miezga čo robí život
instantná atrakcia
ť ako ťarcha keď točí sa svet
ťažoba tetrapak tužidlo
ť ako teplomer
telesný čin
talizman pre šťastie
básne sú prežitok
a nemocničná sestra mi pod posteľnou plachtou šepká
že jej dcéra
sa mala volať
alica

chápte
že iná dlho nebudem
prahnem
po tej spomienke
kým kričím
“teplejšiu!“
Poézia do 26 rokov
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ZIMA A ONA
táto báseň váži tri tony a dvadsať deka
nepíše sa ľahko
je venovaná tebe, kto si ju neprečítaš
lebo kým som ju písala, stratila si sa z dohľadu
bodaj by som vedela skrutkovať tak krásne
murovať tak nežne
plevať s toľkou gráciou
možno by som potom nepotrebovala sirénu
stačil by diktafón
krásny to čas, tá jar
na sihoti deti trhajú prvé snežienky
nedala si mi vedieť

doma je len ozvena
nie sú tam riadky
a zámočník si zobral za ženu
moju matku

DEMO

doma nemám ústavu ani synonymický slovník
ostali po nich
stopy v prachu
doma je láska no nie je neha
musel si mi ju doniesť v celofáne
kričala celú cestu

vyrástla som z budelepšie a nebertotakvážne
vyrástla si z prepáčmito
vyrástli sme z rukunato

doma je sen no nie skutočnosť
predstava nie opasok nie vypínač nie žiletky nie voňavky nie
obézny muž nie nadávky

jelitokopitoplatito
z tapajopomstiepev

doma je len ozvena nie sú tam stromy
nemám si na čo zavesiť
vysoké očakávania

vyrástla si a v izbe vädne plevel
ktorý si zúrivo vytrhla zo zeme
dvíhaš ruku vyššie než hádzanár nižšie než satan
tvoje mladé oči vidia bielobu
namiesto dúhy
krásny to čas, tá jar
počuť hrdličky z fíšoru
pookriem bez zábran
vyrástla si a v izbe vädne plevel
ktorý si zúrivo vytrhla zo zeme
bol taký krásny
Poézia do 26 rokov

doma je len pusto
hovoria
vypustíš ju a zje ťa
do tla
do dna
doma je mačka a sto biliónov neurónov
a ja ťahám za sebou orgány
dolu brehom

A
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Ivana Csalová
(1996)

Doma
Mesto, nezáleží aké, iba že vaše.
To, na ktoré v mape utieka podvedome
ospalé oko a trasa rýchlika.
Jediná identifikovateľná bodka
(desaťtisíc obyvateľov)
medzi morom neidentifikovateľných.
Delta, kde vás vylievajú pospiatky
všetky špagáty:
bielizňová šnúra knísajúca vo vetre,
(modrý dvadsaťšesť nanometrov hrubý nylon)
uzlík zástery v strede chrbta dievčiny
(pevná biela bavlna)
vešajúcej nevyvolané snímky prastaručkého Zenitu,
ktorý sa dneska pri troche šťastia
vyslobodil z pivnice.
Snímky trepotajúce vo vetre,
zoradené chronologicky:
svadobná, prebytie mojej osoby,
môj vznik v mušelínovej perinke,
(bytie tak krátke, že nikto nevie povedať po kom som)
ja vrieskajúci,
ja mlčiaci
(prvák so zádumčivým pohľadom starca,
sériová fotografia na kocke s kyticou)
ja prerastajúci ľudí na svadobnej fotografii,
ja neprítomný: už nie v tomto meste,
(na snímke bledne náš dom a záhrada)
ja starý, iba so strýkom: mariáš, rodinné stretnutie v trojici
s fľašou borovičky.

strkajúci ňufák do bielizňového koša s fotkami,
záhrada prerástla dom
a dom prerástli činžiaky v horizonte,
v ktorom behajúci tieň chlapca
preskakuje líniu mesta.

Obojživelník
Ani život, ani text,
vyliezajúci z mora papierov
stráca chvost slova.
Vynáranie
bolo vždy spojené s obsahovými
str_t_m_.
Na súši perokresbu pancierov
dotvárame sietnicou oka.
Spojenie medzi tvorením
a tvorom vyžaduje byť tak trochu
obojživelník.

Dievčina sa otáča, medzi perami drží štipec,
pod nohami sa jej motá krátky pes s dlhým chvostom
Poézia do 26 rokov

I



58 – 59

Záhrada
Toto leto sa premnožili osy,
srdce mi vytunelovali cestičkami
nepokojných myšlienok.
Ako jablko zabudnuté na stole,
tiež sa vám štíti dotknúť,
človeka, ktorého už načal niekto iný.
Predstavoval som si to ako aortu,
pocit popraskaný a zosklovatený ako cibuľka,
pre mňa to však bolo ako kopanec
do osieho hniezda.
Z buniek kože by mi
prerazili miesto chlpov žihadlá.
Neakurátny na pohladkanie.
Toto leto sa premnožili pocity.
A osy idú na sladké.

Poézia do 26 rokov

SEBAklam
Bol to
viac pocit
než myš
lienka
so
tili
ma do lona
rebier a kostí
tu mám srdce
ži    je na úkor    se
ba    klamu,    čo
tu     je na s na     mi
podopreté
no ha
mi sku
to čn
os ti
a čo    nie
cestacestacestacestacestacestacestacestacestacestacestacesta
zrkadlový svet ma vždy ukazoval
v ucelenejších pravdách
a tiene    
sa predlžujú keď kopírujem
zem     kontúra vylieva
obsah mňa z formy sa
do stratena
realita mi v podstate
zlomila
nohy

I
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Jana Domoniová
(1995)

(ktorýkoľvek) Silvester
Okolo polnoci kamarátka
vysype drobné striebro
do mojich vlasov, ale ono
oprší ako ihličie vianočného
stromčeka zasiahnuté
teplom obývačky.
Na kabát
mi padá popol,
kým pozorujem
cudzie bozky a objatia.
Už viem, že zajtra
budem hovoriť o sujete a
rekonštrukcia večera
bude možná len s pomocou
náhodných svedkov.
O mesiac si všimnem,
že je deň dlhší,
potom objavím novú
hudbu vhodnú na
snívanie a odídem.
Budem v meste
dýchať hluk.

Poézia do 26 rokov

Addict
Skupina: kvetinovo-orientálna
Optimálne ročné obdobie: jeseň/zima
Počet strekov: 2 (krk a zápästie)
Vietor sa dnes chce
predvádzať a
ja mu to dovolím.
Rozpustím si vlasy –
nech sa trochu pohrá.
Líže mi kožu,
na jeho jazyku cítim
[černice, list mandarinkovníka].
Kým srdce nevyprchá,
rozosieva ho
ako peľové zrnká,
ktoré sa zachytia na
vlhkú bliznu kvetu
[jazmínu, pomarančovníka,
ruže].

Mihanie
Voda takmer vyprala
červený odtieň
z mojich vlasov a
ja som si v tomto meste
ešte nezvolila
obľúbenú stranu
hlavnej ulice.
Keď idem von
prenasledujú ma
neóny
roztrasené ako
nočné myšlienky.
Svojou ostrosťou
sa vtesnajú
do každej póry,
obkreslia dutiny a
odhalia diskoloráciu.
Potom sa spolu tárame.

Keď nastúpia
posledné akordy
vtedy sa aj on utlmí
lebo vie, že má len pre sba
[tonku, santálové drevo
a vanilku].

J
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Klára Hrenykóová
(1998)

po čase si opäť objavil závislosť
ktorá ti neškodí
teda takto si to ospravedlňuješ
vysvetľuješ
mylne zjednodušuješ
vrháš sa do divokých vôd pátosu a sebaklamu
rúhaš sa a vyslovuješ slová
čo ti nepatria
ešte to nevieš ale čaká ťa pád
veríš v šťastie iných ľudí
nahováraš si že ty budeš ich spasiteľom
v zákrutách pridávaš plyn a rútiš sa z kopca
rýchlosťou ktorá by ťa mohla
a možno mala zabiť
strácaš sa v slovách ktoré si zabudol vysloviť
kým tvoj boh nestíha narovnávať koberce
ktoré si pošliapal
nestíha skladať veci
ktoré si porozhadzoval po izbe
nestíha a nevládze a nemôže a nechce
a ty začínaš tušiť
že toto je láska ktorá ťa
zničí
a potom si pochopil že voči vôli času
nezmôžeš nič
a potom si začal naozaj žiť
keď si si uvedomil že tvoja
bezmocnosť nemusí byť
prekážkou
skôr výsadou
dívaš sa do slnka priamo tak dlho kým
neuvidíš nič iba čisté
a úprimné svetlo
Poézia do 26 rokov

toto je paradox umierajúcej
lásky
vtedy keď sa ti zdá že si už dostatočne
vysoko
začína sa tvoj pád a
nie je to nepríjemné a
nebolí ťa to
padá sa ti vlastne celkom ľahko
na dne nájdeš pravdu
a je už iba na tebe
či si na to
zvykneš či sa s tým
naučíš žiť
poukladáš vedľa seba pozbieranú úrodu
očistíš vyrovnáš roztriediš porovnáš
na jeseň keď stromy opadnú
a nahé polia sa lesknú v podvečernom slnku
sa začne tvoje tiché umieranie
sypeš si na hlavu popol tvojich malých
bratov a sestier
modlíš sa k bohu prosíš o
odpustenie alebo
potvrdenie viny chceš si byť totiž aspoň niečím
naozaj istý
stôl
za ktorým sedíš
je plný
ide teraz o to
oddeliť zrno od pliev
rozhodnúť sa a prijať ortieľ
ktorý naprieč tuhou zimou
a dlhým zabúdaním
ponesieš v tých
K
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Kristína Janačková
(1996)

zranených opustených krvácajúcich rukách
ktorým neostalo nič iba
odpovede na otázky
čo zatiaľ nik nevyslovil

kaukazský ľud kedysi dávno
veril
že človek môže ešte živý
splynúť s nebom
šplhali sa na stromy spievali a tancovali
a v istom veľmi vysokom štádiu
otvoreného vedomia
dosiahli zmenený stav mysle
stali sa na chvíľu bohmi
tento rituál však mohli vykonávať
iba šamani
predstavitelia najvyššej kasty
čítaš a veľmi pomaly
píliš pod sebou
poslednú vetvu

na úpätí hory záleží iba na tom
či si z ramien zložil
prebytočnú záťaž
či si odpustil všetkým čo ti ublížili
či si pripravený vzdávať sa toho
čo nazývaš sebou
nehľadajúc odmenu netúžiac po vďake
musíš iba stúpať
a milovať ľudí tak veľmi
až pre nich ochotne umrieš

Poézia do 26 rokov

De chaque négatif un agrandissement, s’il vous plaît
Dvakrát do týždňa volám s rodičmi.
Zakaždým chcú, aby som im povedala niečo po francúzsky.
Už mesiac opakujem jednu a tú istú vetu
a začínam vidieť, ako im z tvárí presakuje sklamanie,
lebo sa jedná len o jednoduchú frázu
a navyše – vyslovujem ju s prízvukom.
Na každé rozprávanie
aplikujem filter, ktorý
neprepúšťa smútok ani samotu.
Niekedy sa spojenie preruší.
Obraz je zrnitý a
zvuky pripomínajú údery po plechu.
Moja tvár a môj hlas si vydýchnu.

V pivnici, medzi kompótmi
Hneď po svadbe ma zavarili.
Uložili do lavóra, ponorili do
studenej octovej vody, aby zo mňa
vyplávali červy a iné neduhy.
Kôstku vylúpli, aj keď som sa dusila nesúhlasom.
Naložili do sladkého nálevu,
veko previazali stužkou
a na štítok napísali
tučným ozdobným písmom: Mama
V Katkinej rodine sa vždy veľa zaváralo.
Bola by škoda dopestovanú úrodu nechať pokaziť.
Keď rukami šmátra po polici v pivnici,
natiahnu sa k nej cudzie ruky a stiahnu ju do krajiny,
kde neexistujú kompóty,
kde sa ovocie je čerstvé, rovno zo stromov,
kde vysokým opáleným ľuďom
steká ovocná šťava po prstoch
K
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Patrik Májovský
(1994)

a oni si ju oblížu
a odhalia svoje biele zuby.
Prvýkrát po dlhých rokoch si spomenie, že nie je iba mamou.
Že kedysi ju zvykli volať inými menami.
Rozpráva o tom, ako u nás
zatvárame ovocie do pohárov a fliaš.
Smejú sa na tom,
padajú od smiechu ako prezreté hrušky zo stromov.

Bola pripravená vyklíčiť
Mala som veľký sen byť spisovateľkou.
Mala som všetko naplánované.
Mala som kamarátov a úžasnú rodinu.
Mala som nejaké to kilečko navyše.
Mala som k sebe veľmi negatívny postoj, pripadala som si tučná, s veľkým
bruchom a ružovými vypapkanými lícami.
Mala som veľké šance byť úspešnou športovkyňou.
Mala som pocit, že si musím úspech a slávu zaslúžiť.
Mala som pocit, že všetko v mojom živote a okolo mňa ovládajú iní.
Mala som pocit, že ma tréner nemá rád.
Nemala som sa rada a svoju sebanenávisť som spojila s odporom
k vlastnému telu.
Nemala som energiu podávať výkony ako predtým.
Nemala som menzes, už takmer rok.
Nemala som myšlienky, nápad ani túžbu.
Nemala som nič, o čo by som sa mohla oprieť.
Mala pätnásť, vyzerala ako osemročné dievčatko.
Mala strach vypiť čo i len 2 dcl kofoly.
Mala kolapsové stavy, sklon k bradykardii a hypotenzii.
Mala aj iné príznaky celkového úpadku telesného vzhľadu.
Malá časť pacientov začne sama bojovať.
Mala by nasledovať odborná lekárska liečba a starostlivosť.

Poézia do 26 rokov

CYKLUS ZA CYKLENIE
Apendix k masovej masturbácii
Monológ so Sigmundom Freudom
a nie len s ním
Otázka slobody
– mať moc alebo môcť použiť gél
alebo vazelínu
stimul a simultánna koncentrácia na obraz
alebo jeho predstavu
alebo sled obrazov
alebo ich predstavu
Mount Everest
Mariánska priekopa ho prekonala zas o dve hĺbky
extrakt
opäť sa natíska otázka slobody
– mať moc uchopiť život do svojich rúk
by mala byť rutina a nie výnimka z pravidla
cca o 15 minút
to možno zopakovať aby sa upevnila fixácia
chvála
„Priznávam sa verejne a kajúcne“
„a neraz!“
Napísal Philippe Brenot

P
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Tie rána tie noci
Kto by to povedal
že poruším zákon
a ešte v tú noc má zachváti požiar
hneď v nasledujúce ráno
sa zo mňa stane
požierač svojich nechtov
detských snov ktoré vypľúvam
aspoň svoj lexikón konečne vymením za lexaurin
s vlažnou vodou
tak ako ty občas meníš svoje gaťky
keď ich z teba stiahnem
zatiaľ čo koža ostáva na mieste
nepovšimnutá
kto by to bol povedal
že za to
môžem ja

Ex
Exlibris.
Excitácia.
Extrapolovaná ex nihilo.

ja
a zase len       ja

Na báze uhlíka
Ešte stále tliem nad naším
osudom
vydýchni
z úst do úst?
a roztiahnem sa ako pulzary
v končekoch
tvojich prstov
Poézia do 26 rokov

Medziplanetárne kurvenie
Suky
tie galaxie roztočené na prste
výtrysk mlieka a plazma po
záruke
vyrovnávajú všetky zisky
a straty
zdráhanie sa smiať
popod medové fúzy aj napriek
nim
keď sa Zem začne triasť
drnkať
treba sa ukryť pod stôl
a počkať kým sa táto virulencia
virvar
presunie z bodu A do bodu G
aby tam
zapustil svoje korene

tie moje sa blížia k bradavkám
ecce homo!
nechoď spať domov
tma je v tom opäť nevinne
tak zasni
pretože ja ešte stále
tliem

Extenzia ex abrupto.
Extáza. Exkurz. Expedícia.
Extrospekcia. Exhalácia
exkrementov.
Exophthalmus.

Exceluje ex offo.
Exaktnosť. Exaltovanie ex usu.
Exogamia. Extraliga.
Extroverti excelujú extra legem.
Excalibur existuje. Exhibícia!
Exotika expanduje ex tempore.
Exotoxín.
Exil. Extrapunitivita.
Exodus exemplárne
exemplifikovaný exorcistom.
Exitus. Exhumácia.
Expert exponuje explantát ex
post.
Explózia expresií .
Explicitne extenzívna
exteriorizácia.
Excerpcia.
Extinkcia.
Extrakt.
Exegéza.
Exekúkcia.

Exot. Extrémista. Exces.
Extravagancia. Excentrická.
Experiment?
P
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Barbara Vojtašáková
(1999)

Holocén
je dokonané
no pred našim domom
sa nezhromažďujú svorky
nikto nechce vidieť
ako vyzerá telo
po kontakte so smrťou
dieťa sa šmýka po ľade
sneží
zvyšok tej
kozmopolitnej bielej pokožky
nám bude ešte týždeň
ležať pred dverami

zhadzujem vrstvy pier
vrstvy oblečenia
korodujú
som mojou súčasťou
zo strechy visí ostrý železný hák
mačka s veľkým bruchom
sa lenivo váľa po rohoži
aj ona vie
všetci veľmi dobre vieme
na rukách cítim
pach umierajúceho zvieraťa

Poézia do 26 rokov

moje ja sa prestupuje
zovšeobecňuje
množí
nevie
čo robiť s takým
množstvom mäsa

a preto
naša úzkosť je
nepudová
členitá
naša radosť je
techno house párty
pre všetky generácie mojej i tvojej rodiny
naša spoločná radosť
je akási umiernená
odpoveď na všetko
je dokonané
dnes vyjdeme von z našich
domovov

vyčistíme mrazničku
a priestor pred dverami
vyprázdnime chladničku
nech máme kde uložiť šalát
do zásoby
takto
s ľahkosťou a pátosom
privítame tenké jarné bundy
B
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Gregor Bugri
(2004)

Nedôverujem psom

„Kedže za posledné dva týždne sa pri jedálni zranilo sedem
žiakov, upozorňujeme, že na chodbe pred dverami je schod.
Takže si dajte pozor.“ To sú celí oni! Niežeby niečo urobili,
oni iba upozornia, ako keby to pomohlo.
Všetko vyzeralo úplne nevinne. Sedel som na gauči a hral
sa na mobile. Moja o päť rokov mladšia sestra prišla za mamou do kuchyne. Tento rozhovor som počúval len na pol
ucha. Sestra prišla s návrhom, aby sme zobrali nášho psa do
školy, lebo tam je nejaká akcia, kde deti môžu doniesť svoje
domáce zviera do školy. Pousmial som sa nad absurdnosťou
jej nápadu a na stopercent som vedel, že to neprejde.
Psa máme už tri roky. Je to miešanec vlčiaka a ešte niečoho neznámeho. Zobrali sme ho z útulku a musím povedať,
že ho nemám veľmi v láske. Niežeby mi jeho prítomnosť
prekážala, je s ním celkom fajn, ale nikto z nás ho tak celkom
nechcel. Moja sestra (netuším či narazila na nejaký zvrátený
film, alebo je na vine jedna z jej stupídnych kamarátok) v jeden deň prišla, že chce poníka. Bývame v radovej výstavbe,
máme dvor veľký 10 metrov štvorcových, a ona chce poníka.
Tiež som si myslel, že to neprejde, a tak som sa pridal, ja že
chcem mačku. Mačka je zlatá, nezožerie veľa, netreba špeciálny výcvik a neprekážalo by jej, aj keby bola celý čas vonku.
Už som si myslel, že som vyhral, ale nie, rodičia povedali, že
nechcú uprednostniť ani jedného, a tak nám kúpia psa. Hneď
som vycúval, že nech má radšej poníka, lebo som vedel, že sa
budem musieť o psa starať sám, lebo „je náš spoločný“ a sestra by ho svojimi metódami zabila (aj keď si myslím, že ho aj
zabíja). A tak každý deň musím chodiť na prechádzky, kŕmiť
ho, umývať, čistiť po ňom, a ak sa náhodou ozvem, sestra
povie, že si za to môžem sám. Začneme sa hádať a nikam to
nevedie, a kedže nemám až takú chladnú krv a nenechám
psa napospas osudu v našom dome, starám sa oň ja. A sestra
sa oň zaujíma, iba ak sú tu jej kamarátky alebo ak sa s ním

ZŠ próza

G
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môže niekomu pochváliť. Toto by sa dalo nejako prežiť, ale
odkedy máme psa, začali sme viac chodiť na chatu. Predtým
si na to rodičia spomenuli asi tak raz za dva mesiace, ale teraz
tam chodíme každý víkend. A je tam urputná nuda, nie je
tam wifi, cez víkendy chodia najlepšie filmy v kine aj telke,
ale na ne môžem zabudnúť. Celé víkendy tam teda presedím
na terase s mobilom v ruke a hrám offline hry, čo tiež niej
e žiadna sláva, ale nemám na výber. Hádam by som nešiel
na prechádzku do lesa! Iba občas ma mama zavolá pokopať
banduročky, ale to je všetko.
Zase som sa ponoril do hry a prestal vnímať ich rozhovor.
Keď som sa zase započúval, skoro som skolaboval. Z maminých úst som počul: „Tak dobre Gabka.“ Fakt netuším, ako to
sestra urobila, ale ani trochu som neváhal a zapojil som sa.
„Čo ste, veď je nevychovaný, ledva sa dá udržať na vôdzke, je
agresívny na ostatných ľudí a psov. Ako si predstavuješ, že
to zvládneš?“ Moje argumenty boli temer neprekonateľné,
ale ona tým hnusným prízvukom s podtónom smiechu povedala: „Ty mi pomôžeš!“ Snobsky som na nadýchol a čo najrozvážnejším hlasom som povedal: „Zabudnite, s tým psom
nikam nejdem!“ Potom sa do toho zapojila mama: „Ale, no
ták,“ nasadila (aspoň myslím) milý hlások, „pomôžeš svojej
sestričke so psíkom, máte ho obidvaja radi, a ona ho tak chce
zobrať do školy, ale sama to nezvládne. A navyše pozajtra má
narodeniny!“ Hneď mi bolo jasné, koho má mama radšej, a čo
najpokojnejším hlasom, na aký som sa v tej chvíli zmohol,
som povedal: „Je mi to jedno!“
„Čo prosím!?!“ zvrieskla. Vytreštil som oči, ešte sa mi
nestalo, že by tak rýchlo zmenila náladu a kvôli takej prkotine, a vôbec, prečo tak chce, aby sme toho psa zobrali, je
priblblá alebo čo?
„Je mi jedno, že má narodeniny. Dôležitejšie sú životy
detí ako nejaké narodeniny.“
Mame zjavne došli nápady, a preto to nahnevaným hlasom ukončila: „Proste tam pôjdeš a basta!“

ZŠ próza

Vedel som, že to nedopadne dobre a bál som sa. Áno, bál
som sa, lebo na toho psa sa nedá ani trošičku spoľahnúť. Ale
nech sa stane čokoľvek, zvalím to na Gabu. Bol to jej nápad.
Ráno sa Fido (to je meno toho úžasného psa) správal oveľa
agresívnejšie ako inokedy. Ledva som ho pripol na obojok.
Akoby tušil, čo všetko môže dnes vyviesť. Poriadne som ani
neotvoril dvere a už sa silno ťahal a štekal s vycerenými zubami.Ešte sme neboli ani v polovici cesty do školy a už som
ho mal plné zuby. Každú chvíľu sa ťahal k nejakej lampe,
alebo štekal na ostatné psy. Na jednej ulici išiel oproti tiež
rovnako veľký a nevychovaný pes a pravdupovediac mi
prebleskol život pred očami, keď sme boli od seba asi meter
a mal som pocit, že sa už-už odtrhne, také zúrivé štekanie
som jakživ nepočul. Pred školou som mal v pláne dať psa
sestre a odísť, ale nevyšlo mi to, lebo tá krava stretla nejakú
svoju kamarátku a na mňa sa ani nepozrela. Nestihol som
jej nič povedať a bola preč. Zastal som. Zamyslel som sa.
Rozhliadol som sa okolo seba. Pri budove školy je niečo ako
terasa ohradená nízkym zábradlím. Ale pálilo tam slnko. Tak
som ho akosi priviazal o strom, kde mal chládok. Plánoval
som mlčať, že tu mám psa a mal by som všetko jednoduchšie.
Tušil som však, že Gaba to vykecá hneď, ako vojde do školy.
Navonok pokojne som vošiel do budovy. Prvú hodinu
som nebol psychicky prítomý a dospával som, čo mi ukradli
myšlienky, či sú vo väzení povolené mobily. Ktovie, čo sa
stane, ak ten psisko zabije polovicu školy. Už sa nepamätám,
čo sme robili na druhej hodine. Znie to smiešne, ale seriózne
netuším ani to, aká to bola hodina. Rozmýšľal som, akým
spôsobom bude Fido zabíjať, mimochodom, ak by nás zbavil
niektorých učiteľov…., zazvonilo. Bola veľká prestávka. Vedel som, že je dnes nejaký program, ale ako ste si už možno
všimli, na hodinách veľký pozor nedávam, čiže netuším, čo
sa bude robiť a ani sa nechcem zapojiť.
Práve som vychádzal zo záchodov, keď ku mne celý zadýchaný pribehol spolužiak. Jediný vedel, že tu mám psa, lebo

G
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si všimol, že som nervózny, a tak som mu všetko povedal.
Už som tušil, že je zle. „Kámo, vonku behá nejaký vlčiak!“
Stŕpol som, radšej by som počul, že sa začala atómová vojna ako toto. Bez rozmýšľania som sa rozbehol, k dverám to
bol hodný kus cesty. Na chodbách nikto nebol, všetci boli
nanešťastie vonku. Keď som šprintom vybehol na hlavnú
chodbu a bežal som po nej ďalej, oproti kráčala učiteľka
a už zdiaľky na mňa kričala: „Hej, po chodbách sa nebehá!
Počuješ! Náhodou spadneš a vybiješ si zuby a kto zato pôjde
do väzenia!? Ja! Čiže pomaly. PO-MA-LY!“ Zhlboka som na ňu
kašľal a ignorujúc som prebehol okolo nej. Čo čert nechcel,
pri najbližšej zákrute som sa pošmykol a skľagal sa na zem.
Pritom som v plnej rýchlosti vrazil do dverí. Učiteľka sa otočila a zase začala niečo vrieskať. „Som v pohode,“ zamrmlal
som si a čo najrýchlejšie som pokračoval. Poriadne som si
narazil polovicu tela, čiže som nemal dobrú stabilitu, a pri
schodoch som sa potkol o vlastnú nohu, buchol som si hlavu
o zábradlie a strmhlav som sa začal rútiť dole schodmi, asi
v strede som sa akosi vytočil a dole som sa dokotúľal. Neviem
prečo, ale v tej chvíli mi to prišlo ešte aj smiešne. Smiech
ma však rýchlo prešiel. Vybehol som von, ledva som stál na
nohách a bezmocne sledoval, čo sa tam deje. Všetko sa to
dialo na druhej strane dvora, ale aj tak som to videl. Bolo tam
veľa detí a v strede pobehoval pes. Niektoré z nich kričali,
dokonca som zahliadol aj políciu. To psisko už aj skočilo na
nejakého chlapa, ktorý spadol na zem. Bolo mi zle, tak som
sa preklínal, že som tu toho psa doniesol JA. Vzadu som videl
aj sanitku, dokonca aj hasičov a ešte nejaké zelené auto, asi
odchyt psov alebo dačo také. Títo všetci tu prišli iba kvôli
mne a môjmu nepodarenému psovi. Ktovie koľkých ľudí už
zranil. Gaba je sadistická psychopatka, že toho psa pustila.
Psisko urobilo ešte jedno kolečko, so zaťatými zubami som
to sledoval, a sadlo si pred policajta. Zarazil som sa, zapozeral
som sa lepšie, a potom som skoro vyskočil z kože. Ten pes
nebol Fido! Bol to iba nejaký policajný pes, na prvý pohľad
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rovnaký. Poobzeral som sa okolo. Boli tu: policajti, sanitka,
hasiči a vojaci. Bol predsa nejaký deň detí alebo niečo podobné. Pozrel som sa smerom ku stromu, Fido tam v chládku
pokojne spal. Vydýchol som si. Zrazu som bol taký pokojný
a mal som veľmi dobrú náladu. Chvíľu, kým som si nespomenul, čo sa mi stalo. Bol som celý doudieraný a z čela mi
tiekla krv. Prešiel som za roh, utrel som si čelo, prehrabol
som si spotené vlasy a zhlboka som sa rozosmial. Oprel som
sa o múr a zošuchol som sa na zem. Bol som taký vyčerpaný, že mi bolo jedno, že sedím na zemi. Bol by som tam aj
zaspal, keby…….keby som nezačul tú hroznú vetu: „A teraz
sa už môžete ísť pozrieť na vašich domácich miláčikov.“
Zamrazilo ma, čo ak Gaba…..oh, na to ani nechcem myslieť.
Pribehol som k davu a so zdesením som všetkých sledoval.
Bolo tu zopár psov, ale boli to iba “bytové potkany“. Nikto tu
nedoniesol takého veľkého ako ja. So zatajeným dychom som
sledoval Gabu, čo bude robiť. Stala sa najhoršia verzia. „Aj ja
tu mám psíka!“ zakričala. Zhúklo sa okolo nej celkom dosť
spolužiačok. Keď odväzovala obojok od stromu, už-už som
sa tam chcel rozbehnúť, ale došlo mi, že by som bol ja ten
zodpovedný, a preto som to len zdiaľky s úsmevom sledoval.
Náramne som sa bavil na tom, ako sa robí že je to vychovaný
pes, aj keď sa ťahal na všetky strany. Keď sa ho nejaký blbec
pokúsil pohladiť po hlave, uhryzol ho, načo sa okolo spustil
krik a chaos, čo Fida ešte viac znervóznilo a razom sa odtrhol. Mám pocit, že kým sa predieral davom, ešte asi dvoch
uhryzol, a potom už bežááál, až kým nestretol policajného
vlčiaka, v ktorom sa ihneď prebudila utláčaná agresivita
a začali sa na smrť trhať. Nemohol som nič urobiť a nebolo
mi príjemné pozerať sa na to, a čo najrýchlejšie som vošiel
do budovy. Posledné, čo si pamätám, je, ako sa bezmocný
policajt snaží niečo urobiť. Toto ešte určite nezažil. V chaotickom vrieskajúcom dave som zahliadol aj Gabu, ktorej
výraz hovoril, že jej konečne došlo, že to nebol dobrý nápad.
Nepamätám si, čo som robil do konca prestávky, ani na
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začiatok ďalšej hodiny, nepamätám si už vôbec nič. Viem,
že som sedel na hodine. V tej chvíli som nevedel, koľká je
to hodina, ale vošla zástupkyňa a vypýtala ma z hodiny.
Bez slova som ju nasledoval do riaditeľne. Nemyslel som na
nič, vôbec na nič. Bol som taký šokovaný, že som ani nerozmýšľal, čo budem hovori a kto tam bude. Mal som úplne
vymletý mozog. Zmohol som sa iba na bezduché nasledovanie zástupkyne. Pred riaditeľňou už stála Gaba, a čo ma
prekvapilo, aj mama. Vošli sme dnu. Až teraz som si všimol,
že Gaba mala zavesenú ruku, ako keby ju mala vykĺbenú.
Obidve boli bledé a na smrť vystrašené. Kým mala riaditeľka dlhý monológ, z ktorého som zachytil maximálne to, že
bolo zranených päť detí, policajt a plne vycvičený policajný
pes je už nepoužiteľný (vážne to takto povedala!), rozmýšľal
som nad verziou, ktorá by bola použiteľná. Žiaľ, nič mi v tej
chvíli pochopiteľne nenapadlo. Keď skončila, obrátila sa na
mňa. „Počula som, že si toho psa priniesol ty, čo mi na to
povieš?“ Táto otázka ma trochu zarazila, ale čo najpokojnejším hlasom, na aký som sa zmohol, som si začal vymýšľať
príbeh. Rozprával som pomaly a sústredil som sa na každý
detail, aby všetko sedelo. Vždy som si myslel, že sa v takejto
chvíli rozosmejem, aj keď niekde v hĺbke duše som sa smial,
vedel som sa ovládať. „Gabriela prišla s nápadom, že chce
doniesť nášho psa. Ako ste mohli vidieť, vychovaný nie je,
a to som jej celý čas hovoril. Nedala sa však odbiť a keďže som
chcel mať pokoj na učenie, nerozmýšľajúc som jej sľúbil, že
ho privediem. Keď sme boli pred školou, priviazal som ho
o strom a zdôraznil som jej, nech ho neodopína a len z diaľky
ho úkáže kamarátkam. Nedala si však poradiť a keďže som
bol v tom momente ďaleko, nedokázal som nič urobiť.“ Sám
som sa čudoval, kde sa vo mne našlo toľko kreativity. Gaba
bola natoľko vydesená, že sa nezmohla oponovať. Mama
bola rada, že som ju vynechal a nepokúsila sa nič vyvrátiť.
„A vy?“ pozrela sa riaditeľka na mamu, „prečo ste nezakročili, veď ste museli vedieť, čo je to za psa?“ pozrela sa

ZŠ próza

prísne na mamu. „Viete…..nevedela som o tom. Ráno chodím
do roboty skoro, tak som ich ani nevidela. Ale verte mi, že
by to cezomňa neprešlo!“ Ďalšie poriadne klamstvo, ako
vidím máme to v rodine. Už som bol pokojnejší, ale ruky sa
mi stále strašne triasli. Ani sme sa nedohodli a spojili sme
sa s mamou proti Gabe, pravdupovediac bolo mi jej aj trochu
ľúto, ale čo? Ona za to môže.
„Takže, Gabriela, za nezodpovedné správanie dostaneš
zápis, na konci roka pokarhanie triednym učiteľom a všetkým, vrátane policajtov, sa osobne ospravedlníš a vy, pani……
dávajte na deti väčší pozor.“ Vydýchol som si. Vynechala ma.
„A čo sa stalo s Fidom…teda s naším psom?“ Riaditeľka stále
prísnym hlasom povedala: „Počas akcie bol zabitý,“ zadržal
som výbuch smiechu, fakt neviem, čo mi prišlo také smiešne, „a ty,“ pozrela na mňa, ani som sa nepohol, zjavne som
sa tešil priskoro, „rozmýšľaj o tom, čo robíš!“ Súhlasne som
pokýval hlavou. „Mimochodom, čo sa ti stalo?“ ukázala na
moje čelo. „Nič, nič, len som išiel okolo jedálne.“
U babky

Vošla som do obývačky. Malá izbietka s nádhernými svetloružovými záclonami, cez ktoré prenikajú slnečné lúče. Na
stenách visia olejové obrazy kvetov, polí a chalúpok. V rohu
stojí starý gramofón, ktorý sa pokúša zahrať jazzové piesne.
Vedľa neho popri celej stene stojí knižnica. Nájdete tu všetko
od stredovekých básní po atlas lokomotív. V strede izby stojí
malý stolík a na ňom zopár časopisov a krížoviek. Starý,
ale stále pekný gauč je ako vždy pri stene neďaleko stolíka,
je posiaty malými ružovými kvietkami a vedľa z rovnakej
súpravy aj kreslo a za ním lampa. Babka tu veľmi rada číta,
mám pocit, že v tomto kresle trávi väčšinu svojho času.
A nakoniec všetko veľmi pekne dopĺňa svetlohnedý klavír.
Na ňom má babka fotky nás, vnúčat, je to veľmi milé, a ste-
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nu za klavírom má celú oblepenú útržkami z novín, vyzerá
to veľmi autenticky. Vždy najviac obdivujem jej kvety. Má
ich všade na poličkách, na parapete, sú tu fialky, orchidey,
zelenec a muškát. Mám veľmi rada chvíle strávené v tomto
byte spolu s babkou. A už aj vchádza ako vždy usmiata a dobre
naladená, srdečne sa na mňa usmeje a povie: „Dáš si pivo?“

ZŠ próza

Dobrodružstvo v chladničke

Ondrej dnes vstal prvý. Nečudo, veď mal narodeniny. Aby
mame dokázal, že je už veľký, rozhodol sa, že si raňajky pripraví sám. A tak si vybral tanier a rožok, ktorý si chcel natrieť
maslom, ako to robievala mama. Lenže maslo v chladničke
bolo privysoko, preto sa postavil na stoličku a natiahol sa po
masle, nedotiahol, tak sa natiahol ešte viac a viac a viac, až
celý vliezol do poličky.
Zrazu stratil rovnováhu, naklonil sa dopredu a padal
dole. Zastavila ho až snehová perina. Prekvapilo ho to, veď
už bolo leto. Poobzeral sa okolo seba, všade bolo bielo a ticho.
Keď sa zdvihol zo zeme, odvážil sa zakričať do nekonečnej
snehovej lúky.
Chvíľu si myslel, že je na tomto mieste úplne sám, no
mýlil sa. Zrazu sa ozval hlas, ktorý bol pokojný, ale zároveň
mohutný ako hlas padajúceho vodopádu. Padal, padal, padal.
„Neboj sa, nič sa ti nestane. Nič ťa nebolí?“ Ondrej sa vystrašil, cítil, ako mu na rameno niekto položil ruku. Pomaly sa
otočil, ale nikoho nevidel. Vyvalil oči, div mu z jamôk nevypadli. Stále cítil ruku na ramene, no snažil sa presvedčiť sám
seba, že to nič nie je. Hlas sa znovu ozval: „Čím viac o mne
pochybuješ, tým menej som pre teba skutočný. Skús sa na
mňa spoľahnúť a uvidíš ma.“ Ondrej len bez slova stál a pozeral sa na sneh. Hlas pokračoval: „Čaká ťa skúška.“ „Čože,
skúška?! Ako to myslíš?“ Ondrej sa s hlasom začal rozprávať.
Hlas mu odpovedal: „Nepýtaj sa a poď za mnou. Aha, ale ty
ma nevidíš. Podám ti ruku. Vystri tú svoju!“ Ondrej natiahol
ruku dopredu, zacítil vtáčie perie, ale zrazu mu začala ruka
horieť. Ondrej sa vyľakal, zvrieskol a bezhlavo utekal. Na
chvíľu zastal, no ruka ďalej horela, vlastne len akoby okolo
nej tancovali plamene a vôbec to nebolelo. Odkiaľsi sa opäť
ozval hlas: „Polož ruku na zem.“ Ondrej poslúchol.
Ocitol sa uprostred zvláštneho kruhu, ktorý obklopovali
plamene. Jeho štyri časti mu pripomínali ročné obdobia.
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„Sme v mojom hniezde,“ povedal obrovský ohnivý vták,
ktorý bol predtým iba hlasom. Ondrejovi bolo zrazu všetko
jasné. „Tvoja skúška odvahy sa skončila.“ Vtedy sa okrúhle
hniezdo zmenilo na obrovskú dieru a Ondrej padal.
Ondrej padal a padal, zdalo sa mu, že bude padať donekonečna. Pri páde si všimol, že ho obklopujú fialové kruhy.
No teraz to nebolo dôležité, oveľa viac Ondrej rozmýšľal
o ohnivom vtákovi a snehu v lete, o skúške odvahy, o svojich narodeninách, natiahol ruku a... našiel sa na snehu.
Zasa som tam, kde som bol, pomyslel si.
Okolo neho začali pobehovať čudní škriatkovia s veľkými ušami. Ani jeden z nich si však Ondreja nevšimol.
Ondrej ich chvíľu pozoroval, snažil sa prísť na to, čo robia.
Ale keď už nevedel obsedieť na jednom mieste, pozrel sa
na hodinky. Bolo presne dvanásť. Dvihol hlavu a všetci
škriatkovia sa prestali hýbať, doslova stuhli. Až vtedy sa
Ondrej odvážil postaviť a ísť k nim bližšie. Zastavil sa pri
prvom a opatrne sa ho dotkol. Škriatok sa začal hýbať v takom tempe ako dovtedy. Rozbehol sa dopredu, potkol sa
však o Ondrejovu nohu. Spadol na zem a z rúk sa mu vysypali ozubené kolieska. „Počkaj, pomôžem ti ich pozbierať,“
povedal Ondrej. Škriatok sa obzrel za hlasom, keď Ondreja
zbadal, skoro sa potkol ešte raz a snažil sa ujsť. Jednou
rukou ešte zbieral popadané kolieska a tak na útek nebol
čas. Keď si bol škriatok istý, že Ondrejovi neujde, povedal:
„Naozaj mi chceš pomôcť?“ „Áno,“ odpovedal Ondrej. „Tak
posuň hodiny dozadu.“ „Ale aké hodiny a ako,“ nerozumel
Ondrej. Škriatok prstom ukázal na obrovské hodiny nad
nimi. Ondrej od údivu otvoril ústa, predtým si ich nevšimol. Vyzerali presne tak ako jeho hodinky na zápästí. „My
sme časomierkovia,“ povedal škriatok. „Máme na starosti to, aby všetci oslávili svoje narodeniny v správny deň
a nezabudli na nich. Ale ty si nás vyrušil pri práci a všetko
sa o dve minúty posunulo. Nič nie je správne.“ Ondrej si
vzdychol a posunul ručičky na hodinkách späť. A vtedy...

ZŠ próza

Padal a padal, až kým zrazu nesedel v kuchyni na stoličke a pred ním bol rožok s maslom. A vtedy sa Ondrej
potešil, že už má desať rokov.
Operácia Ježiško

A už to rozbaľuje. Moja sestra chytá prvý darček, pre istotu
som sa chcel nenápadne vypariť, ale mamin orlí zrak ma
zazrel a bodavým pohľadom na mňa civel. Pokúsil som sa
ho ignorovať a bez ďalšieho povšimnutia som sa vyparil.
Vybehol som na povalu a pre pocit bezpečia som zabarikádoval dvere škatuľami.
Chvíľu nato sa nič nedialo, no asi po pätnástich minútach
som začul prenikavo piskľavý hlas mladšej sestry Kiary. Moja
mama ma okamžite vystopovala, niekedy som uvažoval, či
moja mama nie je vyžla – a celkom sa aj podobajú:
- je chudá,
- má stopárske schopnosti
- a dokonalý čuch.
Ale späť k veci – mama vyrazila dvere na pôjd ako nejaký
KILLER. Zúrivo sa ku mne rútila a keď bola asi päť krokov odo
mňa, nahlas skríkla moje meno: „Juraj Rúsky!!!“ Vždy som
sa hanbil za svoje meno, ale teraz to vážne nebolo dôležité...
Asi tomu celkom nerozumiete, takže sa vrátime na začiatok: ešte dozadu, eeešte dozadu, ešte trochu, nie, nie, nie
to je už priveľa, asiii tu!
Takže je 19. decembra 2018, streda. Ja som, ako tu už
bolo spomenuté, Juraj... No priezvisko radšej nespomeniem
(veľmi sa za neho hanbím). Prisťahovali sme sa len prednedávnom, ale to nie je také podstatné. Podstatné je skôr to,
čo sa stalo o 13.00 h poobede. Rodičia boli na škôlkarskom
predstavení o zime, kde samozrejme hrala aj moja mladšia
sestra Kiara (veď ako inak). Ja som ísť nechcel, lebo Kiara mi
povedala, o čom to je. Nezískalo si to u mňa žiaden záujem.
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A tak som ostal doma sám.
Doma som sa nudil. Len som chooodil a chooodil po dome.
Prešiel som už celý dom, okrem spálne. Chvíľu som uvažoval
a bojoval s pokušením – vojsť tam alebo nie? Rodičia nám
zakazovali chodiť im do izby. Ale premohol som sa a dokázal
som to. Sklamanie však prišlo skoro, lebo som nič nenašiel.
Skleslý som sa oprel o skriňu.
Skriňou to zalomcovalo, posuvné dvere sa otvorili a ja
som spadol rovno na niečo špicaté. „Aaaauuu!“ Zvíjajúc sa
v bolesti som sa otočil, aby som sa pozrel, na čo som to spadol.
Skoro som sa po... od prekvapenia! Bol to farebný, dokonale
maskovaný, vianočný (povedal som už maskovaný?, to je
fuk), proste, bol to darček. A kde je jeden darček, tam bude
aj druhý, tretí a ôsmy (asi).
Bezhlavo som sa začal hrabať v zavesených bundách
a mikinách a BINGO!, bola tam celá tajná skrýša plná vianočných darčekov. Bez rozmyslu som ich začal rozbaľovať.
Bol som priam zmyslov zbavený, rozbaľoval som jeden za
druhým, ani som sa nepozeral na menovky. Rozbalil som
všetky, až na jeden – ten bol najväčší a bolo na ňom moje
meno. Pomaly som k nemu naťahoval ruku. Ale zrazu som
začul praskavý zvuk extrémne preťaženej poličky visiacej
nad bundami a darčekmi. Polička zopakovala svoj varovný
signál a s rachotom spadla na hromadu nechcene rozbalených darčekov.
„Ó, kúúrnik!“ povedal som si. Snažil som sa to napraviť,
ale bez úspechu. Poličku som napokon zdvihol naspäť, ale
darčeky boli rozmliaždené, popučené, zničené – prestanem
to radšej komentovať, ešte aj teraz som z toho nervózny. Všetko som upratal a aby som sa uistil, že to nezistia, zásuvné
dvere skrine som zasekol zipsom z mojej bundy. No ani to
mi nemôže zaistiť, že na nič neprídu.
O chvíľu prišli rodičia spolu s Kiarou – celí šťastní.
„Juraj, ako si sa mal?“ opýtala sa spokojne mama. Zrejme
ju to až tak nezaujímalo, a tak som radšej neodpovedal.
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„A najkrajšia bola tá mexická vlna,“ pripomenula Kiara,
aby nestrácala pozornosť rodičov.
„Mňa skôr zavalilo mexické tsunami,“ zamrmlal som si.
Ako na moje antiželanie, rodičia šli rovno do spálne. Musel som ujsť, a tak som povedal Kiare, že idem von a nech to
odkáže rodičom. Ona s tým problém nemala, zase mohla byť
ich anjelik a zakázať mi to nemohla. Vonku som uvažoval,
ako vyriešim svoj problém s darčekmi, no na nič som neprišiel. Ale ako sa hovorí, alebo ako hovorí môj foter: „Dobré
nápady prichádzajú náhodou.“
A prišli aj ku mne – KÚPIM NOVÉ! (Sporil som si síce na
X-BOX, ale to je teraz fuk). Videl som všetky darčeky (teda
až na jeden) a určite ich dokážem kúpiť všetky rovnaké. No
nič, hneď zajtra sa pustím do nákupov. Ale nie, zajtra mám
krúžok a pozajtra službu v nákupe potravín. Počkať – nákupné centrum je hneď vedľa obchodíka s potravinami. Rodičia
darčeky určite kúpili tam – a tam ich kúpim aj ja.
Celú noc som nespal, ale uvažoval a spisoval som si veci,
ktoré mám kúpiť. „Snáď to vyjde!“ v duchu som si napokon
povedal a nervózne si ľahol do postele. Asi o minútu ma zobudila mama, že mi treba ísť do školy (zrejme som bol hore
celú noc).
Nevyspatosť a zlá nálada sa prejavila aj v škole – podarilo
sa mi doniesť poznámku. Krúžok ma nudil ešte viac, nevedel
som sa dočkať zajtrajška (ale dočkal som sa). Vstal som asi
o piatej, celý šťastný, že dnes uskutočním Operáciu JEŽIŠKO.
Po obede som schmatol tašku a asi sto eur – od oka. „Idem
na nákup,“ ohlásil som. Samozrejme, že som aj šiel, ale na
omnoho, omnoho, ooomnooohooo väčší ako bolo očakávané.
Pri obchodíku s potravinami som zabočil doprava a vošiel
som do prvého obchodu, ktorý som zbadal. Spokojne som si
siahol do vrecka, kde mal byť zoznam bývalých darčekov.
No na podiv, vo vrecku nič nebolo.
„Óó, kúrnik!“ „Musím improvizovať. Začnem Kiarou.“
Neustále sa hrá s tými, podľa mňa, hrozne vyzerajúcimi bar-
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binami, a tak som zašiel do hračkárstva. Všetky prečačkané
barbiny tam vyzerali na môj vkus otrasne.
Odrazu mi pohľad skĺzol na figúrku SPIDER-MANA. No
proste SUPER. Neviem si predstaviť človeka, ktorý by mu
dokázal odolať. Kúpil som jej ho.
„Nasledovať bude mama, ona rada tvorí, a preto som zahol k obchodu s domácimi a tvorivými potrebami. Onedlho
som z neho vyšiel a v rukách som držal škatuľu s nápisom
TVORIVÉ DIELNE (pre deti od 9 do 100 rokov). „Veď aj mama
zapadá do tejto vekovej kategórie,“ spokojne som si povedal.
To, čo v tej skrini bolo pre otca, bola holiaca pena alebo
maliarska pena? Holiacu penu sa mi nechcelo kupovať (bola
drahá), a tak som sa zameral na tú maliarsku penu. Nikde
som ju nevedel nájsť (zrejme ani neexistovala), a tak som
mu kúpil vodové farby.
No a teraz ja – neviem, čo mi to kúpili rodičia, ale ja som
si sporil na X-BOX. Bohužiaľ mi už naň nezvýšili peniaze,
preto som sa uspokojil s vreckovým nožíkom. S obrovskými
nákladmi som sa ako-tak dostal do domu, vystupoval som
po schodoch a asi v strede som sa zastavil: „Ó, kúrnik!“ Veď
ja som nenakúpil potraviny.
Chcel som sa vrátiť, ale zdola šiel po schodoch otec
a v izbe na konci chodby som zazrel mihnúť sa mamin tieň.
A čo teraz? Nervózne som sa vrtel na mieste. Odrazu som
zbadal záchranu. Pôjd! Rýchlo som priložil rebrík k malým
dvierkam na strope. Bleskovo som vybehol a otvoril ich.
Mama sa už blížila. V poslednej chvíli som zatvoril dvere.
Zhora som len počul: „Zase niekto neodložil rebrík. To som
tu jediná, ktorá má záujem o poriadok?“
Uf! Nezistila to! Ale moment – ako zleziem? To je zlé, zlé,
ale že veľmi zlé. Po polhodine mi došlo, že musím skočiť.
Tak dobre, idem na to: „Raz, dva, dva a pol, dva a trištvrte
a tri.“ Skočil som. Dopadol som na 2 schody. Z jedného som
sa pošmykol a hlavou narazil na zábradlie. Pred očami sa mi
zatmelo. Neviem, po akej dobe som sa prebral. Stála nado
mnou Kiara. No zbohom!
ZŠ próza

Kiara sa mi musela pozrieť do tašiek a teraz bude vyzvedať. Ako som predpokladal, tak sa aj stalo. No takže už som
mal aj komplica. Nie je to spoľahlivý komplic, ale zíde sa.
Ďalšie dva dni som bol strašne nervózny. A na Štedrý deň to
bolo najhoršie. Pri štedrej večeri som jedol čo najpomalšie
a Kiara tiež. Nech som zdržoval akokoľvek, k stromčeku sme
sa dostali tak či tak.
A sme na začiatku, teda na konci – konečnom začiatku.
A už to rozbaľuje – moja sestra dokonale simuluje prekvapenie aj napriek tomu, že vie, čo ju čaká. Rodičia sedia na
gauči a voľačo si šepkajú. Odrazu som si na niečo spomenul.
Dokelu! Mama! Jej darček nie je pod stromčekom. V spálni
nemôže byť, rodičia by ho určite nezabudli. Takže je na pôjde
– keď som skákal, musel tam ostať. Pre istotu som sa chcel
vypariť, no mamin orlí zrak ma zazrel a bodavým pohľadom
na mňa civel.
Kiara si to ale všimla a dokonale odviedla pozornosť:
„Mami, nejde mi rozbaliť ten darček!“ Mama odvrátila zrak
a ja som sa mohol bez ďalšieho povšimnutia vypariť. „Majstrovské,“ zašepkal som si (kto by povedal, že je v nej taký
herecký talent). Vybehol som na povalu a pre pocit bezpečia
som zabarikádoval dvere škatuľami. Chvíľu sa nič nedialo
a asi po troch minútach som začul prenikavý piskľavý hlas
Kiary. Moja mama ma okamžite vystopovala a vyrazila dvere
na pôjd (ja trdlo, veď tie škatule boli prázdne).
„Juraj Rúsky, čo to má znamenať?“
„Ó, prepáč, mami, tie darčeky...“
„Aké darčeky?“
„Teda nič, vôbec nič.“
„Juraj, aké darčeky?“ nedala sa mama.
Vysvitlo, že Kiara sa zľakla pavúka a mama si myslela, že
to ja som ho tam nastražil. Takže som sa prezradil.
Zišli sme dole z pôjdu a tam na nás čakal otec s vypleštenými očami a v ruke zvieral vodové farby. „Takže to bola
holiaca pena,“ vzdychol som si. Nasledovalo vyzvedanie. Šlo

M



88 – 89

Michaela Fabišíková
(2005)

to zo mňa ako z chlpatej deky, no aj napriek tomu sa všetko
dozvedeli.
„Ešteže som do tej skrine nedala to šteňa.“ Nahlas si
vzdychla mama, no potom si uvedomila, čo povedala a rukou
si zakryla ústa.
„Aké šteňa?“ Dvojhlasne sme sa spýtali s Kiarou. Mama
ešte chvíľu na to bola ticho, no potom sa usmiala a povedala:
„V suteréne vás čaká darček.“
Obaja sme sa rozbehli na dolné poschodie, otvorili dvere,
zbehli po schodoch a zbadali sme tam maličké hebučké klbko. „Zlatý retriever,“ ohlásil som nadšene. „Ako ho budeme
volať?“
Operácia Ježiško mala napokon šťastný a ten najkrajší
koniec. (A iba medzi nami – o zničených darčekoch naši
vedeli hneď v ten deň, ako sa to stalo, ale nechali ma povariť
sa vo vlastnej horúcej kaši...)

ZŠ próza

Výber

Som Klaudia. Bývam v malom kráľovstve Illeá. Obyvatelia
sú rozdelení na kasty a večierka pre všetkých ľudí je o pol desiatej. Ja som päťka a päťky sú maliari či hudobníci. Neplatia
nám veľa. Mamka a ja hráme na flaute na večierkoch. Ocko
a Lisa sú maliari, ktorí svoje obrazy predávajú na trhoch.
A náš malý Arnold je veľmi malý na to, aby mohol zarábať.
Náš princ Gregor organizuje Výber. Chce sa oženiť. Má sa
prihlásiť každé dievča v Illeí. Moja mamka ma vzala na úrad,
aby som sa prihlásila aj ja.
„Vypíšte tento formulár a potom si sadnite na túto stoličku, aby vás odfotili!“ zvrieskla na mňa na úrade nejaká žena,
ktorú som ani nevidela. Vypísanie formulára mi trvalo hodnú
chvíľu. Potom som sa presunula k fotografovi. Von som vyšla
s neurčitým výrazom. Tušila som, že ma nevyberú. Nie som
ničím zaujímavá ani krásna. A aj tak by som nechcela bývať
na zámku...
Uplynuli dva týždne. V správach vyhlasovala kráľovská
rodina mená tridsiatich piatich dievčat, ktoré postúpia do
ďalšieho kola Výberu. Mamka bola veľmi vzrušená. Ja som
správy ani veľmi nevnímala. Bol som len zvedavá, či postúpi
aj niekto z našej provincie.
„Klaudia Zingerová“ vyslovil reportér moje meno. Na
chvíľu som bola v nemom úžase. Mama ma začala stískať.
Mladší súrodenci sa s krikom na mňa vrhli. Každý bol šťastný,
okrem mňa. Nechcela som sa zoznámiť s nijakým mladým pajácom, ktorý si takto vyberá svoju budúcu manželku. No vraj
dostanú kandidátky finančnú odmenu. A to by nám pomohlo.
Na druhý deň prišiel starší pán, ktorý doniesol papiere
na podpísanie. Bol tam aj dotazník, ktorý som mala hneď
vypísať.
1. Mali ste niekedy vzťah? – NIE. (Kedy som si mala s niekým
začať, keď pracujem do večera a večierka je o pol desiatej?)
2. Prihlásili ste sa do súťaže kvôli peniazom? – NIE. (Radšej
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som zaklamala, nechcela som vyzerať ako skupaňa.)
3. Myslíte si, že sa budete princovi páčiť? –NEVIEM. (Čo je to
za otázku?)
4. Chceli by ste sa stať matkou? – URČITE ÁNO. (Ako každé
normálne dievča...)
Posunula som dotazník staršiemu pánovi. Zobral dotazník
a položil na stôl obálku.
„Čo to je?“ spýtala som sa.
„Prvá suma,“ odvetil.
V obálke bolo toľko peňazí, že by nám to vydržalo aj na
celý rok. Položila som obálku naspäť a zamyslená som šla spať.
Ráno ma pred domom čakala limuzína. Myslela som, že
sa mi to len sníva. Ja a limuzína? Na to len tak skoro nezabudnem. V aute už sedelo nejaké blonďavé dievča.
„Ahoj, ako sa voláš?“ spýtala sa ma, ani som nestihla
zatvoriť dvere.
„Ahoj. Som Klaudia. A ty?“
„Marlen,“ povedala a usmiala sa. Mala veľký a široký
úsmev.
„Tak čo, tešíš sa?“
„Vieš ako? Len mám obavy, že sa mu nebudem páčiť.“
O pár hodín sme s kuframi stáli pred palácom. Všetky.
Tridsaťpäť dievčat. Vošli sme dnu a každej pridelili tri slúžky.
Ukázali mi moju izbu. Slúžky mi začali vybaľovať a pripravili
mi šaty. Nechcela som, aby tam boli.
„Môžete ísť,“ povedala som.
„Ale lady Klaudia, my tu musíme byť a musíme sa o vás
starať. Je to naša práca.“
„Och. Dobre, ale po prvé, chcem, aby ste mi prestali hovoriť lady. Volám sa Klaudia. A po druhé, chcela by som vedieť,
ako sa voláte,“ povedala som trochu tvrdšie ako som chcela.
Naše kasty neboli až tak vzdialené, pretože ony sú šestky.
„Ja som Lucia, to je Lena a ona je Marta,“ povedala Lucia.
Potom ma začali obliekať do krásnych tyrkysových šiat. Vadilo mi to, lebo radšej by som si obliekla nohavice. O siedmej

ZŠ próza

som kráčala po schodoch s Marlen. Boli sme veľmi nervózne.
Zastali sme pred obrovskými dverami.
„Pripravená?“ spýtala som sa Marlen.
„Asi, a ty?“
„Asi.“
Čakala som, že na našej prvej večeri bude aj princ, no
nebol. Zato jedlo bolo výborné. Ešte som sa takto nikdy nenajedla, lebo doma sme mali vždy len trochu jedla. Slúžky
ma už čakali v izbe. Nechcelo sa mi veriť, že ma chcú okúpať.
Nechcela som byť pred nimi nahá. Poslala som ich preč. Nemohla som však zaspať. Bolo mi veľmi zle. Otvorila som dvere
na balkón. Nestačilo to. Rozhodla som sa ísť do kráľovskej záhrady. Cítila som veľkú úzkosť. Bežala som dole schodiskom.
Pred dverami do záhrady stáli strážcovia.
„Vráťte sa do svojej komnaty, lady!“ prikázal mi jeden
z nich. Pocítila som, že strácam vedomie a klesám na zem.
Po chvíli som si uvedomila, že ma niekto drží v náručí. Bol
to princ Gregor. Odviedol ma na lavičku.
„Ďakujem, no nemyslite si, že si ma takýmto spôsobom
získate,“ zahundrala som zmätená.
„Rado sa stalo. Zdá sa, že si dosť úprimná,“ odvetil
a usmial sa na mňa.
„Tak to ste odhadli veľmi dobre, vaše veličenstvo, úprimná
a pravdovravná...a je mi veľmi zle,“ povedala som. Nastalo
trápne ticho.
„Ako sa voláš?“
„Klaudia.“
„Tak dobre, Klaudia. Po prvé, máš pekné meno a po druhé,
nevolaj ma veličenstvo. Som Gregor.“ Položil svoju ruku na
moju. Zľakla som sa, a tak som ho kopla do nohy.
„Au!“ zasyčal. „To bolo za čo?!“
„Prepáčte, zľakla som sa.“
Rozosmial sa ako malé dieťa.
„Hej, nesmejte sa!“ zagánila som naňho.
„Dobre, dobre, už som ticho, lebo zase dostanem.“
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„Prepáčte mi,“ ospravedlňovala som sa.
„Hovorím, že sa nič nestalo.“
„Ale stalo, pretože väčšinou zrejme nedostávate od mladých dievčat kopance do nohy.“ Cítila som, že sa čo raz viac
červenám.
„Dobre. Vráťme sa k tomu, čo som sa chcel spýtať. Prečo
si sa prihlásila do súťaže?“ podozrievavo sa na mňa pozrel.
Sklonila som hlavu.
„Som päťka. Nemáme dosť peňazí. A teraz ma môžete
vyhodiť z Výberu,“ priznala som sa.
„Nechcem ťa vyhodiť. Chápem. Pýtal som sa len preto, aby
som si overil, či naozaj hovoríš pravdu. Aj keď sa nechceš stať
mojou ženou, čo sa ešte môže zmeniť, tak chcem, aby si sa stala mojou najlepšou kamarátkou,“ stále sa na mňa usmieval.
„Tak to mi je cťou,“ pozrela som mu priamo do očí. Mal
ich krásne a modré. Pocítila som, že sa vo mne niečo zlomilo.
Odprevadil ma do komnaty. Ľahla som si do postele a v duchu
som si povedala, že Gregor možno nie je až taký zlý.
Ráno mi Lena priniesla nové šaty.
„Červenú mám najradšej!“ skríkla som.
Raňajky mali pre mňa znamenať prvé stretnutie s princom, no ja som už v sebe držala malé tajomstvo. Pri stole som
si všimla, že Gregor sa na mňa stále pozerá. Ukradomky mi
naznačil, že večer príde. Kývla som.
Večer, presne o pol siedmej zaklopal na dvere.
„Môžem?“ sadol si vedľa mňa. „Keď máš byť tou mojou
naj-kamarátkou, tak by sme mali mať aj nejaký signál, ako
by sme si dali najavo, že sa chceme stretnúť.“
„Aký by to mal byť signál?“ opýtala som sa.
„Tak toto som nedomyslel,“ priznal Gregor. Začali sme
sa smiať, no potom ma niečo napadlo. „A čo ak by to bolo
potiahnutie za ucho?“ navrhla som a potiahla ho za ucho.
„Ty si génius!“ zajasal a tiež ma potiahol za ucho.
„Je mi cťou, vaše veličenstvo,“ zažartovala som.
Rozprávali sme sa do jednej. Jedna hodina ráno! Ešte nikdy

ZŠ próza

som nebola tak neskoro hore.
V paláci sme boli už pätnásť dní. Dievčatá postupne
vylučovali. Ostalo nás len pätnásť. Akurát som schádzala zo
schodov a šla na raňajky. Ako obyčajne som vošla do jedálne,
poklonila sa kráľovskej rodine a šla som si sadnúť. Na raňajky
sme mali jahodový koláč.
„Ten koláč je výborný,“ povedala Marlen.
„Nie je výborný, je fantastický! Keby ho ochutnala moja
sestra, určite by sa rozplakala,“ povedala som.
„Lady Klaudia, dobre som počul? Povedali ste, že ak by
tento koláč ochutnala vaša sestra, tak by sa rozplakala?“
opýtal sa princ Gregor.
Sklonila som hlavu. Najradšej by som sa prepadla pod zem.
„Chcel by som vám navrhnúť stávku: pošlem k vám domov
škatuľu týchto koláčov a som zvedavý, kto vyhrá,“ povedal.
„A čo zato?“ prekvapila som ho svojou smelosťou.
„Ak vyhrám ja, strávite so mnou celý deň. A ak vyhráte
vy?“ opýtal sa Gregor.
„Ak vyhrám ja, chcela by som ísť s mojou kamarátkou
Marlen jazdiť na koni,“ vrhla som na Gregora zvláštny úsmev,
ani ho neviem pomenovať. Marlen mi očami ďakovala.
„Tak to beriem,“ povedal Gregor a potiahol sa za ucho. Aj
ja som sa potiahla.
Večer prišiel Gregor do mojej komnaty.
„Ďakujem zato, čo si urobil pre moju sestru,“ povedala
som mu.
„Nemala by si ďakovať, ale premýšľať, čo budeme robiť,
keď vyhrám,“ povedal odhodlane a podišiel bližšie. A ešte
bližšie. A ešte bližšie. Boli sme pri sebe veľmi blízko. Chcela
som ho zas kopnúť do nohy, no nedokázala som to. Len som
pozerala do jeho krásnych modrých očí.
Asi po dvoch sekundách som si uvedomila, že sa naše pery
spojili. Bolo to také krásne, že som si želala, aby tá chvíľa
neskončila. Ani neviem ako a objala som ho.
„To bolo pekné,“ šepkal mi do ucha.
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„Bolo,“ odvetila som zahľadená do jeho očí. Pobozkal ma
na čelo.
„Musím ísť,“ povedal mi. Odprevadila som ho k dverám.
Ráno som vstala až vtedy, keď ma zobudili slúžky. Na
raňajkách som sa snažila nadviazať s Gregorom očný kontakt,
no vyhýbal sa mi. Ani počas obeda na mňa nepozrel. Poobede
som šla s Marlen do knižnice. Každá sme si požičali šesť kníh.
Cestou do izby som zaostala. Za rohom som vrazila do Gregora.
„Prepáčte, vaše veličenstvo“ ospravedlňovala som sa.
„Nič sa predsa nestalo.“
„Ale stalo,“ nedala som sa. Gregor na mňa žmurkol a potiahol sa za ucho.
„Nie, Gregor. Celý deň mi uhýbaš pohľadom a teraz sa
zrazu poťahuješ za ucho!“
Nahnevaná som bežala do izby. Nechcela som ho vidieť.
Počas večere som naňho ani nepozrela a po večeri som
sa ponáhľala do izby. Slúžky ma okúpali. Prezliekla som sa
a poslala som ich spať. Nevedela som zaspať, tak som si začala čítať tie požičané romány. Keď som dočítala prvý, bolo
už neskoro. Zhasla som svetlo a konečne som zaspala. Okolo
jednej ma zobudili slúžky.
„Lady, lady, vstávajte!“ kričala Marta.
„Čo sa deje?!“ skríkla som a hneď som si obliekala župan.
„Rebeli, rebeli!“ vyjachtala Lena.
„Kto?“ zmätene som kričala. Slúžky ma ťahali do nejakej
podzemnej chodby.
„Odtiaľto musíte ísť sama,“ povedala Lucia.
„Prečo? Poďte so mnou!“
„Nie, my máme iný úkryt. Len bežte!“ kričala Marta.
Chcela som utiecť, ale pozrela som sa na Lenu. Bola v hroznom
stave. Od strachu ledva stála na nohách.
„Nie, idete so mnou! Je to príkaz!“ povedala som. Chytila
som Lenu pod pazuchu a odhodlane vykročila do pološera. Na
konci chodby boli dvere a stráž, ktorá nás zastavila.

ZŠ próza

„Lady, slúžky dnu nesmiete vziať. Ony majú iné úkryty,“
povedal strážnik.
„Okamžite nás pustite dnu!“ vyštekla som na neho odhodlane. Všetci, čo boli dnu, na nás civeli. Úprimne mi to
bolo jedno. Naznačila som Gregorovi, že sa s ním chcem
porozprávať. Vošli sme do malej chodby.
„Gregor, prepáč, že som priviedla slúžky, ale sú v hroznom
stave. Hlavne Lena. Prosím, dovoľ, aby som sa o ňu mohla
postarať,“ poprosila som ho.
„Vôbec sa na teba nehnevám, práveže som na teba veľmi
hrdý. A ty si v poriadku?“
„Áno. Ale vysvetli mi prosím, čo sa to tu do deje?“ začala
som šepkať, aby nás nikto nepočul.
„Útočia rebeli. Chcú zdemolovať celý palác.“
„Prečo?“ nechápala som to.
Vtom prišiel strážnik: „Pane, musíte podpísať to povolenie.“
Gregor odišiel a ja som sa šla pozrieť na Lenu. Sedela som
pri nej a utešovala ju, kým nezaspala. Potom som si ľahla aj ja.
Zobudila som sa až na druhý deň poobede. Stráž nám oznámila, že môžeme ísť do svojich izieb skontrolovať škody a potom
máme ísť do spoločenskej miestnosti. Vyšla som z úkrytu.
Všade boli porozbíjané okná. Na zemi ležali mŕtvi vojaci. Vošla som do svojej izby. Do očí sa mi vtlačili slzy. Všetko bolo
zničené. Zo skríň ostali len triesky. Všade boli rozpárané šaty,
vankúše a paplóny. Jediné veci, ktoré neboli zničené, bol môj
kufor, požičané romány a pár šperkov. Knihy aj šperky som
uložila do kufra a pobrala som sa do spoločenskej miestnosti.
Zvyšok dňa opravovali sluhovia škody v našich izbách.
Nevedela som, čo mám robiť. Chvíľu som len tak pozerala
kade tade, chvíľu som si čítala módne časopisy.
„Nezabudni niečo ukradnúť, krava!“ podišla ku mne Celestie, len čo kráľovská rodina odišla. Tá potvora vie, kedy má
zaútočiť. Od začiatku mi nebola sympatická.
„Prestaň!“ zahriakla som ju.
„Ja len predpovedám to, čo presne teraz urobíš, ty mrcha!“
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Alexandra Viera Hozlárová
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V duchu som sa premáhala, aby som jej nevyškriabala oči.
„Chudobná sprostaňa, si tu len kvôli peniazom!“ zasyčala
Celestia a zaútočila na mňa dlhými nechtami.
„Prestaň, to bolí!“ prosila som ju a schovávala si tvár. Bili
sme sa, kým nás strážnik nerozdelil. O pár minút sme obe
stáli pred kráľovskou rodinou.
„Vaše veličenstvo, začala ona!“ klamala Celestia. Ja som
mlčala. Po tvári mi tiekli slzy.
„Je to pravda, lady Klaudia?“ opýtala sa ma kráľovná.
„Nie je, vaše veličenstvo,“ vyjachtala som zadychčaná.
Večer niekto zaklopal na moju izbu. Vedela som, kto je
ten niekto, no radšej som sa robila, že spím. Otvorili sa dvere.
Gregor vošiel dnu a podišiel ku môjmu stolíku. Niečo tam
položil a už sa chystal odísť, ale naschvál som sa prezradila.
„To každej vybranej lady chodíte bez povolenia do izieb,
vaše veličenstvo?“
„Ou, prepáč, že som ťa zobudil,“ ospravedlnil sa.
„Ja som len predstierala, že spím. Nemám práve náladu
na rozprávanie,“ priznala som sa. Navrhla som, aby sme
vyšli na balkón. Gregor si sadol do kresla, no ja som ostala
stáť. Mlčala som.
„Musím sa niečo opýtať,“ ozval sa vážnym hlasom. „Hovorí sa mi to ťažko. Ale chcem sa opýtať, či ku mne niečo
cítiš. Povedz mi, prosím, pravdu, aby som zbytočne nedúfal,
že ma máš rada.“
V srdci som mala zmiešané pocity. Čo mu mám povedať?
Že ho posledné dni idem skoro zožrať láskou? Že mi chýba
pohľad tých nádherných modrých očí? Že by som si predsa
len vedela predstaviť život v paláci, aj keď som len päťka?
„Klaudia, áno alebo nie? Cítiš ku mne niečo?“ dožadoval
sa odpovede.
„Hm...mmm, áno, je tu nejaká šanca.“ Usmiali sme sa
na seba. Sadla som mu na kolená a pobozkali sme sa. Bola
to tá najkrajšia chvíľa, akú som kedy zažila.

ZŠ próza

Črepy

Judith chodila po svete s telom plným hmly. Videla
prietrž mračien, bubnujúcu na dáždniky. Jej vlasy boli potuchnuté ako vyváľaná slama. Cítila zápach tlejúceho plastu,
z ktorého ju štípali oči. Jej umelohmotná fólia sa už tisíci rok
rozkladala odhodená v lese.
Príkrosť vlastného precitnutia ju v určitých okamihoch
udivovala. Keď sa na oblohe objavilo slnko, túžila na jazyku
cítiť jeho príchuť. Horkosť sĺz, ktoré vypustilo pre mesiac,
hoci nikdy nemala možnosť precítiť tú odluku. Tešila sa predstavou samotnej trýzne, špendlíkov a ihiel, trčiacich spod
jej nechtov. A vrcholom rozštiepených radostí nahádzaných
v kufri, čakajúcich na stanici, bolo mlieko.
Nevinnej náruči materského mlieka (mlieko totiž získa
štatút nevinnosti, len ak je pôvodcom matka, pozn. Judith)
Judith prepadala najčastejšie. Prežívala priam rozkoš pri
myšlienkach na ženu, vyberajúcu prsník spod nočnej košele, pritískajúc ho k ústam dieťatka. V prsníku sa rozprúdilo
mlieko, rozprúdila sa krv i samotné telo, život.
Nočná košeľa a prsník v nej patrili žene bez tváre. (dieťaťu
patrili jedine ústa, oberajúce ženu, žena si ústa privlastnila)
Prsník bol kyprý a stojatý, a predsa jemný na dotyk. Žena
bez tváre ho povoľne poskytla vždy, v okamihoch Juditinho vtelenia (potreba Judith bola prednejšia než potreba úst
dieťaťa). Prsník, ktorý sa Judith sníval, patril žene bez tváre,
nemohol patriť jej matke. Prsník matky bol vyprahnutý
a ochabnutý, akoby vypovedal svoju záručnú dobu. Pohľad
na matkino telo, zvädnuté a staré, sa Judith protivil. Preto si
najkrajšiu časť svojho vtelenia pretvorila v obraz, oslavujúci
nahotu mladého tela. Nepatrilo jej matke a nepatrilo ani jej
samotnej.
Ak však Judith opäť vpadla do stavu nevidiaceho, nepovrchného, mladú ženu bez tváre obrala o všetok jej majetok.
Pripravila ju o jej stojatý prsník, materské mlieko, ba aj o žia-
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dostivé detské ústa. Žena sa stala nemajetnou, neexistovala.
Takto fatálne Judith prerušila svoje vtelenie z dávkovanej hmly do voľne predajnej špiny. Obrala svoju drahú
ženu o všetko, čo mala. Pred prvotnými pokušeniami, len
tak, akoby nepršalo z trávy, prelepila leukoplast. Prišila ho
o sadrokartón. Neskôr vytiahla stehy, miesto vydezinfikovala, aby nenastal zápal. Až nakoniec nepovolilo jej zaryté
pokrytectvo a nevpustila do rany trochu baktérií. Dávkovanie pôžitku ale zostalo nenavýšené a zúfalá potreba, ktorú
Judith pociťovala v každej praskline tela, sálala z nej ako
z pahreby bezmocnosť.
Judith kúpila zrkadlo. Nesie ho ulicou. Jej tieň má zrazu
desať iných podôb. Akoby sa rozleteli myšlienky jej tela.
Zrkadlo je priťažké. Na každom druhom schode Judith zastaví, aby vytriasla ťažobu (nepokoj) z rúk. Oprie ho o vysokú
čiernu skriňu, z ktorej sa začal šúpať náter. Pôsobí agresívne
voči prostote malého bytu.
Vyzlečie a skladá svoje oblečenie na kôpku k matracu.
Zbavila sa šiat kúpených bez vkusu, z potreby zahalenia.
Spodná bielizeň priam strhnutá nedočkavosťou.
Judith stojí nahá pred zrkadlom. Pravou rukou sa dotýka ľavého prsníka. Ľavým prostredníkom obkresľuje líniu
panvovej, následne lonovej kosti. Ako ju len prekvapila ich
tvrdosť. Zároveň ju však spôsobom ľalie túžiacej po tŕňoch
rozvášnil pohľad na vlastnú telesnú nedokonalosť. Hlboko
sa zatratil odpor k matkinej ohavnosti.
Okom dravca preletela každú líniu a záhyb nekončiacej sa
ornej pôdy., ktorá plodom dopriala dozretie, no dala pocítiť
krivdu nedbalosti.
Práve teraz, v tomto okamihu... Judith je stále nahá, jej
myšlienky (telo) sa vrývajú do zrkadla. Vyvíjajú nátlak, búšia
doň. Judith si je vedomá straty, ktorá sa jej udiala. Strata je
odetá v nijakosti hmly, zaradená v zástupe, postupujúca na
melódiách z televíznych prijímačov. Kopec je dlhý, strata
nepriehľadná, sama si dláždi cestu zabudnutia.
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Judith sa cíti pokorená vlastnou márnivosťou. Cíti červeň
na lícach, hanbí sa za neudržateľnosť poslušnosti. Opäť na
seba pozrela do zrkadla. Na jej veľké prekvapenie, líca vôbec
neboli červené, myseľ bola prázdna a neobyčajne osamotená.
Pravidlá sa vytratili. Jej prsník bol ovisnutý tak ako matkin.
Pokožka bola miestami roztrieštená, pomúčená prachom.
Judith sedela na drevených parketách pri matraci. Nohy
mala pokrčené v tureckom sede, poloha bázne, nazvala ju
bez vážnosti tela. V strede medzi pokrčenými nohami bola
tma ... A zasa telesnosť. Vystrela obe ruky, dotkla sa nimi
zrkadla. Chodidlá tlačila na zadnú stranu stehien. Prsia jej
viseli vo vzduchu, mierne narážali na kolená.
Práve teraz, v tomto okamihu sa jej nohy zrástli so zemou.
So zemou jej tela sa konečne vzrástli korene jej myšlienok.
V odpornosti tela, v rozkladaní duše, v nahote hanby,
v rýdzosti seba.
Na počiatku je tma. Nasleduje prevtelenie. Po prevtelení
vzrast. Po vzraste tma... Človek, krása, odpor, pokánie. Nič.
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Marianna Ibrahimi
(2006)

KNIHA

ÚTEK Z KNIHY
“Jaj to je ťažká robota! Lepšie mi bolo doma v knihe! Prečo
musíš stále vymýšľať? Tvoje nápady sú divné!“ hovorí uplakaným hlasom slimák Rapído a vychádza z knihy.
“Nefrfli Rapído!“ upozorňuje ho Turbo. “My nie sme predsa nejaké obyčajné lúčne alebo akvarijné slimáky. My sme
africké slimáky! Máme urodzený pôvod a nenarodili sme sa
preto, aby si nás nikto nevšimol. Sme tu už druhý rok a je
najvyšší čas ísť protestovať, kým toto literárne sústredenie
neskončí. Neplánujem trčať ďalší rok niekde v sklade a čakať.
Ty ak chceš, kľudne si ostaň v knihe písať básne. Ja potrebujem aj tak novú inšpiráciu. Aj tak nechápem ako nás dvoch
mohli dať do jednej knihy. Ty si pomalý a zasnívaný poetik
a ja prudký dramatik.“ V tom sa Turbovi šmyklo a skotúľal
sa dolu zo stola.
“Tak ma počkaj teda, rýchlo sa mi nedá. Viem ísť len
tempom slimačím, za tvoj čas rád sa odvďačím.“ začal básniť
Rapído.
“Mne stačí keď vymyslíš nejaký plán.“ vykríkol Turbo
a vyťahuje sa z ulity do ktorej sa rýchlo schoval ako padal
na zem.
“Ty si dramatik, to je tvoja práca. Si v poriadku? Naše
dnešné dobrodružstvo už nevmestím do riadku.“
“Bol to mäkký dopad. Je tu koberec. Skoč tiež, je to zábava!“ nahovára Turbo Rapída.
“Ja sa bojím aj keď mäkké to je, len blázon neváži si zdravie svoje. Bojím sa ja o svoju ulitu, v ktorej mám históriu
ukrytú. Vedieť povedať NIE, je vlastne umenie. Tak hovorím
NIE!“ protestuje Rapído.
“Tak si tam ostaň a ďalej básni. Ja chcem dosiahnuť viac.
Tu za týmito dverami je čerstvá tráva. Tam majú semináre
všetci literáti. Sedia v altánku, alebo na tráve, rozmýšľajú
nad zápletkami do drámy...“

ZŠ próza

“...keď skladajú básne, moje srdce žasne!“
“Áno aj básne skladajú. Tak neváhaj a skoč! Na čo čakáš?“
Turbo sa nadýchne a pozerá raz na Rapída a raz na dvere.
“Cítiš to?“
“Nie, necítim vôbec nič. Len strach, že si môžem život
ohroziť.“
“Ty somár z rodu slimákov! Veď to je vôňa púpavy! Presne
takej ako je v našej knižke. Šťavnatej a voňavej. Až mi sliz
vyteká ako sa na ňu teším.“
“Púpava je božský kvet, vo svete jej páru niet. Už ju cítim
aj ja, skúsime ju dvaja. Už skáčem a letím, spoznať nové svety.“ básnil Rapído počas toho ako sa skotúľal zo stola.
Tak sa básnik Rapído spolu s dramatikom Turbom vybrali na spoločné dobrodružstvo. Doteraz boli len postavami
v knihe, ktorú si mohol vybrať za odmenu niektorý literát
z literárneho sústredenia. Ale kníh tu bolo veľa. A na tú
ich sa nikto ani nepozrel. Tak sa Turbo s Rapídom rozhodli
niečo podniknúť, aby ich knižka aj tento rok neskončila po
literárnom sústredení niekde v sklade, kde bude čakať ďalší
rok, či si ju niekto všimne.
CESTA VON
“Dvere sú zatvorené, čo spravíme? Musím niečo vymyslieť.“ povedal Turbo.
“Odborník na drámu si ty, vieš vyvolať v ľuďoch city. To
čo sa ti podarí, je ako gól do brány.“
“Jasné, to je ono! Máš pravdu! Gól do brány! Leove jablká!
Dnes mu jedno padlo na našu knihu a ani si nás nevšimol!
Rozbehol sa za jablkom a už sa nevrátil. Vraj ich potrebuje
veľa, lebo ich bude hádzať do ostatných. A tu je kúsok jedno
zatúlané jabĺčko...“
“Veľmi rád mám jabĺčka, ich šťava je dobručká. Už mi
tečie na ne sliz, nehovor už o nich nič!“
“Ale ja musím o nich hovoriť! Tie jabĺčka sú naša cesta
von. Spoločnými silami posunieme zatúlané jabĺčko aby
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narazilo do vedra, v ktorom sú ostatné jabĺčka. Vedro spadne
a keď niekto príde pozbierať jabĺčka, tak my vyjdeme von.
Je to jednoduché!“
“Má to chybu malinkú, neovládaš matiku. Umelec ty iste
si, pozri od dverí kde si.“
“Hm, to máš pravdu. Aj keď niekto vyzbierá všetky jablká
naspäť do vedra, my nestihneme prísť ku dverám a dostať
sa von. Ale ja som dramatik! Ja niečo vymyslím! Budeme
improvizovať. Takže tu týmto jablkom zhodíme vedro. Ty
vylezieš na mňa, aby sme sa nestratili. A ja budem improvizovať. Platí?“
“Ty si mudrc, ty si pán, tvoju hru si rád zahrám. Odhrýznem si z jabĺčka, moja chuť naň nevyčká. Potom stratím
zábrany, spraviť si deň zábavný.“
Rapído s Turbom začali jesť jablko a zabudli aj na svoje
plány.
“Už sa teším! Toto bude tá najlepšia časť programu a nikto to nebude čakať!“ vletel do miestnosti Leo. Zobral vedro
s jablkami a odišiel preč.
“Turbo, čo teraz robiť budeme? Asi čakať v knihe nám je
súdené.“
“Neboj, ja niečo vymyslím. Dobre sa najedz a prídeme na
niečo. Čaká nás ešte dlhá cesta.“
Rapído s Turbom dojedali zatúlané jablko a rozmýšľali
nad ďalším plánom. Chceli už niekomu patriť. Niekomu, kto
by ich mal rád, chytil by si ich knižku a skrášlil si deň ich
príhodami. Práve tu je miesto, kde sa každý rok stretávajú
ľudia, ktorí majú radi knihy a radi čítajú. Ibaže zatiaľ ich
knihu každý obchádza a nikto na ňu ani nepozrie. Radšej si
berú rôzne knihy, ktorých hrdinovia plačú. Ľudia sú zvláštni.
“Aha Kvetka, tu sú, a sú dvaja, fúj! Dobre som videl!“ vletel
do miestnosti Leo s Kvetkou. Leo je asi - tak dvanásťročný
chlapec, Kvetka lektorka. “A koľko slizu je okolo nich. Fuj!“
“Sú skutoční! Jéj, ale sú pekní a veľkí. Presne ako v jednej
knižke tu. Aj tá je o slimákoch. Mal by si si ju vybrať Leo keď
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dostaneš body za odmenu.“ odporúčala Kvetka.
“Fuj, to musí byť kniha plná slizu, nikdy! Neznášam
slimáky!“
“Sopliak z rodu ľudí!“ povedal urazene Turbo, ale to ho
už držala za ulitu Kvetka a mávala s ním vo vzduchu ako sa
rozprávala s Leom. V druhej ruke držala rovnakým spôsobom Rapída.
“Nepáči sa mi ako s nami zaobchádzajú! Nech si ma položí
na dlaň! Ja nie som lietadlo! Iní ľudia túžia po našom slize
a ona sa tvári akoby jej to vadilo. Počuj Rapído, nie je to tá
Kvetka, čo tak krásne spievala večer pri bazéne?“ hneval sa
Turbo.
“Kamarát môj zachráň ma, veď mi ulitu doráňa! Toto
iste ona je, čo spieva pri bazéne. Hlas ten veľmi pekný má,
dúfam že nám zaspieva. Nepáči sa jej náš sliz, dúfam že niečo
vymyslíš. Keby si ho na pleť dala, iste by nás domov brala.
Vystrč rožky, nahoď ksicht, musíme ju očariť!“
Rapído aj Turbo sa vytiahli z ulity najviac ako vedeli,
vystierali sa, hľadeli Kvetke do očí, ale nič nepomohlo. Ich
čaro sa zrejme utopilo v slize. Vyniesla ich von na trávu.
“Dávam sem dvoch cestovateľov - slimákov, ktorí sa nám
zatúlali dovnútra. Asi chceli čítať. Dávajte potom pozor aby
ste ich nazašľapili!“ smiala sa Kvetka.
“Jeeeeej, to je príjemné Rapído. To sme v raji? Tá trávička, púpava, kvety a všade okolo sa číta a diskutuje. Tu je ale
krásne. Už sa asi nevrátim do knihy, ale budem žiť.“
“Slnko veľmi silné je, začína mi byť dosť zle. Slimák to je
nočný tvor, púpavu si dám neskôr. Teraz keď mi už netrávi,
zaveršujem sa do trávy. Tak pekné sny priateľ môj, porozprávame sa neskôr.“ povedal Rapído a začal sa zahrabávať
do zeme.
“Máš pravdu, neodhladli sme to.“ zíva Turbo. “Keď v knihe
je ten náš život taký jednoduchý! Už sme aj zabudli ako žijú
slimáky a Kvetka iste nevedela, že my nie sme obyčajné slimáky a nemáme radi slnko. Dúfam, že si našu knihu vyberie
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práve ona. To by bola krása celý život počúvať jej spev. Už aj
mňa nejako uspáva. Krásne sny.“
Rapído aj Turbo sa jemne zahrabali do zeme a ako správne
africké slimáky zaspali.
VEČER
“Rapído vstávaj, počuješ to? Čo to je? To je tak dramatické!“ budí Turbo svojho kamaráta.
“Nevidíš že ešte spím? Nechce sa mi tvoriť rým. Keď som
hore tak strach mám, čo duní nám okolo hláv.“ odpovedá
Rapído a opatrne vylieza z ulity.
“Neboj sa, to iba nejaký Maťo prechádza okolo, lebo chce
všetko cítiť holými nohami. Pokiaľ je bosý, nič nám nehrozí.
Iba pár minút dozadu ťa skoro zasľapil, ibaže zacítil ulitu, tak
spravil krok vedľa. Tam som bol ja a on spadol a vykríkol koľko nás tu ešte je. Aj zakričal to slovo čo sa nemá vyslovovať.
Veľmi nevychovaný muž.“
“Preto tak ťažkú ulitu mám, veď to nie je veľký karavan.
Dúfam že nezničil môj dom krásny, len v ňom je moja kronika na sny.“ začal plakať Rapído a vypúšťal sliz.
“Nerev ty somár z rodu slimákov! Ale podľa môjho odborného slimačieho oka máš tu ulitu dosť tesnú! Nemal by
si toľko jesť!“
“Nevadí, že nie som štíhly, ja som slimák, chcem byť silný! Ty tiež nie si štíhly pán, tak sa mi nevysmievaj!“ Rapído
sa urazene otočil od Turba.
“Veď sa neurážaj! My sme slimáci, my nemusíme byť
štíhly! My môžeme jesť kým sa zmestíme do ulity. A ulita
nám stále rastie, takže aj my môžeme stále viac a viac jesť.
Krásne sa o nás príroda postarala. Ale teraz musíme niečo
vymyslieť. Ako nájsť človeka, ktorý má rád rozprávky a vyberie si našu knižku? A nesmie to byť hocikto...“
“Musí to byť človek, ktorý si rád číta, my budeme mu kamaráti jediný. Veľmi túžim po tom, aby si nás našiel, a zaľúbil
sa do nás a do našej knihy.“ sníval Rapído.
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“Tu sú! Kvetka, pozri na toto! No nie sú nádherní? To je
pre mňa väčšia inšpirácia ako chodiť bosý! Nájdi prosím ťa
vo vnútri nejakú nádobu a daj mi ich tam, ja sa potom o nich
postarám. Už budete moji!“ tešil sa Maťo.
“Áno viem, objavil ich Leo vo vnútri. Ráno sme ich vyniesli von ale ako vidím, tak sa ani o kúsok nepohli.“
“To sú ideálni spoločníci pre mňa. Hovoril som, že sú
dokonalí.“
Maťo je išiel ku skupinke v altánku a o chvíľu sa vrátila
Kvetka s veľkým plastovým boxom a išla do neho prekladať
Turba a Rapída podobným leteckým poriadkom ako keď ich
vynášala.
“Vidíte, dobre že ste si tu počkali. Už máte nový domov.“
prihovárala sa slimákom.
“Tá je ale veľmi milá, akoby slimačia víla.“ zaľúbene hľadel Rapído do očí Kvetke, keď ho išla nadvihnúť.
“Jáj, čo sa to som mnou deje? Celý domček sa mi chveje.
Niečo zo mňa vypadlo, pozor, nie som lietadlo!“ kričal Rapído
ako ho Kvetka nakladala do nádoby.
“Ty somár z rodu slimákov, veď ty si vypustil vajíčka!“
smeje sa Turbo. “Preto ti už bola ulita taká tesná!“ Kvetka
chytila aj Turba za ulitu a prekladala do boxu. “Ja lietam, to
je paráda, letííím! A ostal som nejako ľahký. Čo sa to deje?“
Aj Turbo cítil, že jeho ulita je stále ľahšia a užíval si to. Ešte
sa posledný krát pozrel na miesto odkiaľ ho Kvetka vzala
a zistil, že aj po ňom ostali v tráve vajíčka. Začal sa ešte viac
smiať.
“Tak tu počajte tak pekne, ako ste čakali vonku. Maťo si
po vás príde. A možno presvedčí Lea a rozdelia si vás.“ položila Kvetka nádobu s Rapídom a Turbom naspäť do miestnosti
s knihami.
“Niečo sa pokazilo Rapído. Nemôžu si nás rozdeliť! My sme
predsa slimáky z knihy, chceli sme aby si niekto vybral našu
knihu - pravdaže aj s nami, ale nie nás a ešte nás aj rozdeliť!
Musíme sa vrátiť naspäť do knihy!“
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“Aj keď občas chcem byť sám, teraz viem, že rád ťa mám!
Poďme naspäť do knihy, to je spôsob jediný, ako ostať navždy
spolu, aj keď mám strach, pozri dolu!“
Kvetka dala nádobu na skriňu a pohľad na stoly, kde boli
rozložené knihy sa Rapídovi nepáčil. Na skotúľanie zo stola
sa ešte dal nahovoriť, ale ako sa dostane zo zatvorenej nádoby
ktorá je položená na skrini?
“Neboj Rapído, aj ja ťa mám rád. Už si neviem život bez
teba ani predstaviť. Aj keď mi občas ideš na nervy. Tiež chcem
byť s tebou aj keby som mal stráviť ďalšie roky v tom zaprášenom sklade. Aj keby si už nikto viac našu knihu nevybral.
Budú to len somári z rodu ľudí, lebo nevedia čo je kvalitná
knižka. Tak poďme skúsiť sa odtiaľto dostať.“
Turbo išiel ako prvý. Na vrchu nádobu bol len jemne
položený vrchnák, aj tak tam bolo odporne málo vzduchu.
“Turbo ja mám závrať, za mnou naspäť sa vráť!“ prosil
Rapído.
“Neboj Rapído, vieš že som dramatik a poradím si so
všetým. Vylez mi na ulitu, zatvor oči a pôjdeme spolu. Je to
jediné riešenie. Inak sa už nikdy do našej knihy nedostaneme. Nesmieme strácať čas. Zachvíľku sem všetci prídu minúť
riadky za odmeny. Dovtedy musíme byť doma v knihe. Buď
teraz pôjdeme, alebo nikdy viac už spolu nebudeme! Poď,
prosím, Rapído, ponáhľaj, vylez na mňa!“
“No tak dobre Turbo, ale mi musíš hneď teraz jeden sľub
dať, že do somára z rodu slimákov mi už nebudeš viac nadávať.“
Rapído ani nečakal na odpoveď a vyliezol Turbovi na
ulitu. Vedel, že to je jediná možnosť vrátiť sa naspäť domov
do knihy a život bez Turba si už tiež nevedel ani nechcel
predstaviť. Spolu vyšli na vrch nádoby. Počuli približujúce sa
hlasy a vedeli, že už nemajú čas. Prichádzala hodina, kedy sa
pravidelne otvárali dvere miestnosti, nahrnuli sa sem všetci
literáti a každý sa snažil nájsť pre seba vhodnú knihu, ktorú
potom vymenil za body - podľa ich reči za riadky, ktoré získal
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počas dňa. O ich živote rozhodovali minúty, čo je v slimačom
živote veľmi krátky čas.
“Rapído priprav sa! Narátam do tri a skočím! Priprav sa
na tvrdý pád. Keď začuješ tri, schovaj sa do ulity, tá ti poslúži
ako padák! Takže raz-dva-desať...“
Rapído sa na desať schoval do ulity, čím sa pustil Turba
a spadol s buchotom na zem.
“Au, ulita ma veľmi bolí, dohodnutí na tri sme boli!“
plakal na zemi Rapído.
“Nie je čas sústrediť sa na matiku. Ja som umelec! Ale aj
tak ťa mám rád. Letím za tebou. Raz - tri!“ skočil aj Turbo.
“Au, to skutočne bolí. Poď Rapído, musíme prísť k stolu s našou knižkou. Času je málo!“
“Ja by som šiel veľmi rád, budeš musieť ostať sám. Veď
toto bol tvrdý pád, kamarát môj umieram.“ povedal tichým
hlasom Rapído a ostal úplne bez pohnutia.
Turbo sa priplazil k svojmu kamarátovi najrýchlejšie
ako vedel.
“Rapído, Rapído, preber sa! Neumieraj! Takýto plán sme
nemali! Nenechávaj ma tu samého, prosím! Nesmieš umrieť.
Radšej sme sa mali rozdeliť, mali sme ísť k tomu bosému
obrovi a k chlapcovi čo nemá rád sliz z rodu ľudí, možno by
sa aj Kvetka zľutovala a jedného z nás si zobrala. Prosím Rapído, ty musíš žiť. Čo budem robiť sám v knižke?“ Turbo od
smútku vypúšťal veľa slizu. Rapído len ležal, mal zlomenú
ulitu a nehýbal sa. “Kamarát môj, čo budem robiť?“
Za dverami sa ozývalo stále viac hlasov. Turbo už nemal
čas. Buď vylezie rýchlo na stôl a vráti sa naspäť do knižky,
alebo ho nájdu a jeho život skončí niekde v teráriu, kde si
ho už po dvoch dňoch nikto nevšimne až kým nepôjde do
slimačieho neba za Rapídom. Ale smútok za kamarátom bol
silnejší. Bolo mu už všetko jedno.
Rozleteli sa dvere. Literáti s papierikmi v rukách sa vrhli
ku stolom aby si každý vybral knihu podľa svojich predstáv.
Už na ničom nezáležalo. Všetko je preč. Knihu o slimákoch
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Tomáš Janešík
(2004)

bez slimákov si už aj tak nikto nevezme. Zrazu sa niekomu
zrútila kopa kníh, ktorú zrejme rozhádzal Turbo s Rapídom
svojim útekom. A na zem spadla priamo na Rapída ich knižka. Takže Rapído sa vlastne dostal prvý naspäť domov do
knižky. Aj keď po smrti, ale bol tam. Turbo neváhal a rozbehol sa za svojim kamarátom.
“Že ma to nenapadlo skôr kamarát! Takto budeme navždy
spolu!“ povedal potešene Turbo.
“Či to chceš alebo nie, nebudem už v tvojej hre! Aj keď
sa ti to teraz iste nepáči, chcem žiť už len v knihe svoj život
slimačí.“ pozeral okolo seba Rapído a nechápal ako sa ocitol
v knihe.
“Ty somár z rodu slimákov! Tak som rád že žiješ! Už nikdy
nepôjdeme z tejto knihy! Prepáč ak som mal niekedy zvláštne nápady, ale vieš, som umelec. Som rád že si tu! Vôbec ma
nenapadlo, že v našej knihe znova ožiješ. To je zázrak! Veď
my sme nesmrteľní - teda kým máme našu knihu.“ tešil sa
Turbo.
“Aha, tu na zemi je nejaká kniha!“ zdvihla Kvetka knihu
zo zeme. “To je tá Leo, čo som ti ju odporúčala. A ako vidíš,
nie je v nej sliz.“
“Ukáž, jéj, tu chcem! Ďakujem! Skutočne sú pekní.“ tešil
sa Teo.
“Aj ja chcem takú!“ kričal Maťo. “Vieš, že mám rád rozprávky.“
“Zaváhal si. Inak tie slimáky ti ušli. Neviem ako sa im to
podarilo, ale keď všetci odídu, môžeš to tu prehľadať. Nemôžu
byť ďaleko.“ oznamovala Kvetka Maťovi.
“Sú v mojej knihe!“ mával mu knihou pred očami Leo.
“To nie je spravodlivé! Aj ja chcem knihu s rozprávkami
o slimákoch. Chcem kópiu!“ hovoril s úsmevom Maťo.
“Ten obor z rodu ľudí je vtipný. Však kópie má vonku
na tráve!“ začali sa smiať Turbo s Rapídom a od toho dňa si
užívali svoje dobrodružstvá spolu s chlapcom Leom.
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Mäkká debata bez života

Nahý pohár stískal dve deci vody.
Glg-glg-glg...
„Má interesantnú chuť! Nekomplikovaná a obyčajná...
Dobrá voda.“
Silueta oproti mne zdvihla pohár vody a vyhŕkla ju do
ústnej dutiny. Začala jej presakovať odev v okolí pŕs a rebier.
Súhlasila so mnou. Chvíľu sme na seba hľadeli. Ticho a bezcitne. Tak vyzerajú naše nemé dialógy. Absolútne obnažené
ako poháre s vodou. Ona na mňa pozerá svojimi zošitými
očami. Prakticky na mňa nepozerá, ale jej sústredený pohľad
vo mne vzbudzuje napätého človiečika. Človiečik hlboko
vo mne dodatočne začne revať do všetkých strán. Ja túto
nervozitu mimicky nezdôrazňujem. Neovplyvním však pád
stekajúcej potnej kvapky. Tá húževnatá osoba sa potom mierne pousmeje. Skúšam to obvykle prekryť siahnutím dlaňou
na miesto potnej kvapky. Napokon ju lokalizujem a poškrabem sa, akože ma niečo svrbí... Niekedy sa mi stane, že sa
poškrabem pod kožu. Vtom si uvedomím, že pod nechtami
mi ostali hroty hviezd a preto mi tečie miesto potu drobný
červený škriatok pozdĺž kože. Deň predtým som totižto
leštil hviezdy včelím voskom a nastokával som ich späť na
makrosvet zicherkou. Sem-tam mi spadnú a rozbijú sa no
a potom mi jeden z ich piatich hrotov dostane pod nechty.
„Ako ide... no veď vieš čo?“
Opýta sa ma postava oproti mne.
„Život?“
Prikývne. Ale ťažko. Akoby jej to nosič (prvý stavec
chrbtice umožňujúci hovoriť pravdu) nepovolil. Vtedy sa
pousmejem ja.
„Život ide priamočiaro. Sem tam sa zlomí ako svetelný
lúč. Dokonca dochádza k jeho rozptylu, ale je to podstatne
oveľa lepšie ako tie horšie dni... krivé ako stonky, ktoré zlomili okvetné lupene lebo boli priťažké.“
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Ten pochmúrny charakter mi odpovie a zároveň ma zarazí.
„Tak to ma teší! Na zdravie!“
Pousmejem sa mierne krivo. Začne však vysvetľovať pretože môj výraz tváre zaevidovala pod kolónku nechápavosť.
„Moje viečka sú zošité. Pokiaľ si živý. Pokiaľ ti bije v hrudi
srdce. Pokiaľ ti prúdi v tepnách krv pod vysokým tlakom...
Smrť nechce vidieť toho veľa. Som odvrátený pól voči Bohu.
Pokiaľ mám byť úprimná tak sa rada pozerám na ľudí, pretože ste stvorení na jeho obraz. Ste krásni a pôvabní. Majestátne kreatúry z mäsa a kostí. Žiaľ ja... Ja sa hanbím za
svoje stvorenia. Za ich primitívnosť a jednoduchosť. Sú to
len duše.“
Osoba oproti mne ostane deprimovaná. Začne prevracať
pohár pomaly. Na údiv sveta z neho nevypadne ani jedna
mokrá kvapka.
„Neboj, raz keď si ma vezmeš pod svoje krídla tak sa ma
láskavo napi dosýta. Ochutnaj ma. Uži si ma živého a nie
mŕtveho. Poteš ma naposledy ty!“
Zvuk v miestnosti sa utlmí. Jediná mucha (konkrétne
Musca Borealis) začala utkávať zvuk. Napokon si hmyz sadne
na plášť osoby oproti mne a začne žiariť. Živočích rozžiaril
celé nebo. Aplikoval do neho noc.
Predčasne ukončený začiatok

Skleníkom sa brodí tiger džungľový, ktorého poznáme z detstva ako nebezpečného predátora znázorneného v encyklopédií mačkovitých šeliem. Na svojom robustnom chrbte
vláčil človeka v škôlkarskom veku.
Malá Kornélia odetá v purpurovom pyžamku s bielymi bodkami sedela na chrbte bradatého tigra. Ležala na
ňom celým svojím telíčkom. Pevným zovretím sa ho držala
za krikľavo čierne pruhy. Je predsa známe, že tigre majú
najkvalitnejšie a najpevnejšie pruhy. Bacuľatou bradou sa
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Kornélia opierala o prehýnajúce lopatky zvieraťa. Bolo to
upokojujúce a dokonalo príjemné. Pritom šlo o primitívny
pohyb: hore a dole.
„Tiger, prečo sa svet dvíha hore a dole ako hojdací koník?“
Smelo sa opýtala dievčina šelmy. Pruhovaný tvor sa
pousmial.
„To preto lebo tvoja hlava mi leží na takých dvoch kostiach. V mojej anatómii je to prirodzené.“
Napriek tomu, že Kornélia nerozumela niektorým slovám
neváhala sa opýtať zas a znova.
„A tiger? Vieš o tom že nemáš jediný kosti, ktoré sa pohybujú hore-dole?“
Tiger rázne zastaví v púti napred skleníkom.
„Čože? Čo to táraš človiečik?!“
„Si možno múdry a hovorí o tom aj tvoja brada, ale nečakala by som takúto nevedomosť.A pritom vieš, čo je to
anamémia.“
„A-na-tó-mia.“
Poznamenal tiger. Tigre majú už raz takú povahu. Kašľú
na to, čo je mimo ich právd. Kornélia je však tvrdohlavejšia
a radšej vyústi do “rozumného“ konfliktu . Takže rozhodla
sa prebúrať tigrím nezáujmom.
„Tigrík, prepáč ak som ťa urazila. Ale nielen tvoje kosti
sú pojazdné ako autobusy.“
„Autobusy?! Čo to je?“
„To sú také kosti tiež. Sledovala som ich z lôžka dovtedy
kým si si neprišiel pre mňa.“
„Takže autobusy sú kosti čo chodia hore a dole?!“
Uisťuje sa prekvapený tiger. Kornélia prikývne guľatou
hlavičkou. Nachvíľu si oddýchli ich jazyky. Trvalo to pár
sekúnd kým sa Kornélia nepotrebovala opýtať. Zase.
„Ako sa voláš tiger?“
„Nemám meno.“
Rázne odpovedal tiger. Vzápätí sa ozvala aj osoba v pyžamku.
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Nevena Kraviarová
(2005)

„Môžem ti ho vymyslieť?“
„Nie. Nepotrebujem meno! Tu v skleníku sme si rovnocenní a tak nemáme žiadne mená.“
Odvetila šelma.
„Nuž dobre ako myslíš. Budeš Bhabu.“
Tiger prevrátil svoje buľvy a odvetil.
„Ďakujem.“
„Veď si nechcel meno.“
Kornélia ostala zarazená.
„Nie, ale... No... Dostať meno je tu v skleníku zakázané
a tak ostávam so svojim menom naďalej nestotožnený. Na
druhú stranu som bol doteraz prašivé zviera z biologických
ingrediencií. Teraz som to isté, ale s menom. Už viem kto
som. Už vlastne nie som iba prašivým zvieraťom.“
Tiger ostal emočne uvoľnený.
„Kam ideme Bhabu?“
„Za kráľovnou skleníka. Za Exitus. Rozsúdi tvoje činy
a vykoná to čo má.“
Tigrovi stečie drobná sýto-oranžová slza.

ZŠ próza

Nina, defekt a Tamara

„Veselá Nina, čo si sedíš na ušiach? V škole sa predsa
nespí, to sa rovno môžeš pridať k deckám v jasliach!“ nahnevane po mne skríkla učka „Straka“. Pomaly som sa pozbierala a pokúsila sa jej s malou dušičkou odporovať: „Ja som
nespala, len som sa zamýšľala nad pozitívnymi vlastnosťami
nášho štátu.“ „Nerozprávaj mi tu nezmysly, nerozoberáme
politiku. Láskavo dávaj pozor, ak nechceš skončiť pred tabuľou a k tomu aj so zápisom v triednej knihe za to, že školskú
lavicu používaš namiesto postele.“ Odporovať jej nemá vôbec
význam. V ping-pongovej prestrelke by aj tak vyhrala ona
a ja by som určite skončila po škole.
Musím sa Vám však priznať. Vôbec som nerozmýšľala
o politickej situácii. Mojím najväčším snom je už pár mesiacov dostať sa na Stenu najlepších, kde sa v júni objavilo meno
Matúš Veselý. Možno to nie nič také ako nový smartphone
alebo luxusné béémvéčko. Má to však svoje výhody. Keď sa
Rebelka Priaznivá stala najlepšou roztlieskavačkou, chlapci
sa išli roztrhať o jej foto. Dokonca má skupinu dievčat, ktoré
volám Rebelin. O domáce má postarané. Musí to byť super
bombastické nesedieť za tými nudnými knihami. A ja? Stále stratená v dave so strachom, že si ma raz niekto z obrov
všimne a zvolá: „Hej, ty, Šmolka!“.
Ja a roztlieskavačka nejde dokopy. Mám hlasivky slabé
ako muška, a to nehovorím o rozštepe. Veľmi by som chcela
byť ohybná ako guma, vedieť arabáka ľavou zadnou. Keďže
roztlieskavačkou byť nemôžem, skúsila som to s futbalom.
No bezduché naháňanie za loptou ma fakt nebaví. Ísť na
volejbal bola tiež riadna hovadina, ku Šmolke s samozrejme lopta dostala iba raz. Pri prvej streleckej príležitosti
som skončila ako placka na palubovke. Rozhodla som sa
vyskúšať matematickú olympiádu. Športové zranenie nehrozí, ale prehriatie mozgu áno, a u mňa prepuklo pri prvej
úlohe. Biológia – latinčina. Slovenčina – pravopis. Výtvarná
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výchova – málo fantázie. Dejepis – dátumy. Atď....atď....
Uvedomila som si, že som beznádejný prípad....ale to bol
pred rokom aj môj brat.
Keď som sa prechádzala spolu s Pištom a Maťou po školskej chodbe, zbadala som na nástenke cyklistu. Niekoho
nám pripomínal. Teda jeho mrzutá tvár. „No jasné!“ radostne zvolal Pišta, „veď je to náš starý riaditeľ!“ V hlave
mi v tej chvíli svitol nápad: „Na Stene najlepších cyklistika
chýba!“ Potiahla som Maťu za ruku a rýchlo som ju ťahala
do riaditeľne, kde sedí riaditeľ Mrzáč. Jeho priezvisko ho
úplne vystihuje. Je už po sedemdesiatke a ešte stále má chuť
naťahovať sa s otravnými deckami. Nemo na nás pozeral
cez svoje silné dioptrie a nakoniec z neho vyšlo: „Dievčatá,
čo ste vyviedli, ktorá pani učiteľka Vás za mnou poslala?“
Nečudujem sa, že to bola jeho prvá veta. Veď za rok sa na
tejto otrasnej stoličke vystrieda kopec lajdákov, spachtošov,
drzákov a chuligáov. Chudák starý Mrzáč, keď musí stále
dookola dávať pokarhania. Určite by raz za čas uvítal aj dobré
správy. Maťa mu hneď odpovedala: „Prišli sme sem za Vami,
pán riaditeľ, pretože sme Vás ako cyklistu videli na školskej
nástenke.“ S úsmevom a plný elánu sa posadil a odvetil: „Je
to tak, bol som kedysi najlepším cyklistom na Slovensku. No
za predčasné ukončenie mojej cyklistickej kariéry môže moja
boľavá chrbtica.“ Riaditeľ nám porozprával o svojej mladosti,
o cyklistike a o jeho všetkých víťazstvách. S Maťou sme ho
počúvali takmer celú hodinu.
Pred odchodom zo mňa nesmelo vyhŕklo: „Čo keby sme
mali súťaž v cyklistike?“ „Bolo by to možno fajn, keby decká
mohli súťažiť aj v tomto športe, ale kto by to všetko zorganizoval? Je začiatok roka, keby som vybehol na učiteľov s nejakou cyklistikou, mali by ma za ešte väčšieho blázna.“ Vtedy
som sa zamyslela: „Tak na urobenie písomiek pre žiakov čas
majú, ale na vymyslenie nejakej športovej činnosti už nie?“
„My! Teda Maťa, Pišta a ja zorganizujeme najlepšiu súťaž!“
Po dlhom prehováraní sme riaditeľa presvedčili, že na to
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máme. Povedal nám, že súťaž možno zorganizovať len do
konca týždňa, vzhľadom na vstupné testy. Aj keď to reálne
nie je možné, predsa sme prikývli.
Po prestávke sme to povedali aj Pištovi, ktorý z toho nebol
úplne paf. Zagúľal na nás očami a odvetil: „Baby šialené, vy
to určite nemáte v hlave v poriadku. Čo ste načisto rozum
potratili?“ Maťa ho hneď zakríkla: „Čo trepeš, zorganizovať
jednu súťaž, to nemôže byť až taká drina. Hej, ale tiež si myslím, že do konca týždňa to nedáme, ale Nina už dala slovo
riaditeľovi.“ Pištu sme nakoniec ukecali, aby nám pomohol,
no aj tak si stále dookola hundral a dudral popod nos, že to
nestihneme. Rozdelili sme si úlohy. Maťa pripraví plagáty,
Pišta skontroluje staré bicykle, ktoré sú už odpradávna na
našej škole, a ja pripravím výzdobu.
Na druhý deň hneď ráno mi neostávalo nič iné, ako znova
ísť za riaditeľom a poprosiť ho, či by škola nezabezpečila pre
víťazov ocenenia. Súhlasil, aj keď bolo na ňom vidno, že nám
vôbec nedôveruje. Ja som si však z toho nerobila ťažkú hlavu.
Po škole mi Maťa ukázala návrhy na plagáty. Chcela, aby som
jej odsúhlasila farbu plagátu. V tej chvíli mi bolo úplne jedno,
či plagáty budú fialové, modré alebo kankalinkové. Utekala
som rýchlo domov pochváliť sa svojej rodine, do čoho som
sa včera s veľkým nadšením pustila a koľko som dnes stihla
zorganizovať.. Mama ma pochválila, otec však skritizoval,
nevedel pochopiť, že v dnešnej dobe si súťaže, ktoré sú pre
deti, vymýšľajú samé deti. Brat sa mi začal posmievať: „Čo ty
a tvoja kondička? S tou si si ty nikdy nepotykala. Dúfam, že
ty sa nechytáš súťažiť?“ So zlosťou som mu odpovedala: „To
si píš, že sa chystám, a som rozhodnutá to vyhrať!“ „Ha-haha. Čo sa chceš načisto dolámať, veď na bicykli si nejazdila
celé leto!“ „Prosím Ťa, veď to je ľahké ako facka!“ s nafučanou
tvárou som mu zasyčala a odišla do svojej izby. Jasné, že som
si dlho nepospala, predstavovala som si, ako pyšne budem
stáť pred Stenou najlepších a brat bude sledovať spoza rohu,
aká som populárna.
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Ráno som mamu presviedčala, aby mi kúpila cyklistickú súpravu. Tá jedným razom odvetila, že ak si neopravím
známku z matematiky, žiadna nová súprava nebude. No
pekne mi tá Straka strpčila život s tou prepadovkou. Teraz
ešte budem musieť ísť pri nej odpovedať.
V škole sme sa všetci organizátori stretli. Pišta znova
vytiahol negatívne informácie: „Počúvajte, veď tie bicykle
sú neskutočne staré harabizne. To vám je pekná kvalita!“
S Maťou sme sa zasmiali a vybrali sme na plagát zelenú farbu,
aby sa zasa Pišta nesťažoval, že všetko ladíme do ružovej.
Tak, ako mi bolo prikázané, išla som dobrovoľne odpovedať z matematiky. Straka ma hneď vyvolala a strpčovala
mi svojimi príkladmi život. Ešte že mi v slabých chvíľkach
pomohla Maťa. Aj keď musím dodať, že učiteľku ten deň
asi bolela hlava, pretože ma vôbec nevnímala. Jednoducho
jednotka zdarma. Mame som napísala SMS, aby mi išla kúpiť
tú súpravu. Doma som už pripravovala posledné veci na zajtrajšiu súťaž. Bola som rada, že na súťaž sa prihlásilo strašne
veľa žiakov, ale uvedomovala som si zároveň, že šanca na
výhru sa dosť zminimalizovala.
Konečne nadišiel deň súťaže. Obliekla som si svoju novú
ružovú súpravu, ktorá mi dokonale ladila k helme. Riaditeľ
prišiel medzi prvými obzrieť si súťažnú dráhu. Na školskom
dvore som už videla pripravených žiakov v cyklistickej súprave s našimi starými bicyklami. S riaditeľom sme spoločne
slávnostne otvorili súťaž a pripravovali sme sa na štart.
Nasadla som si na bicykel a po chvíli som si uvedomila, že
som už asi fakt zabudla jazdiť na bicykli. Okrem toho sedadlo
bolo príliš tvrdé, na pedále som ledva dosiahla, som asi fakt
Šmolka. No nič, túto súťaž som vymyslela sama a kto sa dá
na boj, musí bojovať. Pripravili sme sa spolu s Pištom na
štart, pretože Maťa do toho nešla.
A štart! Už je tu prvé kolo. Pomaly sa vytvárajú skupinky
od tých najslabších po tých najsilnejších. Prebojovala som sa
do prvej skupinky a snažila som sa zo všetkých síl dostať na
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vrchol tejto skupinky. Pišta zaostal v druhej skupine. Možno
keby toľko nedudral a nesťažoval sa na stav bicykla, bol by
už dávno vpredu. Musím sa mu však poďakovať. Po druhom
kole svojím neustálym dudraním odohnal skoro polovicu súťažiacich. Po treťom kole som ledva lapala dych. Neskutočne
som vysmädla a pomaly som sa prepadávala v prvej skupine.
Nakoniec som zbadala v hľadisku môjho staršieho brata,
ktorý na mňa kričí: „Ideš Šmolka, natri im to všetkým!“ Toto
jeho povzbudenie, ktoré som od neho vôbec neočakávala, ma
naštartovalo ako vrtuľu. Dostala som sa až do prvej trojky.
V štvrtom a piatom kole to ďalšia štvrtina súťažiacich vzdala
a čo najrýchlejšie utekala k stánku s občerstvením. Na brata
som zakričala: „No, braček, kto tu má akú kondičku?“ Ten sa
len široko usmial. Nikdy si nemôže a nechce priznať porážku.
Šieste kolo sme tí najlepší prefrčali. Pred nami bolo už len
posledné siedme kolo okolo našej školy. Vtom som si všimla,
že na prednom kolese mám defekt. Nemohla som to predsa
teraz tesne pred cieľom vzdať. Tak strašne som túžila zvíťaziť,
že som sa ešte viac zaťala a s adrenalínovým prístupom som
pokračovala ďalej. Neustále som sledovala pneumatiku na
prednom kolese. Vyzeralo to však s ňou čoraz horšie. Asi som
musela prejsť po niečom fakt ostrom, keď sa mi tak rýchlo
sfukovala. So strachom v očiach som sledovala zničenú pneumatiku a vôbec som sa nepozerala na cestu pred sebou. V tom
som narazila nešťastne do kameňa a rozmlátila tú harabizňu
na malé kúsky. Vyletelo to so mnou a po úžasnom čísle blatoletu som konečne pristála. Bolelo ma celé telo. Videla som
Maťu, ako sa ma spolu s telocvikárom snažia dostať na nohy.
Márne. Nebola som schopná sa ani posadiť. Najhoršie pri tom
bolo, že sa to stalo päť metrov pred cieľom a svoje miesto na
Stene najlepších som prepustila nejakej Tamare. Bola som
celkom zničená. Dobré viem, že doma ma čakajú posmešky
od môjho brata, ako som krásne letela, a podobne v triede,
že to Šmolka zas všetkým „ukázala“. Čo už. S prehrou som
sa musela zmieriť. Neskôr za mnou prišiel riaditeľ, ktorý mi
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Anna Semková
(2004)

šepol do ucha: „ Nina Veselá, odviedla si ako organizátorka
skvelú prácu. Tvojím spolužiakom sa to páčilo.“
Tento rok som sa na Stenu najlepších nedostala, ale dúfala
som, že spolužiaci si ma budú pamätať aspoň ako organizátorku a nie ako dievča, ktoré predviedlo tesne pred cieľom
blatolet. Tentoraz som sa poučila. O rok poprosím riaditeľa,
aby pre školu zakúpil nové bicykle.
Na druhý deň na mňa ráno už z diaľky svietil pestrý
ružový plagát na vchodových dverách. SÚŤAŽ V CYKLISTIKE sa pripravuje aj v druhom polroku! Už teraz sa pracuje
na zakúpení nových bicyklov! V pozadí som počula hlasný
Tamarin smiech.
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O JEMNOCITE PAVÚKOVCOV

Príliš veľa emócií v nás spravidla evokuje neopodstatnenú bolesť.
Niekde medzi tvojím pyžamom a tebou leží každý deň cudzia bolesť. Nevieš sa jej zbaviť. Každý večer na teba čaká,
ako starý priateľ - ako otlak na päte po prvom dni v nových
topánkach. Chceš ho za každú cenu prepichnúť, no vieš, že
nemôžeš. Lenže prvý deň je každý deň, každý deň je prvý
deň, a ty nevieš, čo so sebou počas dlhých večerov, keď sa
strácaš v kalendári.
Chcela by si ešte jeden orgán k tým všetkým, ktoré máš.
Chcela by si ešte jednu pečeň, lenže by nečistila tvoje telo, ale
tvoju dušu. Rada svoje problémy prenášaš na niekoho iného.
Na anatómiu. Lenže tvoja úľava trvá iba krátko, zahanbenie
prichádza presne a stabilne.
Upokojuje ťa len pár vecí – vnemy, pri ktorých máš pocit,
že patria iba tebe. Keď v električke cítiš, ako sa pri tvojom
čele natriasa sklo. Keď vidíš v cudzích očiach ako sa sťahujú
zreničky. Keď si všimneš cudzie poznámky na cudzej ruke.
Aj to, keď si minule ponorila tvár do šatníka a zo všetkých
svetrov, košieľ a šiat išla vôňa levandule. Veľmi sa ti páčila.
Mala si pri nej pocit, že všetko je tak ako má.
Keď si však svetre, košele a šaty obliekaš, na tvojom tele
už nikdy po levanduliach nevoňajú. Je ti to ľúto. Na rukáve
modrého svetra zostala tmavomodrá bodka.
Dnes si si však neobliekla sveter, košeľu ani šaty. Máš na
sebe staré tepláky a mamine tričko, v izbe hučí vysávač, ty
kŕčovito zvieraš rukoväť a snažíš sa vymyslieť spôsob, ako
by sa dalo vysávať potichu. Nemáš rada hluk, ktorý vysávač
vydáva. Je príliš hlasný. Máš pocit, že celý svet počuje, ako
vysávaš a ako ti to nejde. Na chvíľu sa zastavíš pri rohu,
vzdychneš si a potom zdvihneš tyč vysoko nad svoju hlavu
a začneš vysávať pavučiny.
Popritom stále rozmýšľaš o cudzom smútku. Máš pocit, že
každý jeden pavúk, ktorého vysaješ, každá pavučina, každá
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jedna mŕtva mucha v rohu izby si pre teba v noci príde. Na
chvíľu ti napadne, že tá bolesť, ktorú cítiš možno patrí im.
O polhodinu neskôr stojíš v kuchyni a piješ z pohára
studenú vodu. Trvá ti to dlho, piješ pomaly a máličko. Jeden
tvoj glg sa rovná jednej malej lyžičke. Tak piješ vždy, keď sa
ti točí svet a je ti zle od hlavy. Občas sa ti to stáva, najmä
vtedy, keď si dlho na slnku, alebo keď ti brucho namiesto
motýľov naplnia pavúky pavučinami. Vtedy ti býva zle aj
z vody, i keď vieš, že ti pomáha. A preto piješ pomaly. Počas
toho rozmýšľaš.
Na hladine vody v pohári je tvoj odraz spolu so svetelnými
odleskami a mikroskopickými vlnkami. Takmer neviditeľná
predtucha tváre ovešanej pavučinami. Strasieš sa.
Príde ti toto celé zvláštne - pavúkov si sa predsa nikdy
nebála. Prišli ti ako ty sama – všade nohy a v kútoch ich ľudia
vysávali takmer tak, ako teba.
Neopodstatnená bolesť je nebezpečná oveľa skôr, ako si všimneme krv.
Občas mávaš pocit, že tvoja slza padá na tisíce miest
naraz, no nezotreli by ju ani všetky vreckovky sveta. Uvedomuješ si, že sú momenty, kedy necítiš absolútne nič, a sú
momenty, kedy zrazu cítiš všetko naraz. Sú chvíle, kedy ti
jedno alebo druhé vyhovuje. A sú chvíle, kedy by si najradšej
cítila všetko, no necítiš nič. Vtedy si osamotená. A rovnako
je na tom i tvoja slza.
Po ceste z kuchyne ešte stále držiac v ruke pohár s nedopitou vodou sa pristavíš pri zrkadle. Nemáš rada zrkadlá, no
strach z nich nemáš.
Tentokrát sa ti hlas zasekne kdesi hlboko v hrdle. Nedokážeš sa nadýchnuť. Vidíš samu seba, no zároveň dobre
vieš, že to nie si ty. Cez tvár ti visia milióny pavučín, vidíš
ich všade, takmer cítiš ich lepkavý povrch na svojich lícach.
Vidíš a cítiš ako sa v nich trepocú chytené muchy. Chcú ujsť.
Chcú ísť domov. Načahujú sa po iných, lenže pavučiny ich
nie a nie pustiť, a tak zostávajú naveky uväznené, každá vo
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svojej vlastnej pavučine.
Hneď ako sa spamätáš, od zrkadla ujdeš, no ešte predtým
naň vyšplechneš z pohára zvyšok nedopitej vody. Pavučiny
sa pomaly roztápajú a muchy sa pomaly topia, zatiaľ čo ty
utekáš preč.
Pavúky krv nemajú.
Veľmi rada ležíš v tráve. Keď ťa pichá do všetkých častí
tvojho tela, pôsobí to na teba upokojujúco. Ako keby ťa milión
malých drobných ľudí masírovalo. Raz si to vravela tvojej
mame. Smiala sa, že vraj raz určite musíš ísť do Číny, páčilo
by sa ti tam.
Lenže ty by si chcela ísť ďalej ako do Číny. Chcela by si
ísť všade, precestovať celý svet. Je to o tebe takmer známy
fakt. Predstieraš však, že na to nemáš vážnejší dôvod, ako je
nefalšovaná láska k vlakom. Lenže pravda je taká, že možno
chceš precestovať všetky svety iba preto, aby si nemusela
byť v tom svojom.
Chcela by si navštíviť svoju španielsku dedinu a spoznať
pavúky, ktoré rozprávajú tvojím jazykom. Povedať im, aby
ti prestali dávať svoju bolesť. Je predsa ich. Ty by si svoju
bolesť nikomu nikdy nedala. Predstavuješ si, ako toto všetko
vykričíš pavúkom do tváre. Každú drobnosť, každý detail.
Alebo ako si medzi nimi nájdeš jedného priateľa pavúka.
Čierneho, hnedého, chudého, silného, malého alebo veľkého.
Je ti to jedno. Niekto, kto by ti podal vreckovku. Pavúk má
osem nôh, aspoň v jednej si určite celý čas drží vreckovku.
Už máš plné zuby svojich sĺz stekajúcich na milióny
miest naraz.
Na tráve sa túliš sama k sebe ako ranené šteňa, ale neplačeš.
Pavúkom v tele namiesto nej prúdi tvoj mimotelový smútok.
Pomaly dokončuješ vysávanie izby. Trvalo ti pravdepodobne oveľa dlhšie, ako by malo. Navyše si aj úplne ne-
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plánovane utrela zrkadlo a teraz sa cítiš viac unavene ako
kedykoľvek predtým. Neprekvapuje ťa to.
Vysávač nakoniec vrátiš na miesto do skrine a ľahneš
si na posteľ. V jej strede ako v pavučine s očami otvoreným
dokorán pozoruješ strop .
Pavúčia kráľovná.
Predstavuješ si, ako ti z brušiek prstov vyrastajú biele
vlákna, so všetkými pavúkmi, ktorých bolesť cítiš. Ako sa
od teba vzďaľujú čoraz ďalej v bielych kružniciach, niekde
medzi nimi je aj tvoj priateľ s vreckovkou.
Predstavuješ si, ako z teba vylezie ten najväčší pavúk
– jazva po jeho uhryznutí pulzuje životom oveľa viac, ako
ktorékoľvek miesto na tvojom tele. Nie si pavúčia kráľovná
– si obeť - malá, bezmocná, stratená, zapletená do bielych
vlákien. Zisťuješ, že umierať sa dá len zaživa. Poslednýkrát
sa ozývajú tvoje celkom vlastné vnemy.
A potom zrazu nastane svetlo.
Prudko sa na posteli posadíš – si v panike a netušíš, čo
sa práve stalo. Na posteli pred sebou si všimneš vreckovku.
Utrieš si ňou tvár, pomaly a precízne, ako keby ani nepatrila
tebe. Potom sa zhlboka nadýchneš, postavíš sa, a pomaly sa
poberieš do kuchyne, aby si sa napila.
Pri zatváraní dverí si na posteli niečo všimneš - veľký
tmavý predmet alebo postavu, no nevenuješ mu veľkú pozornosť, ešte stále si zmätená.
Vyzerá ako pavúčí tieň.
OCHRANA OBOJŽIVELNÍKOV PRED SMÚTKOM

Nádych. Výdych.
Hruď zabalená v celofáne.
lakte.
Sú rozškriabané do krvi. Tá najvrchnejšia a absolútne
zosušená koža už dávno netvorí jeden celok. Malinké kúsky,
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ostrovčeky rozumu v mori šialenstva viac či menej dobrovoľne každý deň ubúdajú z ľavého i pravého lakťa. Tie úplne
posledné svietia medzi tenučkými červenými pramienkami
krvi a chrastami.
Vždy si ich mávala zosušené. Viacero ľudí na čele s tvojou
mamou ti pripomínalo, aby si si ich natierala. Občas sa ti
podarilo na to spomenúť, no zväčša si namiesto toho uprene
civela sebe samej v zrkadle do očí. Myslela si si, že v nich
objavíš to, čo si si o sebe netrúfala uhádnuť. No nakoniec si
sa iba stále viac a viac vzďaľovala. Od všetkých, od všetkého,
od seba. Kelímok s (možno až príliš) starou Niveou tak zostal
nedotknutý.
Tvoje lakte však nevyzerali vždy tak, ako teraz. Nikdy
to ešte nebolo také zlé. A najhoršie na tom je, že ani nevieš,
kedy sa to všetko zomlelo. Jediné, čo ti zostáva, je sedieť na
posteli potme s plecami v celofáne.
Nádych. Výdych.
Cudzie dlane. Pohladenie. Utešenie.
Nádych. Výdych.
Voda. Voda. Topenie.
príliš ďaleko.
Dôvody, pre ktoré sa tvoje lakte zmenili sú až príliš komplikované na to, aby im ktokoľvek vrátane teba rozumel
alebo ich nedajbože vysvetlil. Stalo sa to zrazu. Jeden deň
si bola nevinné bezstarostné dieťa. V ten druhý si sa topila
v obavách, pridúšali ťa a ty si nevedela, čo robiť.
Modelovú situáciu si podľa tvojich slov predstavujem
zrejme veľmi skreslene a nepravdivo. Je to však najbližšie
k pravde, ako kedy budem.
Dúfam v to, že raz ma opravíš.
Nádych. Výdych.
Nádych.
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Nádych.
oni.
„Na toto ešte nikdy nikto nezomrel.“
Sadneš si do tureckého sedu, privrieš oči, snažíš sa upokojiť, lenže vôbec ti to nejde. V hlave máš príliš veľa slov.
Koncentrujú sa medzi nádychom a výdychom.
Príde ti smiešne , ako ti všetci vravia, aby si sa napila, keď
sa vlastne po celý čas topíš. No aj tak sedíš s dvojlitrovou minerálkou – objímaš ju, ako keby snáď vedela, ako ti pomôcť.
Pripadáš si ako príliš natlakovaná plechovka. Skutočne je
v tebe až príliš veľa vody, príliš veľa tlaku, príliš veľa emócií.
A tie musia nejakým spôsobom opustiť tvoju schránku.
Tvoje prsty sa mimovoľne dotknú lakťov.
Nádych. Výdych.
Netrvá to večne.
Nádych. Výdych.
Som normálne dievča.
Nádych. Výdych.
Občas tomu ale nedokážem uveriť.
ty, keď zahováraš.
(Útržky nachádzam za nálepkami a fotkami vlepenými
v tvojich zápisníkoch a na okrajoch konverzácií.)
“Nič sa nedeje. Raz za čas sa to deje každému. Prestane
to. Som v úplnom poriadku. Pusti moju ruku. Nepotrebujem
pomoc. To ma len tlačí kontaktná šošovka. Dýchať predsa
viem. Som samostatná. Nemusíš sa o mňa starať. Už som
pila. Mám niečo v oku. Nechcem objatie. Neklamem.
Budem v poriadku.
Budem v poriadku.
Budem v poriadku.“
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Nádych. Výdych.
Budem v poriadku?
Nádych. Výdych.
pulz.
Máš ho vysoký. Cítim to, keď sa dotknem tvojej ruky. Ale
až potom, čo si vypýtam povolenie. Od teba.
Nemáš rada, keď sa o teba ľudia boja. Máš vtedy pocit,
že už nemôžeš nič spraviť, už si nemôžeš pomôcť. Keď sa
o teba ľudia boja, vieš, že jediné, čo ti zostáva, je čakať na
ich pomoc.
Lenže čo ak ti nepomôžu?
Čo ak ťa nechajú tak?
Ruku držíš pevne zovretú v pästi napriek tenučkej vrstve vlastnej krvi na špičke prstov, na nechtoch a bruškách.
Ja ti chcem pomôcť. Chceš si pomôcť ty?
Nádych. Výdych.
Pomoc je relatívny pojem.
Nádych. Výdych.
lakte II.
Bol to iba jeden deň, ktorý nemusel znamenať vôbec nič.
Bol by úplne normálny, ak by si si neobliekla biele tričko
s dlhými rukávmi. Na tom pravom sa uprostred dňa z ničoho nič objavila veľká krvavá škvrna. Upozornili ťa na to.
Upozornil som ťa na to.
Späť som dostal vystrašený pohľad a chrbát, vzďaľoval sa.
Nechcela si, aby na to niekto iný prišiel, ktokoľvek.
Na záchodoch si prišla na to, že leukoplasty si si zabudla
doma. Netušila si, čo máš robiť. Akokoľvek si si rukáv vyhrnula, zložila, fľaky stále presvitali. Nakoniec si si ruku
obmotala toaletným papierom, upevnila gumičkou do vlasov, aby fľaky netmavli. Napriek tomu, že na to bolo príliš
teplo, dala si si aj mikinu.
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A dúfala si, že si ťa nikto nevšimne.
Že sa ťa nikto nebude báť.
Nádych. Výdych.
Pomôž si.
obojživelník.
“Väčšina obojživelníkov vo svojom larválnom živote dýcha žiabrami, aby sa potom vyvinuli v dospelé suchozemské organizmy, ktoré pod vodou už nežijú, a teda v nej ani
nevedia dýchať.“
Hneď, ako si prišla domov, si si lakeť zalepila leukoplastom, niekoľko si si zastrčila do vreciek v batohu, nohaviciach,
mikine a bunde.
Do postele si si ľahla uprostred dňa, zadychčaná a s dlaňou na hrudi.
Topila si sa v ružovkastej vode.
Topenia si už ale mala plné zuby. A neznášala si sa za to,
že si z neho ešte stále nevyrástla.
Nádych. Výdych.
Opustiť svoje larválne štádium.
Nádych. Výdych.
čo by si chcela počuť.
(úryvky nachádzam na okraji tvojej mysle, niekde v kúte,
zatratené myšlienky, ku ktorým sa neodvažuješ priznávať)
Nie je to tvoja vina. Budeš v poriadku. Dá sa to vyliečiť.
Pomôžem ti. Neodídem.
Neodídem.
Neodídem.
Neodídem.

Neodídeš mi.
Nádych. Výdych.
ako si to predstavujeme.
Otvoríš oči.
Nadýchneš sa.
Prehovoríš.
A pokúsiš sa chytiť záchranné koleso, ktoré ti po celý
čas hádžem.
Nádych. Výdych.
Obojživelníky predsa lakte nemajú.
Nádych. Výdych.
ako to nakoniec je.
Nádych. Výdych.
Otvorím oči, nadýchnem sa.
Snáď to nie je až také ťažké. (Opustiť svoje larválne štádium.)
Prehovorím.
„Dobrý deň. Volám sa A. a mám problém.“
Chytila som ho.
Nádych. Výdych.
Nádych. Výdych.
Nádych. Výdych.

Nádych. Výdych.

ZŠ próza

A

128 – 129

Bernadetta Čaranová
(2001)

Prázdne schránky

V skorých ranných hodinách je mestečko veľmi tiché, až
by sa mohlo zdať, že všetok život z neho už dávno vyprchal.
V žiadnom z domov sa nesvieti, na žiadnej z ulíc nepočuť
zvuk motora. Vtáčik nezaspieva, pes nezabreše. Teplota klesá
stále čoraz nižšie, ale sneh zatiaľ nepriniesla.
Pár minút pred šiestou z domu vyjde prvý obyvateľ mestečka. Staručký poštár Emilko pomaly kráča po popraskanom
chodníku smerom k Pošte. V ruke drží veľkú prázdnu tašku,
ktorá už dlho čaká na nové listy. Každé ráno sa mu zdá byť
väčšia a prázdnejšia než predtým.
Budova Pošty nie je veľká, ale nie je to potrebné. Pošty
sa posiela čím ďalej, tým menej. Ľudia sú zaneprázdnení,
nemajú čas na písanie listov. Magazíny vystriedali blogy
na internete a správy teraz hlásia už iba v telke. Dokonca aj
oficiálne oznámenia o úmrtí alebo výpisy z banky sa posielajú len elektronicky.
Emilko pristúpi k okienku pani Vedúcej. Jednou rukou
ťuká do klávesnice a v tej druhej drží telefón, ktorému sa
sťažuje na svojho manžela. Toto robí každé ráno posledných dvadsať rokov. Keď si všimne Emilka postávajúceho pri
okienku, povie do telefónu krátke „počkaj chvíľu“ a prestane
ťukať do klávesnice.
„Dobré ráno,“ pozdravia sa ako slušnosť káže.
„Vzadu by mala byť nová zásielka. Môžete ju ísť doručiť.“
Povie stručne, na čo Emil ihneď prikývne.
Nové zásielky! Plný elánu sa vydá smerom do skladu tak
rýchlo, ako mu to jeho ubolené nohy dovolia. Zažne svetlo
a rozhliadne sa okolo. V strede miestnosti stojí stredneveľká
škatuľa. Dúfajúc, že nejaké možno prehliadol sa poobzerá ešte
raz. Nič iné však nenájde. Sklamaný, ale rád, že má aspoň čo
roznášať, sa vyberie smerom ku škatuli. Dôkladne si prečíta
adresu a potom ju starostlivo uloží do tašky. Dáva si veľký
pozor, aby ju náhodou nejak nepoškodil.
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Keď opäť vyjde von, ovanie ho ľadový závan vetra. Bunda
s logom pošty je síce teplá, ale je natoľko poškodená a deravá,
že ho len sotva zahreje. Napriek tomu si Emilko zimu nepriznáva a vydá sa na cestu nepriaznivému počasiu. Počas
svojej cesty si všimne, že sa mestečko pomaly prebúdza. Po
ceste už jazdí zopár áut a v domoch sa objavujú prvé svetlá.
Adresa zásielky sa nachádza na začiatku mesta, kam sa
pošta nosí len zriedka. Ulice sú tu lemované honosnými
domami s rozsiahlymi pozemkami. Každý z nich chráni
exotické plemeno psa, o ktorom úbohý poštár jakživ nepočul. Keď nájde dom číslo 256, položí tašku na zem a zazvoní
na zvonček bez mena. Nevedno odkiaľ sa z ničoho nič ozve
vysoký ženský hlas : „Áno, prosím?“
„Dobrý deň. Priniesol som vám vašu zásielku.“ Zachrapčí
Emilko naspäť.
„Idem.“
A naozaj, do minúty už stála pred ním. Blond vlasy mala
stiahnuté vo vysokom chvoste a aj napriek tomu, že bola
doma a vonku mrzlo, mala obuté vysoké červené lodičky.
„Tak máte moju zásielku?“ spýtala sa žena netrpezlivo.
Emilko chytro otvoril tašku a vybral z nej jej obsah. Skôr
ako zásielku stihol položiť na zem, žena mu ich chvatne
vytrhla z ruky a začala ich rozbaľovať. Ochrannú fóliu a výstuž hodila ledabolo na zem a zo škatule vytiahla kabelku
tak rúžovú, až sa z nej Emilkovi začali krížiť oči. Radostne
zvýskla a začala si ju prezerať. Avšak po chvíli sa jej výraz
náhle zmenil.
„Ona je roztrhnutá! To čo ste s ňou robili vy darebák?!“
Pri jej vresku sa starček strhol a vôbec nechápal, čo spravil
zle. Škatulu predsa ani len neotvoril.
„Ja som —“
„ČO STE SPRAVILI S MOJOU KABELKOU?!“
Vystrašený Emilko začal inštinktívne cúvať.
„Zažalujem vás, aj tú vašu Poštu!“ S touto vyhrážkou
si vzala zásielky preč a nechala zmäteného poštára vonku
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samého. On tam ešte hodnú chvíľu stál a vôbec nechápal, čo
sa vlastne stalo. Vari si robil svoju prácu zle? Zásielkam sa
nemohlo nič stať. Nijako nebezpečne s nimi nemanipuloval.
Povzdychol si a tackavým krokom sa vrátil späť na Poštu.
Na ďalší deň, opäť skoro ráno, Emilko unavene kráča smerom k Pošte. Včerajší incident nedal jeho dobrej duši spať.
V živote nevidel takú nazlostenú ženu. Mal zásielky skontrolovať pozornejšie. Aj keď má zakázané ich otvárať, mal to
urobiť, aby nedošlo k takémuto nedorozumeniu. Zaumienil
si, že teraz bude v práci ešte dôkladnejší.
Studený ranný vzduch mu oblial pľúca ako tekuté železo.
Jeho staré telo už nezvládalo chlad, tak ako kedysi. Ruky ho
oziabali, nos mal nepríjemne červený a prsty na nohách si
už vôbec necítil. Keď bol otec v jeho veku, už dávno bol na
dôchodku. Lenže, terajšia vláda si zaumienila, že starí ľudia
sú stále dosť vitálni na to, aby robili až do sedemdesiatpäťky. Nezaujíma ju, že väčšina z nich už ledva chodí. Emilko
bol na tom v porovnaní s ostatnými ešte celkom dobre. Ale
napríklad hrobár Jozef mal minule kŕč tak silný, že si všetci
namojdušu mysleli, že ho budú musieť pochovať. Našťastie
sa z toho dostal bez väčších ťažkostí.
„Ah, doba je zlá!“ vraví Emilko každé ráno, pretože naozaj bola. Nerád nadával na iných ľudí, alebo ich súdil.
Bol to predsa len dobrák od kosti. Ale ani jemu sa nepáčil
súčasný systém.
Po vstupe do prázdnej haly ho ovalí príval tepla a jeho
telo trochu pookreje. Pristúpi k okienku a čaká, kým sa pani
Vedúca dosťažuje. Sotva sa na neho pozrie a riekne: Dnes
nie je žiadna pošta. Môžete ísť domov.“
„Žiadna pošta?“ Emilko neveril vlastným ušiam. Odpovede sa nedočká. Neveriacky sa ide pozrieť do skladu. Možno
pani Vedúca nejaký balíček prehliadla. Zapne svetlo a zhrozí
sa. Sklad je prázdny. Police ležia zapadnuté vrstvou prachu
a široké uličky nemajú žiadne využitie.
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„Čo je toto? Azda už ľuďom vôbec nezáleží na osobných
listoch? Veď je december! Kde sú vianočné pohľadnice? Kam
sa podel všetok cit, ktorý v sebe ľudia kedysi mali?“ Starčekove slová sa k nemu vrátia späť v podobe ozveny.
Okrem holého priestoru ho nik nepočul. Vari je to preto,
že vo svojej práci pochybil? Je toto trest za to, že doručil
poškodenú zásielku? Dúfal, že sa nikdy nedožije dňa, keď už
nebude žiadna pošta. Nechcel tomu veriť. Odmietal si priznať
tú hroznú skutočnosť. Skľúčený tak ako nikdy predtým sa
vybral nazad domov.
Dni ubiehali jeden za druhým. Emilko poctivo chodil každé
ráno na Poštu, ale žiadny list či zásielku tam nenašiel. Vždy
sa vrátil domov, sadol na, pre jeho chrbát príliš mäkký, gauč
a sedel. Príležitostne si zapol televízor, ale keďže okrem
politických správ a nových vynálezov nič nedávali, vždy ju
po chvíli vypol.
Bol koniec týždňa a tak usúdil, že by bolo potrebné už
zájsť do obchodu. Išiel si vybrať jednu prázdnu tašku, obliecť
si poštársku bundu a pobral sa na odchod. Jeho chôdza je ešte
tackavejšia než zvyčajne. V poslednom čase ho začala
trápiť bolesť kĺbov. Rozmýšľal, že by
aj zašiel k doktorovi, ale potom si spomenul, čo mu povedal naposledy. Staroba sa vyliečiť nedá.
Keď prechádza okolo parku, všimne si skupinku detí
sediacich na hojdačkách, alebo postávajúcich okolo nich.
Medzi prstami držia cigarety a z úst sa im valí oblak dymu.
Nemôžu mať viac ako šestnásť rokov. Chlapcom sa začínali rozširovať ramená a formovať postava. Dievčenské
tváre pôsobili vyspelo, ale stále boli plné detskej naivnosti.
Emilko zachytí len útržky ich konverzácie, ale aj tie mu
stačili na to, aby usúdil, že také slová k deťom jednoducho
nepatria. Rýchlo sa poberie ďalej a zatvára oči pred obrazom
dnešnej generácie.
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Obchod vyzerá rovnako pusto ako zvyčajne. Regály sú
síce plné potravín, ale uličky sú takmer prázdne. Okrem
jednej jedinej predavačky tam nie je nik. Emilko sa pri vstupe slušne pozdraví. Pani predavačka sa na neho skepticky
pozrie, ale zo slušnosti odzdraví tiež. Starček prechádza
regálmi a do košíka hádže všetko to, čo mu jeho bývala žena
zakazovala jesť. Klobásku, fazuľku, cesnak, biely chlieb…
Vtom sa zarazí. Na konci poslednej uličky, v poslednom
regáli, uvidí vianočné pohľadnice. Pristúpi bližšie. Veselé
kresbičky stromčeka, sánkovačky a snehuliaka mu vyčarujú
úsmev na tvári. Vezme jednu z nich do ruky a dobre si ju
prezrie. Chvíľu ju obracia v rukách a keď si všimne prázdne
políčko poštovej známky, posmutnie. Ale…Počkať predsa.
Veď to je úžasný nápad! Chytro ide za pani Predavačkou
a povie: „Prosím si všetky vianočné pohľadnice, ktoré tu
máte!“
Len čo príde Emilko domov, na stôl rozloží všetky vianočné
pohľadnice, ktoré kúpil. Zo zásuvky vytiahne svoju zásobu
známok a pero. Vezme do ruky prvú z nich a pustí sa do
písania. Meno, adresu, smerové číslo, malé prianie a známka. Túto rutinu opakuje stále dookola. Napíše pohľadnice
všetkým obyvateľom mestečka. Dokonca aj tej nahnevanej
kabelkovej panej. Ruka ho už bolí, ale písať neprestane.
Prejde hodina, dve tri a zrazu je hlboká noc. Keď dopíše
poslednú pohľadnicu, unavene sa usmeje. Chrbát a ruky ho
bolia a postaví sa už len veľmi ťažko. Pohľadnice uloží do
poštárskej tašky, ktorá konečne nie je prázdna a vyjde von.
Vonku je tma, nevidno ani na krok. V žiadnom z domov sa
už nesvieti. Emilko sa intuitívne vydá smerom k najbližšej
poštovej schránke. Cesta by nebola až taká zlá, keby svietilo
aspoň pouličné osvetlenie. Ale to je pokazené už týždeň aj
keď sa pán Starosta dušoval, že ho čoskoro opraví. Po dvadsiatich minútach cesty sa staručký poštár začne triasť od
zimy. Plná taška pohľadníc ho na pleci ťaží. Ťahá ho k zemi,
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ako keby nechcela byť znova prázdna. Keď Emilko konečne
nájde poštovú schránku, neveriacky ju chytí, aby sa ubezpečil, že je skutočná. Studený kov mu dá prísľub reality a tak
rýchlo do nej začne hádzať všetky pohľadnice. Netrvá to dlho
a schránka je úplne plná. A tak sa vyberie k ďalšej a ďalšej…
Emilko príde na Poštu až poobede a hneď sa na neho vrhne
vystresovaná Vedúca. Vlasy má strapaté a oči jej zdobia
kruhy pod očami.
„No kde ste toľko! Včera v noci sa všetky schránky naplnili pohľadnicami! Nemá kto roznášať a je dvadsiateho
tretieho decembra! Viete, čo to znamená? Zajtra je Štedrý
deň a ak nebudú roznesené vianočné pohľadnice, tak ľudia
už nikdy nič poštou nepošlú!“
„Pokoj, milosťpani všetko sa stihne, nebojte,“ povie Emilko pokojne a radšej odíde Vedúcej z očí skôr, ako by stihla
čokoľvek ďalšie povedať. Odtacká sa do skladu a poštársku
tašku naplní až po samý vrch.
Medzitým vonku začali padať prvé snehové vločky. Ľudia
začali vychádzať zo svojich príbytkov, aby sa tomu zázraku
lepšie prizreli. Deti behali hore-dolu, rodičia ich šťastne
sledovali, psy štekali a dôchodcovia sa rozprávali pred bránkami. Mestečko razom ožilo. Zdalo sa, že sneh je presne to,
čo mu tak veľmi chýbalo. Ale keď sa začalo stmievať, počasie
sa výrazne zmenilo. Začal fúkať silný vietor a teplota klesla
nižšie než kedykoľvek predtým. Snežiť neprestalo, ba čo viac,
sneh bol čím ďalej tým hustejší. Staručký Emilko ešte stále
roznášal vianočné pohľadnice. Na končatinách sa mu už
začínali tvoriť omrzliny. Cez deravú bundu mu nepríjemne
fúkal studený vietor a nos mal celý spuchnutý.
„Musím to rozniesť,“ vravel si, „nech sa deje, čo sa deje.“
Po ďalšej hodine to s ním ale začalo vyzerať naozaj žalostne.
Oči sa mu začínali zatvárať, ruky už si vôbec necítil a čoraz
viac začal myslieť na pohodlný gauč a teplý čaj. Jeho boľavé
nohy už nevládali. Musí si sadnúť. Ani sam nevie ako, ale
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príde až k neďalekej lavičke. Je smrteľne ľadová. Zhlboka sa
nadýchne a pľúca mu prepichne chladný vietor. Stisne mu
srdce a telo ovládne triaška. Jeho zreničky sa neprirodzene
rozšíria a na perách mu spočinie posledný výdych.
Je Štedrý deň. Rodiny sa zbližujú, deti sa vonku jašia so sánkami, maminky pečú perníky. Obyvatelia mestečka s úsmevom na tvári vyberajú zo schránok pohľadnice a každý z nich
sa pýta to isté. Kto ich poslal? Ale to sa nikdy nedozvedia.
Emilkovo bezvládne telo nájde ráno skupinka sánkujúcich sa detí. Zhrozené detské tváre si ticho prezerajú staručkého poštára a keď sa naozaj presvedčia, že sa nehýbe,
utekajú rýchlo po pomoc. Sanitka príde vyzdvihnúť telo
a odniesť ho na miesto posledného odpočinku.
Obyvatelia si v to ráno šepkali rôzne zvesti.
„…práve na Štedrý večer….“
„…vraj zamrzol….“
„…aj žena ho nechala….“
„…chcel dokončiť svoju prácu, úbožiak…“
A zaplniť vaše prázdne schránky.
Ovládaní láskou
Z pokojného spánku ma vytrhne blesk prvej letnej búrky.
Rukami sa zapriem do matraca a posadím sa. Dážď za oknom
je hustý, vidieť sotva na dva metre. Kvapky silno narážajú
do skleneného okna. Vymotám sa z mäkkých perín, ovinutých okolo môjho tela a bosá zídem dolu do kuchyne. V jej
priestore sa vznáša oblak pary a vôňa čohosi neznámeho.

„Dobré ráno.“
Posadím sa za stôl vedľa Mii, ktorá sa netvári práve prívetivo. Oblečená od hlavy až po päty v čiernom, pôsobí veľmi
zarmútene. A ja si nemôžem pomôcť, len myslieť na to, že
dvanásťročné dievča, by takto smutné byť nemalo.
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„Čo sa deje Mia?“
Nepozrie sa na mňa a ďalej sa prehrabáva vo svojich
cereáliách.
„Dávid bol včera vonku s Tiffany,“ povie ťažkomyseľne
a meno dievčaťa vypľuje, ako keby bolo jedom. Moja sestra je
do Dávida zbláznená už niekoľko rokov. Len čo príde zo školy,
nepočuť nič iné, než štebotanie o tom, čo Dávid urobil, čo mal
oblečené, ako voňal…Zjednodušene povedané, jej náklonnosť
voči nemu je ohromná.
„Oh. No, prečo ho nezavoláš von aj ty ?“ spýtam sa a hravo
ju šťuchnem do ramena.
„Šibe ti ?!“ štekne po mne. Postaví sa zo stoličky, misku
šupne do dresu a odkráča preč.
„Aspoň si to skúsila.“
Otec predo mňa položí tanier s raňajkami a posadí oproti
mne. Opäť má na sebe tričko, ktoré mu dala Diana. Po dlhom zvažovaní ako ho využiť čo najviac, sa rozhodol, že ho
bude nosiť na spanie, aby v ňom bol čo najčastejšie. To jeho
priateľke, pochopiteľne, spravilo ohromnú radosť. Avšak to
sa o mne a mojej sestre povedať nedá. Dívať sa každé ráno
na svojho otca v tričku s nápisom učiteľ sexu je, predsa len,
trošku priveľa.
„Dnes idem s Dianou do divadla, prídem až neskoro večer,“ riekne, zatiaľ čo náruživo ťuká do mobilu. Mierne sa
nahnem ponad stôl, aby som videla komu píše. Diane. Samozrejme.
„V poriadku. Ďakujem za raňajky, ale už musím ísť do
školy.“ Chvíľu čakám na jeho odpoveď, ale okrem zvukov
klávesnice nepočuť takmer nič. Zdvihnem sa zo stoličky
a odídem.
„Čo je také super na blond vlasoch ?“ Na Richardovom nechápajúcom výraze sa mierne zasmejem. Katarína si povzdychne a pokrúti hlavou.
„Môjmu frajerovi sa páčia blond vlasy.“
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„Preto sa chceš prefarbiť na blond? To vážne?“ Som rada,
že nie som jediná, komu sa Katarínin nápad nepozdáva. Zmeniť sa len kvôli nemu je chybné. Neskôr by to len oľutovala.
„Čo vy o tom viete! Pre vzťah musíte niečo obetovať!“
Nad jej vyhlásením pretočíme očami. Rozhodnem sa venovať pozornosť ruži v mojom zošite. Musím do nej prikresliť
trochu viac života. Jemne obkresľujem jej lupene a dodávam
im o niečo viac štruktúry.
„Oh môj Bože, presne takú ružu mi dal Tobias na našom
prvom rande!“ zvýskne Richard nadšene.
„To je milé,“ poviem a pokračujem v kreslení.
„Že ?“ pri spomienke na svojho milovaného sa blažene
zachichoce. Zdvihnem zrak od kresby a pozorne si prezriem
ich tváre. Zasnené pohľady, prihlúpe úsmevy a zúfalé povzdychnutia. Blázni. Nechali sa ovládať primárnym pocitom.
Už dávno som sama sebe sľúbila, že ja taká nikdy nebudem.
Je to nezdravé. Moje myšlienky zastaví prenikavé školské
zvonenie, ktoré je nenávidené mnohými.
Biely dom na konci ulice vyzerá pokojne. V jeho prednej
záhrade kvitne hneď niekoľko kvetov. Prepletajú sa cez seba
a sú zakorenené v zemi, ktorú nevidno. Napriek tomuto chaotickému usporiadaniu je záhrada starostlivo udržiavaná.
V okolí nie je ani len náznak buriny či inej nedokonalosti.
Chodník vedúci k dverám domu je perfektne pozametaný.
Zdá sa byť hriešne po ňom vôbec kráčať. Keď už som takmer
pri dome, všimnem si starkú, ako z vnútra polieva muškáty
na vonkajšom parapete. Ružová kvetinková zástera vrúcne
objíma jej telo a sivé vlasy má precízne zopnuté dozadu.
„Ahoj, babi.“ Akonáhle začuje môj pozdrav, odvráti zrak
od muškátov a ponad hranatý rám okuliarov sa na mňa
pozrie.
„Anna! Poď dnu zlatko!“ máva na mňa nadšeným gestom
a naznačuje mi, aby som vošla. Vnútro domu sa vôbec nezmenilo. Všetko je na svojom mieste a vyzerá ako zo škatuľky.

B

138 – 139

„Upiekla som jablkový koláč. Veď vieš, ako veľmi ho mal
dedko rád.“ Odkrojí mi z neho poriadne veľký kus. Posadím
sa za stôl a začnem z neho pomaly ujedať.
„Ach srdiečko, aká si bledá! Nie je ti nič? Si zdravá?“ Rezko
ku mne podíde a priloží mi dlaň na čelo.
„Nie babi, som v poriadku,“ rýchlo ju vyvediem z omylu
ešte predtým, než sa rozhodne mi znova uvariť tú hnusnú
polievku z kohúta, ktorá vraj má ’zázračné účinky’.
„Prečo neprišla aj Mia?“
„Ehm, musela sa učiť. Má toho teraz veľa.“ Nie je to úplná
lož. Naozaj má toho Mia v škole veľa. Ale to nie je hlavný dôvod jej neprítomnosti. Najskôr teraz leží schúlená v posteli
a pozerá videá youtuberov.
„ Ach tak,“ starkin výraz posmutnie. Jej tvár je viac vráskavá, než naposledy. Mrzí ma, že ju nemôžem navštevovať
častejšie. Odvtedy, čo dedko zomrel to s ňou ide dolu vodou.
Nie raz som ju našla, ako plače nad jeho obrazmi a fotkami.
„Volala mi tvoja mama. Povedala, že sa chce vrátiť.“ Nádej
v jej hlase ma privedie k ľútostivému úsmevu. Chcem jej
povedať : „Babi, ona sa nevráti.“ Ale to nemôžem. Spôsobila
by som jej iba ďalší zármutok. Už sú to dva roky, čo matka od
nás odišla za svojím milencom. Už niekoľkokrát sa dušovala,
že sa vráti a že bude bývať tu, u starkej. Nestalo sa tak. Slová
nič neznamenajú, keď je myseľ zaslepená. A na jej návrat už
je aj tak neskoro. Keď starká uvidí môj nedôverčivý pohľad,
povzdychne si.
„Mala by si jej dať ešte šancu, Anna,“ dohovára mi.
„Vybrala si jeho namiesto svojich vlastných detí, babi,“
hlesnem.
„Urobila to kvôli láske,“ povie, ako keby to ospravedlňovalo matkino konanie.
„A presne preto jej to neodpustím.“

SŠ próza

Tichý žblnkot vody a šušťanie vetra vo mne zanechávajú
príjemný pocit pokoja. Napriek tomu ma váha povinného
čítania ťaží na hrudi. Doslova. Tá kniha je naozaj hrubá
a maximálne nepraktická. Čítam ju len s veľkou nechuťou
a odpudzujúcim pocitom, že ju jednoducho musím prečítať.
Presne preto som vždy nesústredená a písmená sa mi zlievajú dokopy. Takže namiesto čítania sa radšej sústredím na
horlivú partnerskú debatu predo mnou.
„Ja tam naozaj nechcem ísť. Vieš, že nemám rád festivaly
a davy ľudí.“
„Ak by si ma ľúbil, tak by si tam išiel.“ Žena si prekríži
ruky na hrudi a urazene sa odvráti. Odmieta akceptovať jeho
dôvody. Proste to bude tak ako chce ona a hotovo.
„Nemôžeme ísť niekam inam? Na túru do lesa napríklad?“
„Nie. To teda nemôžeme! Neznášam lesy!“ Muž sa na
okamih zamyslí. Prezerá si ženinu tvár, ako keby rozmýšľal,
prečo s ňou vlastne je. Potrasie hlavou a chytí ju za ruku.
„Miláčik, veď sa toľko nehnevaj,“ prosí, ale ani jeho žiadostivý tón ženu neobmäkčí.
„Všetky moje kamarátky tam budú aj so svojimi partnermi. Naozaj mi chceš toto urobiť? Takto ma ponížiť?“ Jej
výčitky zaberú takmer okamžite.
„Asi nie,“ povzdychne si muž.
„Tak vidíš!“
Toho úbožiaka mi príde úprimne ľúto. Ale potom si spomeniem, že si za to môže sám. Je len ďalší blázon ovládaný
láskou. Odhrniem si vlasy z tváre a vrátim sa k čítaniu knihy.
O niekoľko rokov neskôr
„Kde si bola?!“
Zamrznem v pohybe. Srdce v hrudi mi prudko bije
a takmer nedýcham.
„Anna, odpovedz mi! Kde si bola?!“
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Blažej Fabian
(2002)

„J-ja, za o-otcom v-v nem-mocnici,“ vykoktám zo seba.
Na líci pocítim štipľavú bolesť. Do očí sa mi nahrnú slzy.
„Padaj uvariť večeru!“ skríkne mi do tváre a ja vystrašene poskočím. Rýchlym krokom sa presuniem do kuchyne.
Vyberiem potrebné suroviny a roztrasenými rukami ich
poukladám na kuchynskú linku. Do hrnca napustím vodu
a dám ju zovrieť ignorujúc fakt, ako veľmi sa mi točí hlava.
Vo vrecku mi zavibruje telefón. Mia.
„Áno?“ šepnem plačlivo.
„Anna? Si v poriadku?“ sestrin hlas je plný obáv.
„Áno som,“ poviem tenko. Rukávom si utriem slzy a nazriem do hrnca, či už voda zovrela.
„On ti znova ublížil, však?“ Po týchto slovách ostanem
ticho. Nazriem do obývačky, či náhodou nepočuje náš rozhovor. Keď ho uvidím, ako sa kompletne sústredí na futbal,
úľavne si vydýchnem.
„Prečo s ním stále si, Anna? Prečo od neho neodídeš?“
Miin hlas mi zaznie v uchu ako vlastné svedomie. Znova sa
na neho pozriem. Spomeniem si na všetky pekné chvíle, ktoré som s ním zažila. Teraz sú už iba dávnymi spomienkami.
Ale napriek všetkému city ostávajú.
„Možno je hrubý a neslušný muž, ale tieto veci nič neznamenajú, pokiaľ ho milujem.“

SŠ próza

Rozprávka na poslednú noc

„Um, pre-prepáčte,“ počujem rozkošný hlas. Hlavu natočím
doľava, smerom k zdroju toho hlasu. Malé blonďavé dievčatko
sa na mňa díva roztomilými modrými očami. „Mohli by, by
ste mi pomôcť?“ nevinne vyriekne. Obzriem sa, či niekde
v uličke neuvidím jej rodičov. Je príliš malá na to, aby tu bola
sama. Veď by sa tu osamote asi ani nebola dostala...
Čupnem si k nej. „Ahoj,“ usmejem sa. „Jasné, veľmi rád.
S čím by si potrebovala pomôcť?“
Dievčatko v sukničke modrej ako ľanové kvety rozhodne
ukáže prstíkom na jednu z najvyšších políc. „Ja, ja.. Chcela
by som tamto,“ povie a pozrie sa mi priamo do očí. Pohľadom
prejdem na časť regála, na ktorú ukazuje. Trochu prižmúrim
oči, aby som tam videl lepšie.
„Slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského?“ opýtam sa
ho. Horúčkovito prikývne.
Postavím sa na špičky a opatrne ich vytiahnem von.
Kniha je uložená v hnedom koženom obale, na ktorý sa už
stihol podpísať zub času a množstvo rúk, do ktorých sa dostal. Je ošúchaný a na niektorých miestach úplne predratý.
„Ďa-ďakujem,“ povie a skôr, ako stihnem zareagovať, mi
ju uchmatne z rúk a rozbehne sa preč.
Divné.
Pokračujem v hľadaní správnej cesty spleťou uličiek tejto
starobylej knižnice. Je to tu ako labyrint. Hrať sa na schovávačku by sa tu dalo výborne. Kým stihnem nájsť oddelenie,
do ktorého potrebujem ísť, ubehne asi desať minút.
***
Za oknami sa pomaličky zvečerieva a ja konečne do ruksaku vložím aj poslednú z kníh, ktoré mi treba na štúdium.
Nájsť cestu von je podstatne ľahšie, ako bolo nájsť cestu
dnu. Už sa bližím ku knihovníkom, keď na sekundu zazriem
dievčatko v sukni, ktorému som pomohol. Stojí pri jednej
z políc a očami behá po riadkoch knihy, ktorú som jej podal.
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Nevyruším ju, vyzerá byť do nej poriadne začítaná. Jeden
z najhorších pocitov je, keď niekto vyruší človeka od naozaj
dobrého príbehu. Nechcem jej to spraviť, preto sa radšej len
jemne usmejem a pokračujem.
Dunivý zvuk ma zastaví.
Zvedavosť mi nedá a trošku cúvnem. Snáď na ňu nespadla
polica kníh...
Na moje počudovanie nevidím nikoho. Koridor je úplne
prázdny, len jedna kniha leží stranami na zemi. Kniha v koženom obale. Vydám sa jej smerom.
Keď ju nadvihnem, všimnem si, že pri páde sa niektoré
strany ohli. Snažím sa ich narovnať, no nejde to. Očami
hľadám to dieťa, no nikde ho nevidím. Asi ju tam niečo vystrašilo, hodila ju na zem a potom sa rozbehla niekam preč.
Napokon, tie rozprávky boli dosť strašidelné...
Najskôr si pomyslím, že knihu vrátim na jej miesto, ale
potom názor zmením. Nechce sa mi vracať do hlbín tejto
univerzitnej knižnice, preto si ju dám pod pazuchu a beriem
ju so sebou. Asi sa do nej pozriem vo voľnom čase. Ak si teda
nejaký nájdem...
Veľmi rád by som sa vrátil do minulosti, keď mi môj dedko
večer pred spaním čítal naše tradičné rozprávky, ktoré prežili skúšku času a prízvukoval mi, koľko múdrosti sa v nich
nachádza. Mal pravdu.
***
Zrnká rozvíreného prachu tancujú v mesačnom svite, ktorý
preniká internátnym oknom. Zhlboka vydýchnem.
Zajtra ma čaká ďalšia skúška, no ja nie som dostatočne
pripravený. Mohol by som sa nadopovať kofeínom, viečka
si prilepiť lepiacou páskou k obočiu a študovať ďalej. Rukou
zablúdim k šálke s kávou a odpijem si. Strasiem sa. Nenávidím chuť kávy. Je odporná. Ale radšej do seba budem liať
litre hnedého nápoja, ako energetické drinky, ktoré by ma
do mojej tridsiatky zabili.
Možno by pomohla aj malá prestávka.

SŠ próza

Ľahnem si na posteľ. Chvíľku len ležím a premýšľam.
Pohľad mi padne na môj plecniak a hnedý obal v ňom.
A prečo nie?
Vyberiem knihu s našimi rozprávkami a nalistujem prvú.
Slncový kôň.
Pustím sa do čítania príbehu o smutnej krajine, do ktorej
nikdy nezablúdilo ani slnce. Záchranou pre jej obyvateľov
bol kôň so slnkom na čele, ktorý bol jediným zdrojom svitu
a tepla. Raz však umrel a nešťastné kráľovstvo sa ponorilo
do večnej tmy.
Čítam až sa dostanem k časti, kde veštec už stihol zavraždiť dvoch stridžích synov a v boji s tretím sa im obom
zlámali meče.
„S mečmi nič nevykonáme. Ale vieš ty čo? Premeňme sa
na kolesá a spusťme sa proti sebe z týchto strání, ty zasraný
chlapčisko,“ povie veštec. „Dobre, ty starý kozmonaut!“
Pretriem si oči a posledné dve repliky prečítam ešte raz.
Nie sú v nich žiadne slová, ktoré by tam nemali čo hľadať.
Únava ma asi pomaly začína premáhať.
Dočítam príbeh a knihu zavriem. Na divný text zabudnem
v momente, ako mi na mihalnice sadnú prví poslovia snov.
***
Keď zasúvam do zámku izby kľúč, poslednýkrát sa pozriem
na zatvorenú knihu, ktorá leží na posteli. Dvere zavriem,
zamknem a ponáhľam sa na električku. Nemôžem si dovoliť
meškať do práce. Platia príšerne a je to hrozná nuda, ale po
tom, ako ma vykopli zo školy, mi neostáva nič iné. Buď tým
chlapíkom splatím dlh, alebo zo dňa na deň zmiznem.
Deň strávený v kaderníctve zametaním vlasov a čistením
holiacich strojčekov a iných pomôcok zbehne rýchlejšie ako
zvyčajne a než sa nazdám, stojím pred malými dverami
ubytovne, pri prechádzaní ktorými musím skloniť hlavu,
aby som sa neudrel. Vybehnem po schodoch na najvyššie poschodie a o pár okamihov si vyzúvam topánky a zimnú čiapku
hádžem na posteľ. Pristane na ľavej strane otvorenej knihy.
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Kedy si priznám, že som v živote zlyhal?
Rukami si prehrabnem vlasy. V tvári pocítim hnev.
Zvriesknem. Kopnem do steny a rukou tresnem po nočnom
stolíku tak silno, že malá lampa poskočí, spadne na zem
a žiarovka v nej sa rozbije na márne kúsky. Zdvihnem ju
a všimnem si preliačeninu na mieste, kde sa moja noha
dotkla steny. Super...
Prejdem naspäť k posteli a vezmem knihu. Je otvorená
na začiatku Troch citrónov.
Možno ma rozprávkový svet bez finančných problémov
trochu ukľudní.
Princ, ktorý sa vydal na misiu nájsť sklený vrch a ženu
svojich snov, stihol počas svojho putovania už prísť o všetko
– peniaze, koňa, zlaté prstene, zbroj.
„Ach, Bože môj, či ťa ja len dakedy nájdem?“ zhlboka si
vzdychol celý utrápený a hodil sa do chládku pod širokú
lipu. Ako sa tak hodil, na vrchu širokej lipy zakrákalo dvanásť havranov, čiernych ako uhoľ. Zatrepali krídlami a ako
zbesnené sa vrhli na princa. Ten sa rýchlo postavil a chcel
z pošvy vytiahnuť svoj meč, lenže ten už predal, aby mal čo
jesť. Pred havraním hnevom sa nemal ako chrániť. Vtáky sa
naňho zúrivo vrhli a zobákmi a pazúrmi mu začali škrabať
do tváre a tela. Trhali mu vlasy, obočie. Keď princ vykríkol,
jeden z nich mu vletel do úst a vytrhol jazyk. Ten sa prudko
začal zvíjať. Princ padol na zem a po tele mu hneď začalo
loziť mnoho červov. Prechádzali cez záhyby jeho šiat, po jeho
očiach, mal ich v čižmách...
Rýchlo to zavriem. Takto predsa tento príbeh nepokračuje...
Otvorím znova na rovnakej strane, no text tam ostal.
Prevrátim stranu a napne ma. Na ilustrácii je vyobrazená
scéna s havranmi a jazykom.
Rázne knihu od seba odhodím.

SŠ próza

Keď sa skončila posledná časť piatej série môjho obľúbeného
seriálu, bola už jedna hodina v noci. Asi by som mal ísť spať,
aby som zajtra mohol znova s úsmevom na tvári predstierať,
že ma baví upratovať po afektovanom kaderníkovi a jeho
kolegyniach smrdiacich cigaretami.
Nemôžu ma vyhodiť aj oni. Práca je to jediné, čo mi vlastne ostalo. Rodičia o mne nechcú ani počuť, som hanba rodiny.
Zhasnem svetlo a notebook položím vedľa postele. Pritom
mi pohľad zablúdi aj ku knihe. Tej knihe.
Asi som sa úplne zbláznil. Niečo s ňou nie je v poriadku.
Mal by som ju čím skôr vrátiť. Ale niečo ma k nej tiahne.
Netuším, čo to je, ale cítim akúsi potrebu pokračovať v čítaní.
Vnútorné nutkanie, ktoré ma presviedča, že to sa len moja
hlava rozhodla so mnou trošku pohrať a to, čo som čítal, nie
je skutočné.
Znova zažnem lampičku a rozprávky otvorím na náhodnej strane. O dvanástich mesiačikoch.
Okej, to je pekný príbeh. Každý ho pozná, nie je tu nič,
čo by sa mohlo pokaziť.
S tlčúcim srdcom sa pustím do čítania.
Maruška sa prvýkrát vydáva do lesa, aby svojej nevlastnej
sestre Holene a macoche priniesla fialky.
„Pamodaj šťastia, dobrí ľudia, či by som sa nemohla zohriať?“ prosí dievčatko. Muž s veľkou bradou prikývne a spýta sa: „Načo si prišla, dievka moja, čo tu hľadáš?“ Maruška
sklopí zrak a podíde k ohňu, ktorý horí uprostred kruhu
sediacich. „Idem na fialky.“ Muž sa pozrie na zvyšok skupiny.
„Na fialky? Veď o takomto čase fialky nekvitnú. Je zima,“
krúti hlavou. „Viem, viem,“ vraví smutne Maruška, „ale čo
som mala robiť, keď sa Holene s macochou zažiadalo fialek
privoňať? Keď ich nedonesiem, bude mi beda. Poraďte mi,
dobrí ľudia, kde ich nazbieram.“
Chlapi sa potmehúdsky zasmejú. „Poradíme, poradíme,
ale niečo za niečo, drahá. Zadarmo nehrabe ani kura,“ povie
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jeden z dvanástich. Maruška si všimne, že sa kruh okolo nej
zužuje. „Čo to, čo to robíte, ľudia dobrí?“ zmätene sa pýta.
„Neboj sa, ty chceš fialky, my sa chceme trošku zabaviť. Pomôžeme si navzájom v Božom mene, čo povieš?“ pokračuje
najstarší chlap. „Prosím vás, prestaňte!“ zakričí Maruška,
keď jej ruky zozadu chytí jeden z nich a chlap v letnom oblečení jej začne nadvíhať sukňu. „Nechajte ma tak! Nechajte
ma odísť! POMÓC!!“ kričí, no nikto ju z čistinky uprostred
hory nepočuje. Začne sa zvŕtať, kopať do všetkých strán
a snaží sa vytrhnúť zo silného zovretia.
„Ale no ták, dievčatko, nehanbi sa. Ukáž, ukáž, čo pod tou
sukienkou máš,“ zanôti ďalší z mužov a ostatní sa diabolsky
zarehocú.
Maruška sa nevzdáva a trhá sa, myká a silou mocou sa
chce svojím únoscom vymaniť. Jedného z nich kopne do
tváre. „Ty sprostá suka! Ak ty takto, tak my ťa zohrejeme
ešte visc, než si chcela,“ zvrieskne kopnutý muž a ostatným
dá signál.
„Počkajte, čo to robíte, to nemôžete,“ vrieska, ale už je
neskoro. Muži ju sotia do veľkej vatry. Jej bolestivé výkriky
naplnia okolie a odplašia všetky zvieratká.
Maruška cíti, ako jej horia vlasy, ako sa jej v tele varí
krv. Prestáva vidieť a už si necíti nohy. „Tak ako horím ja,
vy zhoRíTE v PeKlE!!!“
Uhorela.
Uhorela rovnako ako Monika.
Nemala letieť do Japonska. Nebola by uhorela. Nebol by
som stratil jediného človeka, ktorý mi rozumel.
Vytrhenm tú stranu. Plamene ohňa, ktorý je pod textom,
sa zrazu začnú hybáť a vlniť. Uprostred nich sa zjavia ruky
s vráskavou a zošúverenou kožou. Akoby sa zúfalo snažili
utiecť neuhasitenému smädu ohňa. Akoby sa snažili vystúpiť
z papiera. Akoby sa snažili do plameňov vtiahnuť aj mňa.
Papier pokrčím a odhodím preč.
Otočím zopár strán a dostanem sa k Prorokovi rakovi.

SŠ próza

„Ej, Raku, Raku, s tebou je zle...“ skleslo vzdychol prorok.
„Takže ty nevieš? Klamal si, Rak, klamal si všetkých v mojom
kráľovstve. Pod tou misou nie je ešte nič, ale čoskoro tam
bude. Budeš tam ty, Rak, teba budeme dnes jesť,“ zasmial
sa kráľovič. Než stihol Rak hocičo vyriecť, kat mu sťal hlavu
a kuchári už brali jeho telo do kuchyne.
NIE!
Listujem a dostanem sa ku Kubovým príhodám.
„Čo povieš, Kubo, pekné konope nám to vyrástlo za salašom. Koľko z nej vyrobíme dávok?“pýta sa ho otec. „Neviem,
ale najskôr vyskúšame my,“ odvetí Kubo a zapáli si biely joint.
Čo sa to deje?
Pamodaj šťastia, lavička – moja najobľúbenejšia.
Lavičku, ktorú dievčina pri ceste za službou otočila na
druhú stranu, však zmietla zvýšená hladina rieky. Ostala
tak uväznená, bez možnosti úteku. Ježibaba ju dohnala
a oceľovým hrebeňom z nej začala strhávať zlato, ktoré jej
dievčina ukradla, keď sa okúpala v zlatej kadi. Spolu s ňou
trhala jej oblečenie, kožu, svaly. Neprestala, pokým zo švárnej dievčiny neostala machuľa.
Z celej sily odhodím to diablovo dielo preč. Väzba knihy
sa pri dopade roztrhne. Strany sa zrazu prudko začnú otáčať
a izbu naplní detský spev. Ako skamenený, zakliaty sedím
na mieste, až kým spev neutíchne a strany v knihe sa neprestanú otáčať.
Celé telo sa mi trasie.
Nechcem ju znova chytiť do rúk.
Nechcem, ale viem, že musím.
List papiera, na ktorom sa otáčanie strán zastavilo, je celkom prázdny. So strachom v očiach vezmem knihu do ruky.
Áno, je úplne prázdny.
Počkať, niečo sa deje... Pomaly sa na ňom začnú zjavovať
písmená. Nie, sú to slová. Slová, ktoré sa spájajú do viet.
MY SME TU. NAVEKY.
AJ TY BUDEŠ TU.
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NAVEKY.
Prevrátim list. Ďalší je tiež chvíľku prázdny, potom sa
však na ňom zjaví to isté slovo.
NAVEKY.
V panike obrátim na ďalší list.
NAVEKY.
A ďalší.
Farba textu sa pomaly začne meniť na krvavočervenú.
Dokonca aj text samotný sa akoby rozteká sťa krv.
Na jednej zo strán si všimnem plačúce dievčatko v modrej
sukni.
Otočím na ďalšiu stranu.
Na nej zbadám seba v kreslenej podobe. Nad mojou hlavou
sa vznáša slovo, ktoré je akoby napísané trasľavou rukou.
NAVEKY...
Tučná pani si vzdychla.
„Haló, pane, ste tam? Prosím vás, ozvyte sa už konečne,“
zakričí. Nenávidí nájomníkov, ktorí sa tvária, že neexistujú.
Ten mladík jej už tri dni dlží peniaze sa izbu, v ktorej býva.
Vie, že každý má ťažký život, ale aj jej deti musia niečo jesť.
„Pane, ak mi neotvoríte, budem musieť zavolať políciu,“
oznámi mu. Nedostane však žiadnu odpoveď.
S malým kúskom nádeje stlačí kľučku. Na jej prekvapenie
sa dvere otvoria.
Vojde dnu.
V celej izbe je neporiadok. Posteľná bielizeň je napoly
roztrhnutá a jedna z jej častí je prehodená cez pracovný stôl.
Nohou zakopne o rozbitý notebook. Všetky veci zo skrine
sú porozhadzovné po zemi, všetky zásuvky sú vytiahnuté
a prázdne. Na zemi sú črepiny skla a sošiek, luster nevisí
zo stropu, ale je strhnutý na dlážke. Namiesto neho ostali
na plafóne len káble elektrického vedenia, ktoré kedysi do
žiaroviek prinášali elektrinu.
Uprostred toho všetkého, na hromade oblečenia, leží
otvorená kniha.
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Až teraz si pani uvedomila, že po celej miestnosti sú
roztrúsené aj akési papiere. Pravdepodobne strany tej knihy.
Niektoré z nich sú neporušené, iné sú napoly pretrhnuté,
chýbajú im nejaké časti či sú pokrčené do guľky.
Sú všade.
Pod stolom, na posteli, v prádznej skrini, pod črepinami...
Pani sa zohne a vezme knihu do rúk.
Na zožltnutom papieri je len jedna veta, napísaná červeným písmom.
A žili šťastne, až kým nepomreli...
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Alžbeta Gertli
(2000)

O Uršuľke, ktorú nikto nechcel

Uršuľa zapchala vaňu a pustila teplý prúd vody. Biele prsty
jej prešli po kľúčnej kosti až k ramienkam čiernej nočnej košielky. Posunula si ich smerom k lakťom a košielka nehlučne
dopadla na kachličky. V zrkadle stála oproti nej biela kostra.
Doslova. Bolo vidieť všetky rebrá, pánvu a aj namiesto očí
tam boli len čierne kruhy. Jej maličký byt bol tmavý, svietilo
sa len v kúpeľni. S námahou zdvihla bielu nohu a vstúpila do
vody. Ponorila celé telo, nechala trčať len hlavu a pozorovala svoje biele telo. Dúfala, že vďaka horúcej vode sčervenie
alebo aspoň zružovie. Ale zostávala stále mramorovo biele.
Neprejavovalo známky života a už vôbec nie radosti z neho.
Ostatne, to Uršulin život neprejavoval nikdy.
Narodila sa manželom Adamovi a Rebeke Antalovým.
Obaja boli vojnoví fotografi a reportéri bez hraníc. Dieťa prišlo nečakane, po ôsmich mesiacoch a nadšenie z narodenia
nového života ich prešlo po roku. A tak svoju dcérku Améliu,
ktorú pomenovali po letkyni Amelii Earhart, premenovali
na Uršuľu. Jediné slovenské meno, ktoré im pripomínali exotické miesta ktoré navštívili. A už keď mala Uršuľka 6 rokov,
tak sa vydali opäť na cesty a dcéru umiestnili do súkromnej
školy v Nemecku. Aby sa naučila jazyk. A pochopila kultúru. Bolo topredsa len bezpečnejšie ako India. Uršuľka bola
vždy na svoj vek nízka, útla a jediná veľká vec na nej bolo
jej čelo, ktoré jej zakrývala rovná čierna ofina. Nemecké deti
sa nehrnuli do priateľstva s tou malinkou, čiernou, nemou
Slovenkou. A tak sa stalo, že jej jediná kamarátka bola Hund.
Pumi ktorá patrila školníkovi Jürgenovi. Obe boli čierne,
malé, tiché a tak trochu neviditeľné. Hund po chvíli spávala pod Uršuľkinou posteľou, bolo to predsa len vľúdnejšie
prostredie ako studený dvor plný prázdnych pivových fľaší.
Ale Uršuľka bola takto spokojná. Nebola veľkým fanúšikom
ľudí. Bála sa, že si budú myslieť, že keď tak nerada rozpráva
tak rada počúva. Ale to nebola pravda. Neznášala počúvať
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cudzie príbehy, cudzie problémy, cudzie starosti. Sama ich
mala dosť. Jej život sa takto ťahalo 11 rokov. A potom prišla
maturita a slávnostné odovzdávanie diplomov.
Herr Direktor dôležito rečnil o dôležitosti vzdelania
v dnešnej dobe, o dôležitosti osobného rozvoju jedinca a podobne. Málo z týchto vecí sa jej naozaj osobne dotýkalo.
Čakala kým príde na rad vyvolávanie mien. Pôjde prvá,
poďakuje sa, sadne si a zase pre všetkých zmizne. „Antalova
Ursula!“ Decentný potlesk, vycupitala zo zástupu študentov,
dlhá róba sa jej motala popod nohy. Prevzala si diplom a pery
priložila k mikrofónu. Ale nemala čo povedať. Jej rodičia jej
nemávali z hľadiska, práve boli niekde v Indii a nemohli
prísť kvôli niečomu tak banálnemu ako maturita ich dcéry.
Vyšlo z nej len tiché danke a už sa ako čierny duch vyparila.
Rok po roku sa pomaly vliekol. Uršulka pracovala vo veľkej korporácii na rovnakej pozícii, na ktorú vtedy nastúpila.
Prácu, ktorú robila bola nepostrádateľná, no keďže ju vykonávala ticho, načas, bez komentárov, nikto si neuvedomoval,
že ju skutočne niekto vykonáva. Ťukala do počíťača, ticho
pila kávu, pohybovala sa v mäkkých papučkách a dvere
za sebou vždy bez zvuku zavrela. Ale aj ona začla túžiť po
pozornosti. Nie veľkej, božechráň, len aby už nezhasínali
v budove, keď tam ešte ona pracuje. Po troch odignorovaných
mailoch a štyroch telefonátoch, ktoré skončili v odkazovači,
sa Uršulka všetko rozhodla ukončiť.
A tak teraz ležala vo vani, rozhodnutá nájsť tú jedinú,
ktorá si vezme každého. Každého, aj toho, koho nikto nikdy
nechcel. Nohou zastavila prúd horúcej teplej vody. Rozmočené vankúšiky prstov chytili tenký kovový obdĺžnik. Zavrela
oči, pritlačila hranu na kožu a potiahla. Držala oči zavreté
ale okrem tmy nevidela nič. Dlho nič. Žiadne spomienky,
miesta, ľudia. Tma. Otvorila pravé oko. Voda sa zľahka sfrabila doružova, ale ranka sa jej už zatvárala. Uršulku naozaj
nikdy nikto nechcel.
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Natália Hamadejová
(2000)

Obloha bez hviezd

Žijem vo svete, kde hviezdy nebdejú nad spánkom ľudí a neobklopujú ich svojím nimbusom a jagavým svetlom.
Svetelný a prašný smog nad Zemou je prihrubý na to, aby
sa cezeň predralo ich žiarenie. Ostali osamotené, izolované
v nekonečnosti vesmíru, neschopné prihovoriť sa nám, umlčané. Prestali ľudí zaujímať, zabudlo sa na ich ligot a lesk.
Potlačila sa spomienka na pocit mravčenia po tele pri
dívaní sa na jasnú nočnú oblohu, na pocit bázne a úžasu,
ktorý hviezdy vyvolávali.
Ľudia si neradi pripomínali konečnosť a limitovanosť svojej krátkej existencie v porovnaní s rozľahlým vesmírom. Pod
tvárami hviezd sa cítili bezbranne, stratení v bezrozmernosti
atramentovej klenby posiatej svitom tisícov žiariacich bodov.
Radšej sa vychvaľujú svojou výnimočnosťou, ovládajú
živly, panujú tvorom na zemi, pýšia sa svojimi znalosťami
a technologickými výdobytkami, vraj nepotrebujú prírodu,
sami si určujú pravidlá. Snažia sa poraziť smrť, mieria k dokonalosti, velebia nesmrteľnosť a ľudský intelekt, ktorý im
ju pomôže dosiahnuť.
Avšak, odmietajú pohľad na hviezdy.
Hviezdy svietili bez prestania, noc čo noc, bez oddychu.
Ľuďom sa nepáčilo, že si hviezdy nemôžu osvojiť, nemôžu
ich služby spoplatniť. Ani len maličkú sumu. Hviezdy nemali
stanovený pracovný čas či otváracie hodiny, žiarili počas
sviatkov, voľných dní, pracovali dokonca nadčasy lebo svietili
aj cez deň, iba slnečné svetlo a mračná ich dokázali zastaviť.
No ozajstným tŕňom v oku vševediaceho ľudstva bola
nádej, ktorú hviezdy symbolizovali.
Dodávali odvahu, plnili sny, povznášali srdcia.
Predstavovali kontrast ku skazenému svetu. Ožarovali hriechy ľudstva, od ktorých sa odvracali tváre. Svietili
na mŕtve telá vyplavených veľrýb, jazvy na tvárach lesov,
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spustošené a vykoristené pláne, hynúce zvieratá prosiace
o pomoc.
Zotierali slzy z tváre plačúcej Zeme.
Poskytli človeku vieru, akú človek nenašiel v žiadnom
svetovom náboženstve či politickej ideológii.
Šepkali povzbudzujúce slová do uší zlomených sŕdc, boli
ramenom, o ktoré sa dalo oprieť, pomáhali na zradnej ceste
plnej strastí.
Nádej a viera sú veľmi silné zbrane v rukách, ktorým moc
nie je určená. Ľudstvo sa s radosťou týchto zbraní zbavilo.
Preto je dnes obloha zastretá. Čiernymi výparmi a jedovatými plynmi.
Aj vaše srdcia majú byť obostreté jedom a temnotou.
Ako malá som sa hviezdam vždy prihovárala, rozprávala
im príhody i svoje tajomstvá ukryté v najhlbších kútoch
srdca.
Aj teraz sa im prihováram. Nemôžu mi odpovedať, no
počujú ma.
Kým moje srdce bude biť a pľúca naberať kyslík, urobím
všetko pre to, aby znova dokázali rozprávať. Budem stáť na
najvyššom mieste, najbližšie ku hviezdam a čakať na tých,
ktorým osud oblohy nie je ľahostajný.
Rozhovor s rastlinou
Sedím v tráve, nohy zložené do tureckého sedu, lakte
opreté o kolená, dlaňami si podopieram tvár. Vlasy mi vejú
v jemnom vánku, spomedzi mrakov sa kde-tu prederú lúče
slnka.
Práve v tej chvíli mi jeden zlatistý lúč dopadne na tvár
a ožiari ju.
Ako božský prst.
Predo mnou sa v celej svojej kráse pýši kvet. Dívam sa
naň s posvätnou bázňou. Sama príroda sa mi ukázala v svojej
časti a je pripravená sa so mnou rozprávať.
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Závidím mu.
Obyčajne neobyčajný kvietok, v plnom kvete, koreňmi
pevne zakotvenými v matke, v nekonečnom spojení. Sám
život mu koluje zelenými žilami. Popiera gravitačné zákony,
keď živiny postupujú od koreňov vyššie, do stonky, listov,
následne je vyživená koruna na opačnom konci.
Závidím mu toto nepretržité spojenie.
Hmlistá substancia, nedokáže rozmýšľať, nevie si uvedomiť nepretržitú spätosť s prírodou, s Bohom, s vesmírom.
Nevie, no predsa cíti, predĺžená časť jedného celku, jednej
bytosti zdanlivo rozdelenej na individuality.
Existencia rastliny vyviera z jej čírej prirodzenosti, bez
rozmyslu. Plynie, ako vzduch prúdiaci z pľúc von a späť. Tak
pudovo a so samozrejmosťou.
V aký moment ľudské bytosti stratili toto spojenie?
Bolo to v okamihu prvého nádychu? Alebo s príchodom
myšlienky o vlastnej existencii? Je ľudské vedomie len evolučný posun základných pudov? Všetci sme nakoniec len
rastliny, ktoré sa vytrhli zo svojich koreňov a nevedia sa
vrátiť späť.
Chcem sa to rastliny predo mnou opýtať, možno mi na
moje otázky dokáže odpovedať. Očami kĺžem po jej krehkom
telíčku, nositeľom života a nádeje.
Chcem vedieť, či sa niekedy túžila vytrhnúť zo zeme
a utiecť. Túžila mať krídla ako hmyz, ktorý ju opeľuje? Chcela
by mať schopnosť utiecť pred naťahujúcou sa detskou rúčkou, ktorá jej chce predčasne ukončiť život?
Túžila byť niekedy na lepšom mieste na lúke?
Pri hĺbaní ma vyrušil vietor, ktorý vzal kvietok do tanca.
Vykrúcal ho ladne a šikovne, rastlina sa natriasala a kyvotala, celkom ako dievčatá vo víre zábavy. Rastlina mu odovzdane a dôverčivo dala svoju rúčku, bez otázok.
Vietor zrýchľoval tempo, vykrúcal kvietok čoraz nástojčivejšie. Pohľad na ich divokú hru ma mrazil, ako samotný
vietor na pokožke.
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Rastlina už nevládala udržať s vetrom krok, nakláňala
sa zúfalo zboka na bok, prudko, divoko.
Až jej vietor odňal všetky okvetné lístky, jeden po druhom. Nechal ju spustošenú, potupenú, osamotenú.
Po búrlivom tanci rastlina ťažko sklonila svoju holú
hlávku.
Chcela som kričať na vietor, chcela som revať a plakať,
dlane som zatínala do pästí. No vetra už nebolo. Opäť sa
z neho stal krotkým nežný vetrík.
Zrak mi opäť padol na kvietok. Nedokázala som uveriť
vlastným očiam.
Hlavu mal opäť hrdo vztýčenú, korene pevne zasadené
v zemi, majestátne sa týčil predo mnou .
Vtedy mi to došlo.
Nemusí sa obávať. Práve to magické spojenie dokáže hojiť
rany. Kým bude rastlina príjimať životodarnú silu zeme,
lupene razom dorastú.
Niet sa čoho báť.
Ak Boh neexistuje, všetko je dovolené
Videl viac preliatej krvi ako vína v kalichoch na hostinách. Cítil pach rozkladajúcich sa mŕtvol častejšie, ako vôňu
čerstvo napečeného chleba. Počul viac kriku znásilňovaných
žien porazených mužov, ako štebotu vtákov.
Ani ako malý chlapec, keď pomáhal v mlyne, nenanosil
na pleciach toľko vriec múky, ako tiel spolubojovníkov.
Na jazyku cítil trpkosť zo straty samého seba zakaždým,
keď mečom prerazil srdce nepriateľa.
V noci, keď sa praskot blčiaceho ohňa a spev opitých
bojovníkov rozliehali po tábore, na stenách jeho stanu tancovali telá mŕtvych obetí, videl ich karmínové oči vyvrátene
nahor, striekajúcu krv z tepien, dlane, zopnuté v prosbe
o zmilovanie.
Bol vrah, zabijak, svojím mečom rozsieval smrť. Bol
takmer ako Boh. Viedol rozsudok o živote, či smrti.
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Ale Boh neexistoval.
On áno.
A rovnako tak existovali hŕby navŕšených tiel za táborom,
jeden vyhasnutý život na druhom, zmrzačené končatiny,
ktoré kedysi patrili živým bytostiam.
Aj on kedysi cítil, miloval, nenávidel, veril.
Teraz bola z neho len jedna časť masového hrobu.
Ženy rodili deti zo semien nepriateľov, matky dostávali
v drevených truhlách časti tiel svojich synov, meče prebodávali brnenia a dláždili cestu smrti.
No Boh nikdy nezasiahol.
Len sa mlčky prizeral, ako sa z ľudských bytostí stávajú
vraždiace stroje.
Aj on zavrhol svojho Boha. Napľul mu do tváre. Ziapal:
„Špina!“ Chcel vykričať všetok hnus sveta.
Boh mu nikdy nedal odpoveď.
Zem presakovala krvou, nemohla ju vstrebať, bolo jej
tak veľa. Potokmi tiekla po povrchu a oblizovala mŕtvoly
obrátené tvárami nadol.
Našli by ste ho uprostred boja, viedol by vás zvuk najhlasnejšieho rinčania zbraní a praskania lámaných lebiek, na
mieste, kde najviac duší unikalo cez železnú postroj, ponad
mrak zvíreného prachu.
Bol tam, bral životy a rozdával smrť, kriesil z bezvedomia,
aby mohol poslať do ničoty. V tvárach protivníkov hľadal
záblesk nekonečna, vyzýval Boha na boj, burcoval ho do
bitky, túžil si s ním skrížiť meče.
Čím viac ľudí posielal na onen svet, tým zúfalejšie chcel
upútať Božiu pozornosť.
Stál sám, na vrchole pyramídy z mŕtvol. Hrudník mu
rýchlo stúpal a klesal, hlavu mal sklonenú a do tváre mu
padali pramene mokrých vlasov. Jazva na tvári mu pulzovala
a pálila, akoby mu do nej jeden po druhom vkladali žeravé
uhlíky. V šere súmraku takmer žiarila. Tiahla sa od kútika
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pravého oka po pravé ucho. Krížom cez ňu, na vrchole vystupujúcej lícnej kosti, sa začínala ďalšia, tiahnuca sa až po
kútik rozťatých pier.
Ocitol sa v zajatí ochromujúcej bolesti kríža na vlastnej
tvári.
Keď dosiahla takmer neznesiteľný vrchol svojej intenzity,
myseľ mu napadla spomienka na utrpenie všetkých prázdnych tiel pod jeho chodidlami.
Cez jazvu do neho začala vstupovať ťažoba obetí, ktorým
mečom preťal čiaru života. Z jazvy sa stal kanál, do ktorého
sa vlievali jeho vlastné hriechy. Ohromujúca váha jeho zla
prenikala do srdca a ochromovala dušu v momente, keď už
nedúfal, že ju ešte má.
Zaklonil hlavu, tvár vyvrátil k nebu a rozďavil ústa.
Z hĺbky duše sa mu vydral hrdelný rev, silnejší ako burácanie hromu, surovejší, ako rykot raneného zvieraťa, žalostnejší, ako plač matky nad telom mŕtveho dieťaťa.
Jeho hlas trhal uši i srdce. Miešal sa v ňom smútok nad
osudmi zdobenými tŕňovými korunami, žiaľ vekov existencie ľudstva, utrpenie z trýznenia duší, ale i sila ľudského
odhodlania.
Uchopil železnú rukoväť meča, ktorý mu vždy verne stál
po boku, zodvihol ho vysoko do neba nad hlavu a silou celej
svojej bytosti ho odvrhol.
Rev ustal.
Meč sa vo vzduchu niekoľkokrát zvrtol, oceľ sa poslednýkrát zablysla, zvuk bojovného rinčania sa tiahol za ním.
Dopadol do rieky, ktorá sa ovíjala okolo zeme spustošenej
dupotom tisícov nôh a zbedačených tiel.
Rieka pomaly prijala chlad neživého meča a zmyla z neho
aj poslednú kvapku krvi.
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Lenka Hučeková
(2004)

SOKOL A SÝKORKA

Mama na nás zakričala, zrovna keď sme boli s naším psom
a malou Annou vonku na poli.
Slnko pohládzalo sýtožlté obilie, ohýbajúce sa v ľahkom
vánku. Kráčali sme po poľnej ceste. Ja, tlačiac bicykel, Anna
s rukami plnými ľúčnych kvetov a náš pes, vyplazujúc jazyk
od sparného leta.
Keď na nás mama zakričala, zosúladene sme zvrtli hlavami jej smerom. „Poďte dovnútra! Už aj!“ Mama sa takto nikdy
nesprávala, takže sme poslušne so sklopenými ušami nasadli
s Annou na môj bicykel, zatiaľ čo náš pes utekal popri nás.
Vošli sme do našej malej kuchyne, kde boli nastúpení
ostatní súrodenci.
Všetci boli postavení od najstaršieho po najmladšieho,
takže ja s Annou sme sa postavili na dva opačné konce. Ona
ako najmladšia, ja ako najstarší.
Vnútri boli dvaja muži ako hora vo vojenskej uniforme.
Stáli rozkročene na šírku ramien a v rukách nervózne žmolili
čiapky. Taktiež tam bol nesympatický starší muž s ulízanými vlasmi a nervóznym úsmevom, ktorým nás štedro
obdarovával.
Mama sedela na stoličke za kuchynským stolom a utierala
si slzy, ktoré sa jej valili z očí, do kuchynskej utierky.
„Napriek tomu máte pekných päť detí, pani Sýkorová,“
prehovoril muž s ulízanými vlasmi. „Verím, že budú vašou posilou v ťažkých chvíľach.“ Zmätene som sa pozrel
na Elišku stojacu vedľa mňa s očami lesknúcimi sa od sĺz.
Aj Ján a Ondrej mali oči zahmlené, akoby ani nevideli, ani
nerozmýšľali, ani necítili.
Stáli tam ako bezduché bábky bez chuti do života.
Mama na mňa pozrela ubolenými očami a ja som si pomaly domyslel, aká správa z nás vysala silu.
„Nuž, váš manžel bol skvelý vojak, pani Sýkrová. Veľmi,
veľmi statočný. A obetavý. Svoj život totižto nedal len tak
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nadarmo. Dozvedeli sme sa, že sa mu podarilo zachrániť život
svojho priateľa, pána Sokola,“ pokračoval muž v snahe zahojiť
naše rany rečami o dobrej stránke nášho otca, neuvedomujúc
si, že ich akurát len rozjatruje.
Domom sa rozľahol mamin srdcervúci vzlyk, až jedným
vojakom trhlo. Muž chcel pokračovať, no mama mu náhle
skočila do reči:„Ďakujeme, pán X. No myslím, že sa budeme
musieť sami pozviechať na nohy. Ďakujeme za vašu sústrasť.
Ponúknem vám ešte niečo pred cestou?“
Mama v skutočnosti nemala doma nič nachystané. Bola
to zdvorilá otázka položená len na to, aby ju muž, alebo teda
pán X, zdvorilo odmietol.
„Nie, ďakujem, pani Sýkorová. Už vás viac nebudeme
obťažovať. Prajem vám pekný deň.“
Odišli.
„Och, mama!“ skríkla Eliška a zalomila rukami. „Čo budeme robiť?“
„Neviem, Eliška,“ zašepkala mama s pohľadom upretým
bohviekde.
Bez slova som vyšiel von. Nevediac čo si počnúc, rozbehol som sa po poľnej ceste, čo viedla popri našom obilí až
do dediny.
Bežal som, ako som len najrýchlejšie vedel. Slzy sa mi
liali z očí a tiekli do hrdla ako slaná pripomienka straty otca.
Po čase ma začalo pichať v boku, no aj túto bolesť som
prijal ako vykúpenie zo smútku a bežal som ďalej.
Napokon som bol nútený zastaviť, keďže svaly sa vzpierali a nohy odmietali spraviť ďalší krok. S bodavou bolesťou
v boku a štipľavým pálením v svaloch som sa zvalil do stredu
poľnej cesty. Červený prach sa mi ihneď prilepil na spotenú
pokožku a ja som sa cítil previnilo, že som príliš živý, keď sa
mŕtvola môjho otca rozkladá kdesi na bojovom poli.
„Bože, za čo nás trestáš?“ zašepkal som otázku s hnevom
dráždiacim mi hrdlo a pohľadom upierajúcim na zamračenú
oblohu.
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V tú chvíľu sa spustil dážď.
Kvapky mi pohládzali kožu a pomaly, ale isto zo mňa
zmývali všetku špinu. Aj tú neviditeľnú, ktorá uschla spolu
s mojimi slzami na mojom srdci.
Ležal som tam, ani neviem ako dlho. Len som ležal. Nechal som dážď zmyť zo mňa aj posledný kúsok mňa samého, aby som to už nebol ja, ale len schránka, ktorá stratila
polovicu svojho srdca.
„Chlapče,“ zatriasla mnou pevná ruka. „Hej, chlapče.
Postav sa. No tak,“ ďalšie potrasenie, ktoré ma donútilo
ťažkopádne otvoriť viečka. „Nemôžeš tu ležať. Čochvíľa
prídu blesky a ty tu teraz nemôžeš zamrznúť.“ Keď sa ku
mne chrapľavý hlas opäť prihovoril, zmohol som sa na jediné:„Kto ste a čo odo mňa chcete? Nemám nič, len večný
smútok.“
Počul som, ako sa chrchľavo zachechtal. „Som Sokol
a nemám čas na sentimentalitu, takže dvíhaj zadok, ideme
do sucha.“
„Nie,“ stihol som namietnuť, no nebolo mi to nič platné,
keď ma mocné ruky zdvihli, akoby som nevážil nič. Ale
povedzme si úprimne, kto by nezvládol zdvihnú takú kopu
špáratiek, akou som. Aspoň som nebol sám.
Ani keď poriadne zahrmelo, som sebou netrhol. A keď
nebo osvietili jasné jazyky bleskov, vôbec som ich nevnímal.
Bolesť otupovala moje zmysly.
Zrazu moje telo objal teplý vzduch, ktorý sa na mňa
vyvalil, keď Sokol vstúpil do malej chatky.
Síce bol koniec augusta, v malom krbe veselo zapukotal
jemný ohník, ako keď pes nadšene víta svojho pána.
Sokol ma položil na gauč a odišiel niekam preč.
Ja som stále hľadel na strop, nechopný ničoho, až som si
všimol, že celý strop je popísaný drobným písmom. Tie slová
boli fakt v každom mizernom kúte tej prekliatej miestnosti.
Škerili sa na mňa a zlomyseľne pokrikovali:„Vstaň a prečítaj
si nás! Veď vieš, že chceš vedieť, o čom hovoríme!“

SŠ próza

Nemohol som si pomôcť a pomaly som sa postavil na
gauč. Mäkká pohovka sa pod mojou váhou prehla, no nie
tak drasticky, aby som to neustál, nedajbože zletel na zem.
Skúmavo som sa zahľadel na slová. Keď som uvidel, čo je
tam napísané, prekvapene som zdvihol obočie.
Kvôli mne.
Tými dvoma slovami bol popísaný celý strop. Nič viac,
len tie dve slová - kvôli mne.
Čo mohli znamenať?
Mohli znamenať celkom dosť vecí, ktoré by sa mi nikdy
nepodarilo spísať na papier.
„Toto volám Strop viny.“ Prestrašene som sa strhol, keď
som započul chrapľavý hlas. Takmer som stratil rovnováhu,
no Sokol ma jemne chytil za rameno a potiahol dolu.
„Sadni si, chlapče, než si niečo urobíš.“
Sadol som si späť na pohovku a Sokol sa posadil oproti
mne na drevenú stoličku s operadlom v tvare krídla nejakého
dravca. Predpokladal som sokola. Prekvapivo.
„Čo to znamená?“ spýtal som sa, keď to vyzeralo, že sa
Sokol nemá k tomu, aby začal rozprávať sám od seba.
„Vieš,“ začal Sokol, keď som najmenej čakal, že bude
rozprávať, „pred mesiacom mi zomrel skvelý kamarát. Boli
sme ako bratia, totižto. So stratou ako takou by som sa aj
vedel vysporiadať, keďže moje zamestnanie je jeden risk
sám o sebe, ale keďže to bol môj najlepší priateľ, nedokázal
som nad jeho stratou len mávnuť rukou.“
„Ale čo znamenajú tie slová? Kvôli mne?“
Sokolom trhlo, akoby som ho čímsi ovalil. Vlastne som
ho ovalil. Ale nie hmotnou vecou, skôr mojimi slovami.
„Ja som mal byť ten mŕtvy,“ vzlykol Sokol. Pomrvil som
sa kvôli nepríjemnej situácii. Nikto mi nikdy nedával kurz
prvej pomoci, keď sa pred vami niekto psychicky zrúti.
Nepohnuto som sedel s prázdnym pohľadom upretým na
Sokola, čakajúc, kým sa pozbiera.
„Prepáč mi,“ smrkol poslednýkrát Sokol a uprel na mňa
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uslzené, krvou podliate oči. „Dušan bol kus zo mňa.“
Teraz som zostal opäť nehybne sedieť. Tentoraz nie od
nevedomosti, ale od šoku.
Dušan.
Ja som sa volal Dušan.
A meno som dostal po svojom otcovi, ktorý zomrel za
svojho kolegu.
„Bol mojím otcom,“ šepol som do prázdna.
Keď Sokolovi došiel význam mojich slov, opäť sa rozplakal.
A tak sme tam plakali spolu.
*
„S Dušanom sme mali prezývky podľa našich priezvisiek.
Z Dušana Sýkoru sa stala Sýkorka a z Petra Sokolova sa stal
Sokol,“ rozprával Sokol s pohľadom upretým kdesi za mňa
a s jemným úsmevom na perách.
„Nikdy na tie časy nezabudnem.“
Potichu, sŕkajúc horúci čaj, ktorý mi dal, som ho počúval.
Jeho spomínanie bolo balzam pre naše duše. Jeho reči boli
upokojujúca masť, ktorá postupne ucelovala ranu po strate
blízkeho. I keď mi zostane jazva, aspoň to bude čosi, čo mi
bude otca pripomínať.
„Nepôjdete so mnou domov?“ spýtal som sa, keď búrka
bola preč a čas na odchod nadišiel.
„Nie, zostanem istý čas tu. Možno niekedy neskôr prídem
na návštevu,“ povedal Sokol.
Postavil som sa na nohy, ktoré sa počase prestali triasť
a odišiel som k dverám, ktoré som otvoril. Izbu zalialo svetlo, sľubujúce lepší koniec. Ešte som sa poslednýkrát otočil,
usmial som sa na Sokola a povedal:„Ďakujem.“
Potom som vykročil von, cítiac sa ako nový človek.
Kráčal som po blatovej ceste späť domov. Slnko mi jemne
hrialo tvár a po čase, ktorý sa mi zdal ako sto rokov, som sa
konečne úprimne usmial.
Doma som našiel na schodoch Elišku s malou Ančou, ako
sa potichu rozprávajú.
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Obišiel som ich s úsmevom na perách a vstúpil do kuchyne, kde sedela mama, utierajúca si uslzené oči do kuchynskej
utierky.
Keď ma zbadala, okamžite vstala zo stoličky a rozbehla
sa ku mne.
„Ach, Dušanko, kde si bol? Tak som sa o teba bála v tej
búrke. Nemôžeš mi aj ty odísť.“
Zobral som jej ruky do mojich špinavých dlaní a úprimne
jej pozrel do očí zahalených v mliečnom opare smútku.
„Zvládneme to, mama. To ti sľubujem.“
A ako na potvrdenie mojich slov nám v okne pristála
malá sýkorka.
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Vanesa Kantorová
(2000)

O sove

Minulú jeseň, keď sa môj starší brat Samo vrátil po polroku
z Ameriky, sme sa rozhodli predať starkého chalupu v Malej
Fatre. Už si ani nepamätám, kedy som tam bol naposledy.
Od starkého smrti ma tu už nič nedržalo. Ako decko som tu
veľa času netrávil, no napriek tomu mám tie najkrajšie spomienky práve odtiaľto. Bunker na strome, včely a starkého
otrasná ústna harmonika. A dlhé túry po horách. Vždy, keď
som už nevládal, ma zobral na plecia a niesol až do cieľa, do
malej teplej chalupy.
Záujemcovia sa našli rýchlo. Všetkých však odradili plesnivé steny a nevyvetrateľný zápach naftalínu. Tentoraz
prišiel chlapík na žltej audine. Hnusnejšie auto som v živote
nevidel. Všimol som si, že má hnedé oči, no jedno mal napoly
modré. Ako náš pes. Hneď mi bol sympatickejší. Aj tak mi
však prišlo nemožné ho nejako presvedčiť ku kúpe. Možno
preto, že hneď, ako vyšiel z auta, stúpil do „kôpky“ práve
toho psa, na ktorého sa tak veľmi podobal. Nuž, nie každý
deň je piatok.
Dnu s ním išiel Samo. Ak mal niekto v našej rodine obchodného ducha, tak práve on. Ja som sa šiel prejsť do lesa.
Chcel som zistiť, či môj bunker ešte žije. Vydal som sa po strmej ceste hore. Lemovali ju jedle a smreky a ja som sa šmýkal
na ihličí. Cesta predo mnou sa zrazu rozdvojila. Odjakživa tu
však bola iba jedna cesta a tá viedla priamo k môjmu bunkru.
Tú druhú cestu museli za ten čas prešliapať zvieratá. A ja
som presne vedel, kadiaľ pôjdem.
Zvierací chodník sa kľukatil po úbočí. Občas ho prerušilo
divé malinčie, ktorým som sa musel predierať. Keď som mal
tenisky už kompletne premočené, rozhodol som sa vrátiť.
Bola mi zima. Už som aj zabudol, ako tu v horách hrozne
fúka.
Cestou dole k chalupe som našiel drobné sovíča. Vyzeralo
ešte živo, ale len tak napoly. Hlavu malo zalomenú dozadu,
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perie opĺznuté, ale z posledných síl do seba dýchalo život.
Zobral som ho do rúk, napravil mu hlavu a prikryl dlaňami.
Rozbehol som sa dole do chalupy. Samo isto bude vedieť čo
s ním. Skoro som sa strepal. Vošiel som do domu. Všade bolo
ticho a okrem kúska Ronyho „kôpky“ na chlapovej topánke bolo vo vzduchu cítiť napätie. Po špičkách som prešiel
chodbou. Zamieril som do kuchyne. Drevená podlaha mi
vrzgotom odpovedala na každý môj krok. V hrdle mi navrela
hrča. Vlastne ani neviem prečo. Stávalo sa mi to len vtedy,
keď som domov niesol päťku.
Samo sedel na zaprášenom gauči a plakal. Oči mal červené ako feťák a na lícach mal zaschnuté slzy. Sovíča mi
s piskotom vypadlo z rúk. Len som tam tak stál a pozeral
na svojho dokonalého brata. Bolo to prvýkrát, čo som ho
videl takého vyrevaného.
„Na, čítaj!“ povedal Samo, hádžuc na stôl otvorenú zažltnutú obálku. S roztrasenými rukami som z nej vytiahol list.
Okamžite som rozpoznal starkého krivé písmo.
Aj ja som chcel pri čítaní vyroniť aspoň jednu skromnú
slzu, ale vôbec mi to nešlo. Nemohol som tomu uveriť. Nemohol som uveriť tomu, že náš starký neumrel rukou, teda
vlastne labou medveďa, tak ako nám to horskí záchranári
oznámili v ten deň, keď našli jeho oblečenie, krv a kosti.
Nemohol som uveriť tomu, že čítam list na rozlúčku.
Už si nepamätám, ako dlho sme tam sedeli. Ja so Samom sme hľadeli do podlahy, chlap s očami huskyho do
okna a Rony hypnotizoval sovíča, ktoré medzičasom skapalo.
„Takže sa zabil.“ Ani neviem, prečo som to povedal.
Samo sa nadýchol, chcel niečo povedať, ale iba sa zvalil
na gauč a zrazu akoby vydýchol všetku tiaž sveta. Chvíľu
visela nad nami, ale potom sa potichučky vytratila. Ako
mama, keď zvyknem zaspať na gauči. Doma nám povedala,
že mal rakovinu. O liste však nikto nevedel do chvíle, kým
ho Samo neobjavil pod kredencom.
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Emma Lacová
(2000)

Chcem žiť, viem, že ešte žiť budem, ale teraz už žiť nedokážem.
Bude mi ľahšie, bude mi lepšie. Viem, že to pochopíte. Postarajte
sa mi o včely.
Tie už boli, samozrejme, predané. Skleník zarastený
a hrušky pohnité. Nikdy v živote som sa necítil taký starý.
Samo našiel v pivnici poslednú fľašu domácej. Starký mal
vlastne krásny život. Žil kedy chcel a rovnako tak aj odišiel.
Celý večer sme naňho spomínali. Smiali sme sa cez slzy
a plakali raz smútkom, raz šťastím a niekedy len tak, lebo
to proste prišlo. Nemohli sme odísť. Nie preto, že by Samo
nechcel šoférovať opitý, ale preto, že sme sa chceli rozlúčiť
s týmto miestom. Hnusným a krásnym zároveň. Ako život.
Ani sme si nevšimli, kedy odišiel ten týpek. Ráno nás
zobudil Rony zvracajúci perie. Potom sme zobrali list, tú
hroznú harmoniku a ja som si zobral starkého staré deravé
kanady. Chvíľu sme ešte ticho sedeli v naštartovanej felde,
a potom sme odfrčali po tej úzkej rozbitej ceste uprostred
milovaných hôr.
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Školníčka
I.
Ako každý štvrtok sme skončili v škole po škole - a to celkom dobrovoľne. Len čo som stihol zložiť tašku do rohu
intrákovej izby – a niekedy mi je boh svedkom, že ani to
– už som si podával ruku s kľučkou a aj s kľúčmi, aby som
rovnako rýchlo ubzikol zraku vševidiacej vychovávateľke,
čo vysedávanie brala ako ôsmy smrteľný hriech. Na rozdiel
od našej školníčky. Tá sa neštítila vo svojej práci ničoho –
okrem samotnej práce. Pokiaľ bolo teplo, slnila sa na lavičke,
ktorú si oprela pred školskú bránu, pokiaľ zima, dozerala
na svet z tretieho poschodia školy, kde ju podopieralo železné zábradlie. Po škole, keď sa už ozaj nemala do akej roboty
vychytiť, roztvorila dokorán okná na školskom byte, ktorý
jej prináležal snáď odkedy tam pred 25 rokmi nastúpila
a kontrolovala, či ju niekto neoberie o svoje právoplatné
chvíle pokoja. Nikoho nemohlo prekvapiť, že sme ten byt
pracovne nazvali strážna veža. Týčil sa pri bočnom vchode
do telocvične- lebo hlavným vchodom neslobodno vstupovať len
tak, hoci všetci sme boli presvedčení, že už pred 10 rokmi
stratila od neho kľúč. Bol pri telocvični natesno natlačený,
dokonca natoľko, že školníčkine muškáty na terase sa pravidelne zalievali dažďom z ríny telocvične. To školníčke
vyhovovalo- každý štvrtok okolo štvrť na tri už vyčkávala
pred bočným vchodom a spolu s nejakým tým upozornením
alebo preventívnym vynadaním nám podala kľúče, vraj
nech si friško zahráme, len aby pán riaditeľ nevidel, pretože
to ona nemá v kompetencii nás sem takto púšťať a o piatej jej aj
tak začína jej obľúbená argentínska telenovela a pre nás ju
nestihne. Potom zmizla v byte a pravidelne každú hodinu
nás chodila súriť, nech odídeme, vraj nebude to ona ešte po
večeroch upratovať. Vždy sa našlo niečo, za čo jej prišlo vhod
nás zvoziť – pokiaľ iba od dverí kričala, že nám nebude tie
zablatené topánky pucovať a namiesto futbalu nám dá
drhnúť každý centimeter chodby, tak sme to považovali za
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prejav dobrej nálady. V tých mrzutejších dňoch nás vyháňala už o štvrtej.
„Čo nemám ja inej roboty než tuto sa nadrapovať s nejakými sopliakmi? Ideš aj!“ Zahnala sa po nás metlou, ktorú
nosila pri sebe bez hocijakej opodstatnenej príčiny, vzhľadom
na to, že nikdy sme sa tam skutočný neporiadok neodvážili
urobiť- aj kvôli tej hrozivej, ako kyjakom ozbíjanej metle.
I pre toto bol každý štvrtok lotéria so školníčkinou náladounáhoda na nás číhala ako zamračená školníčka v zástere
s kľúčmi v jej obrovskej labe.
Jedného dňa to prišlo. Deň, na ktorý sme sa podvedome pripravovali už od prvého dňa v našej histórii vyklepkávania jej
na dvere so zakrpatenými dušičkami- deň, keď ju nepopohnal
jed vynadať nám, len čo začula zvuk lopty odrážajúceho sa
od dlaždíc chodníka.
Dobrých desať minút sme krúžili okolo školského dvora,
naschvál snažiac sa vyvolať jej orliu dušu škodoradosťou, no
v momente, keď ani sklenená fľaša zhodená z múrika, ktorú
sme sa rozhodli na poplach rozbiť, ju nevylákala z nory, začali
sme tušiť, že je zle. Ponížene, no hlavne so strachom z dvoch
podstatných vecí (scenár jedna: školníčke sa niečo stalo,
scenár dva: školníčke sa niečo stalo a čokoľvek položilo jej
životom strieskanú stokilovú náturu, nás určite v sekunde
vypne), sme začali striedavo klopať a vykrikovať. A nič. Ani
slovko, ani krik.
Nedalo sa nič robiť. So sklonenými hlavami sme museli
odísť a uznať, že dnes to nebol deň pre nás- a zo samej porážky sme sa rozhodli preskočiť prvý, najdôležitejší bod na
obvyklom štvrtkovom programe (a to bolo urobiť vôbec niečo)
a pokračovať druhým bodom.
Za obrovskej zmätenosti sme sa nahrnuli do miestneho
pohostinstva, takmer vyplieneného.
Nikomu akosi nebolo do reči. Veď ani sme neboli zvyknutí
toľko vo štvrtky rozprávať, dokonca ani počúvať ̶ v ušiach
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nám zvykli doznievať školníčkin hnev a do úst sa nám pri
toľkom kriku ani netlačili slová. Dnes to bolo od toľkého
sklamania.
II.
Na druhý deň sme sa kadekoho pýtali, kam zmizla školníčka- ani ráno nedozerala na naše úbohé duše, opierajúc
sa o zábradlie pod rizikom, že ho sotí dolu. A nik nevedel.
Proste sa stratila.
Dozvedeli sme sa to až o týždeň neskôr, keď sme sa
s menej než zakrpatenými dušičkami plížili k jej bytu. Už
z diaľky na nás číhal pohľad, ktorý akoby škrtal s minulosťou ako so zápalkami- a dvadsaťpäť rokov vlády školníčky
bolo razom spláchnutých do hajzla. Zo strážnej veže, týčiacej sa nad našou dochádzkou ako neprehliadnuteľný
patronát, padali kusy tehál a trieštili ju na podradný posed
kdesi uprostred poľa. Celé to pripomínalo výjav tarotovej
karty Veže.
Akýsi mladík, sotva mohol mať štyridsať, čo je v porovnaní so starou školníčkou rokmi nepreverené mladé
ucho, nám kýval z rebríka, len čo začul, že ktosi ide. Stál
pred vchodom do bytu a zvesoval muškáty položené na
okne, rovno nad dverami. Amatér. Stará školníčka by na
to nepotrebovala žiaden rebrík.
Len čo sme sa priblížili, zoskočil z rebríka.
„Dobrý deň,“ kričal už z diaľky.
„Vy ste nový školník?“ ozval sa jeden z nás.
„Už to tak bude. Od pondelka začínam.“ Aj naďalej sa
skromne usmieval a ruky si strčil do monteriek. Žiadna
osobnosť. Nič. Navyše dobre vyzeral. Otras. Začal som chápať reči o tom, ako školstvo stratilo svoju úroveň.
„Neviete, čo sa stalo s našou starou školníčkou?“ opýtam
sa, pretože jeho úsmev mi nepríde ani sčasti tak úprimný
ako školníčkina drezúra.
„Veľmi som sa o to nezaujímal, ak mám byť úprimný.
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Jediné, čo mi pán riaditeľ prezradil bolo, že jedného dňa
prišla za ním, povedala, že odchádza, zdvihla dva kufre zo
zeme a zmizla.“
„Kam odišla? Neviete?“
„Mexiko? Argentína? Nepamätám si. Jedno z toho. Do
Južnej Ameriky odišla.“
Naša školníčka.
Tá životom skúšaná žena, ktorá vďaka práci s deťmi prišla o posledný kúsok chuti spoznávať svet vlastnými nohami
̶ podľa nej boli deti všade a všade tej istej nátury, načo sa
teda trepať ďaleko, keď jej nervy sú dostatočne pokúšané
v srdci slovenskej mentality?
Presne tá svojou samotou ovenčená majsterka sveta
v neuvádzaní dôvodov, prečo je dobré vidieť okolie iba z tej
zlej stránky, zrazu nechala si narásť krídla, aby sa pozrela
na okolie z poriadnej výšky.
Bavili sme sa o tej studni skúseností a dedinských múdrostí, ktorá sa z jedného dňa na druhý, rozhodla pustiť všetky úbohé deti, ležiace jej v žalúdku, na špacír a namiesto
toho už prešla na väčšie sústa- odhryzla si kúsok sveta.
Možno už mala väčší hlad a deti sa rodili čoraz menšie.
„A načo?“
„Riaditeľ si to vysvetľuje tým, že natoľko milovala tie
svoje telenovely, že sa jednoducho rozhodla nechať tu všetko
čo má a odísť tam, kam ju srdce ťahalo. Neviem, nepoznal
som ju. Netuším, či by bola toho schopná.“
Buchli sme sa po čele. Tam smerovala všetko množstvo
lásky, aké dokázala vyprodukovať- vybúrilo sa pri pozeraní
milostných seriálov a na zvyšok vesmíru už proste nezostalo. A krik, ktorý zo seba dostávala von, predstavovalo to
ticho, aké pociťovala pri zrnitej obrazovke.
„Mohli by ste nám, prosím, aspoň otvoriť telocvičňu?“
poprosíme, celkom bez strachu a bez radosti sa poberieme za
ním, len čo on bez namietania vyloví z vrecka nohavíc zväzok kľúčov. Podá nám ich, vraj mu ich máme potom vrátiť.
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Ľahko ju otvoriť. Akosi do zámku príliš hladko zapadol
kľúč.
V šatni je neobyčajné ticho. Nikto nemá potrebu sa k tomu
vyjadrovať. Načo aj. Zrazu sa dvere rozletia a dnu nabehne
nový školník.
„Chlapci,“ vyhŕkne. Z ruky mi vypadne teniska.
„Tie kľúče sme vám chceli vrátiť potom,“ vykoktá jeden
z nás.
„Ale to je teraz jedno. Zabudol som vám dačo dať. Vraj to
mu pre vás nechala školníčka.“
Podá nám obálku. V obálke list. A dva kľúče.
Milý chlapci
povedala som pánovi riaditeľovi že ste chodievali každí štvrtok
do telocvične a neviem kto príde po mne preto som ho prosila aby
vám dal od nej klúč. Najprv nechcel potom mi to ale dovolil. Som
mu povedala že vám môže veriť lebo ste dobrý a vychovaný chlapci.
Budem na vás v tej ďalekej Amerike mislieť.
Školnička
Hikikomori

(človek, ktorý sa vyhýba akémukoľvek kontaktu s okolitým svetom)
Zo zimy zvliekajúce dni sa na školskom internáte vliekli
ako šinkansen po okruhu Mliečnej dráhy- relatívne rýchlo
pre pozemšťanov pripútaných k svojim osudom, no ukrutne pomaly pre osud mojej budúcnosti, ktorý som chcel tak
veľmi popohnať.
Môj spolubývajúci S. sa občas dovliekol do bezodpoveďovej zóny na miestnom žilinskom rýchliku, no stále som to
považoval za výsmech voči kozmickým rýchlostiam, akými
som poháňal vlastnú myseľ v tom období. Dokopy mi to však
nebolo nič platné, keďže sled udalostí sa zásadne odmietal
naladiť na rýchlosť svetla.
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Predo mnou boli však milióny svetelných rokov na preniknutie do samého jadra problémov a to všetko iba pre to,
aby som bol následne zožratý čiernou dierou.
Bolo to ako pozorovať vesmír, ako vás míňa na svojej nenútenej ceste prostého bytia bez akýchkoľvek prekážok a príčin
spoza okien vesmírneho kupé. Tri dni som z neho nevyšiel.
Samozrejme, bol som všelikde- prítomný pri tom, ako sa
moji kamaráti zábavajú na účet svojich navonok neexistujúcich problémov, ale dvere vagónu zostávali takýmto situáciam zatvorené. Spoza záclon som sledoval svet strácajúci
sa mi pod oknami. Zdalo sa, že viery vo mňa sa vzdal skôr,
než ja v neho. Nemali sme si už čo povedať.
Neskôr, v sobotu ráno, keď ma to zaviedlo domov, som
vyspával opicu, lepšie povedané, zbavoval sa pocitov výčitiek
z vyspávania s opicou a do hlavy mi búšili enviromentálne problémy. Preťažený vzduch vlastnou zbabelosťou a na
večne krvácajúce rany určené plasty. Leukoplasty. To boli
tie udalosti, kde sa rátala iba moja fyzická prítomnosť- teda
celý môj študentský život bol jeden obrovský leukoplast, čo
sa neustále odlepoval.
Bolo to celé na nezaplatenie ̶ celá tá inscenácia ľudskej
tragédie osudu osamelej duše. A potlesku som sa za svoje
výkony stále nedočkával. Nebolo mojou chybou, že pravé
umenie je skryté za úmyslami amatérov. Tak, ako ja, skrytý
vo výhovorkách bežných dní. Obklopuje ma kozmos napísaný na moje meno. Vlastním oblohu a jej preťažené oblaky,
z ktorých sa leje dôvod toho prázdneho, spoločnosťou nepocteného neba. Keď ukradla si si Venušu, neobracaj sa k Marsu.
Za Slnkom sa otáčaj.
Spálim ťa.
Dôvod na moje bezútešné táranie je jednoduchý ̶ už je to
nejaký ten mesiac, odkedy som zostal sám. Po pár rokoch
chodenia s jediným dievčaťom, ktoré ma dokázalo presvedčiť,
že vo vnútri nie som bezcitný kus biologickej masy, skončil
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ten vzťah začiatkom zimy zhasnutím jediným zdrojom tepla,
čo vo mne ešte zostával. Vlastne som si za to mohol sám.
Kým ona bola voda, obmývajúca väčšinu mojich brehov,
ja som bol zem, ktorá jej bránila preniknúť do oblastí, kam
som nikoho nikdy nemal v pláne pustiť. To boli tie moje
tajomstvá a nevyslovené strachy. Jej úmysly mali pre mňa
podobizeň tsunami, hoci som neskôr pochopil, že sa blížila
s rovnakým pokojom ako vždy.
Proste som sa zľakol.
A tak som odišiel ̶ pretože bolo pre mňa ľahšie ukryť sa,
než hľadať silné slová. Neukrýval som sa pred ňou, kdeže.
Je voda, to je dôležité. Prenikla by všade. Ja som sa skrýval
pred sebou samým, ako som neskôr pochopil.
Svet a jeho ľudia neboli nič viac než nastavené zrkadlo,
odrážajúce môj pokrivený obraz. A keď som bol sám, nemal
mi ho kto odrážať. To bola životná filozofia, akou som sa
snažil ospravedlniť svoje chyby z minulosti.
Držal som sa celkom dobre.Keď som prišiel domov z intráku, zavrel som sa do svojej izby a ignorovaním reality
som narábal ako s najlepším ovládačom, akým sa dali hrať
videohry. Občas mi zavolal kamarát z detstva, s ktorým som
sa počas vzťahu takmer vôbec nestýkal ̶ niežeby som nesmel,
jednoducho som pracoval s pocitom, že sa naše cesty rozišli.
Išlo o jediného kamaráta z mesta, ktorý mi zostal. Pravdaže,
mal som aj iných- ale všetci boli v partii, kam patrila aj moja
bývalá priateľka a každý jeden rozhovor s nimi mi pripomínal jej slová. Občas ma náš spoločný kamarát vytiahol na
pivo či dve a pri rozhovore s ním som sa snažil naladiť na jeho
veselšiu vlnu. Nikdy by si však nevšimol, že za mňa rozpráva
moja depresia a to mi vyhovovalo. Rozprávali sme sa o hrách
a o veciach, ktoré nás zaujimajú a vždy som nervózne dúfal,
že ju nespomenie ani okrajovo. Našťastie, darilo sa mu to.
Išlo to takto so mnou až do polovice apríla. Pomaly som
si privykol na proces tichého klíčenia z vlastných ruín a na
mĺkvo, upokojujúce proces liečenia pôdy podo mnou, som
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sa dokonca začínal po dlhom týždni aj tešiť. Nevedel som,
čo ma čaká a ani som to vedieť nepotreboval. Jediné, čo ma
v budúcnosti lákalo, bolo objatie oblakov, ktoré by ma vítali
akonáhle by som sa k nim svojím rastom priblížil. Veril som
v mier a šťastie.
Občas ma myseľ zavliekla k nej, ale zároveň nešlo o nijak
citom podchytené myšlienky, nebodaj obalené v nenávisti
a výčitkách. Viac-menej sa jednalo o preludy vytrhnuté
z bežných dní, ako záblesk jej tieňa v kontraste s letným
slnkom alebo tón jej smiechu, zaťažujúci ľahký vánok, keď
som kráčal dolu ulicou. Prial som jej, aby sa mala dobre.
V jednu osamelú noc, keď dážď kropil jar v plnom rozkvete, prišiel za mnou brat. Odložil som knihu, ktorú som jej
stále nevrátil, akonáhle som zbadal za sklenenými dverami
šmuhu jeho nedorysovanej postavy. Akosi som vytušil, čo
chcel, dávno predtým, než stihol prehovoriť.
„Nešiel by si si zapáliť?“ opýtal sa.
„Nezvyknem fajčiť,“ poviem, akoby som nemal nezdravšie zlozvyky.
„Ani jednu?“ nalieha.
Povzdychnem si a ťažkým krokom ho nasledujem do izby.
Cez otvorené dvere balkóna vidieť Mesiac. Vyčítavo sleduje,
ako sa poddávam bratovej vôli.
V bezvetrí slov tlú kvapky dažďa. Ukrývame sa pred ním
pod strieškou a vypĺňame ticho sledovaním áut. V polovici
cigarety prehovorí.
„Viem, že ma do toho nič, ale si v pohode?“
„Dajme tomu,“ odpoviem popravde. „Bolo už aj horšie,
bolo už aj lepšie.“
Ďalej sa ma nepýta nič. Zahasí cigaretu a odíde dnu.
Ja zostávam na balkóne a nasávam čistiaci sa vzduch.
Do pľúc vdychujem odpad a vydychujem čistotu. Ironicky.
Už to je dávno, odkedy ma čičíkal pohľad na Mesiac. Nie je
v plnej kráse, ale on dorastie.
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Rozmýšľam, či sa pozeráme na tú istú stranu Mesiaca.
A čo robí ona pod dohľadom jej nebeského otca. Možno bezsenne spí a možno bezspánkovo sní.
Odtrhnem od neho zrak, aby som zahasil cigaretu a pomaly sa pobral dnu. Ako sa dym topí v mystike noci, rozhodnem sa venovať posledný pohľad z balkóna práve Mesiacu.
Zdvihnem hlavu od popolníka na zemi a pred mojimi očami
sú Mesiace dva. Jeden vedľa druhého. Prekrývajú sa malým
kúskom slepého územia. Obzerám si ich a nesníva sa mi
to- naozaj sú na oblohe dva Mesiace. Oba rovnako veľké,
rovnako jasné a rovnako ma upokojujúce slovami: „všetko
bude v poriadku“. Čím dlhšie ich pozorujem, tým viac sa mi
zdá, že sa zväčšujú- no akonáhle zaostrím zrak, vrátia sa späť
do pôvodnej veľkosti. Dva nedorastené Mesiace dotýkajúce
sa svojím bokom. Dvojičky oblohy, nespúšťajúce zo mňa
svoju ostražitosť.
Možno potrebujem dvojnásobnú ochranu. Možno sú dve
odpovede na otázku, či sme stále jedno telo a jedna duša.
A možno mám ísť spať.
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Kristián Lazarčík
(1999)

Corvus corax

Jej vlasy sa v prievane auta vlnili. Spredu sa načahovali k nemu
dozadu. A okolo len zelenajúce sa pole.
V TRIEDE VÝTVARNÍKOV
Vám sa ale dobre rozpráva! – kričím, rozčúlene mažem
farbu po stene. – Vidíte ten odtieň modrej? Chladný čo? Presne taký je môj pocit k nej!
Musíte brať ohľadom na to, že i ona si prežila svoje.
Ja viem, ja viem. – Marek odstúpi od steny, zdvíha pred
seba dlaň. V obrane. Ďalšiu obhajobu svojej matky počuť naozaj nepotrebuje. – Nežijete v tom. Žijete vo svojom rozprávkovom svete. Ste umelkyňa. Obyčajná éterická násilníčka.
Arogantne naddvihne obočie. Ani môj život nie je gombička, Marek.
Jasné, to preto, lebo Vaše dieťa má fóbiu z gombíkov, čo?
Nie, viete čo, prepáčte. Mrzí ma to. Nemal by som s Vami
takto hovoriť. Momentálne to najvážnejšie beriem ja a tak
to asi aj chvíľu zostane. – Vracia sa k maľovaniu. Umelkyňa
sedí mlčky za ním a šije si do papiera. Ešte sa otočí a dodáva:
Myslíte si, že viete o čom. Ale neviete. Vy v tom nežijete.
Umelkyňa sa zhlboka nadýchne a bez slova vydýchne.
Radšej spraví ďalšiu slučku s niťou na papieri.
CEZ HODINU
Hapčííí.
Pán Charizmatický sa otáča Marekovým smerom. Pootvorí ústa naprázdno.
Čo? – vydýchol z nich Marek menej naprázdno.
ŽE NAZDRAVIE! – prudko artikuluje ústami.
Marek prevráti očami. – Jaj, díky. – Dobre vie prečo tak
frigidne. Nakloní sa k Natálií: Kuká na mňa ako žralok,
šepká Marek.
Nenápadnééé, zamrmle trochu nezaujato. Práve drtí
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solitaira na svojom počítači. Tiež veľmi nenápadne.
Nemá tam svoje dievča, – kývne hlavou k prázdnemu
miestu vedľa neho, – a dobrý som mu už aj ja. A aj tak sa mu až
príliš rýpem do pozornosti, imaginárne sa plesne po prstoch
à la sleduj si svoje. Spúšťa tlač na svojom počítači. Jeho texty.
Tlačiareň sa rozvrčí, Marek sa stavia aby si ich vyzdvihol. Pán Charizmatický ich však šklbne k sebe skôr, než si
po ne stihne Marek prísť, začíta sa do nich. – Si normálny?
– vykríkne Marek, hlas mu až preskočí pri poslednej hláske
od zdesenia. Potom sa rýchlo zasmeje, netreba vraj pôsobiť
upäto a šklbe mu papiere z ruky. – Chcem si to iba pozrieť,
škerí sa typicky nezainteresovane ako muž. Marek sa zasmeje o niečo zainteresovanejšie: Veru nechceš. – A odchádza
si sadnúť na svoje miesto.
Ja môžem, zapojí sa Natália, berie texty do rúk, diskrétne
si číta Marekové slová o Pánovi Charizmatickom.
Prečo si myslí, že ho nechám čítať svoje tľápance o ňom? –
šepká namrzene čím dopisuje alternatívny koniec do svojho
príbehu.
CESTOU DO KAVIARNE
Pozri, hentých poznám, ukáže Marek na dvoch chalanov čo
si to šinú oproti nim. – Chodia so mnou autobusom. Raz sa
ma ten malý, otravný, čo nás stále prenasleduje spýtal prečo
ma tí väčší chalani volajú Konec.
A čo si mu povedal? – spýtala sa Natália.
Dusno asi z leta. – Že ich nepoznám a neviem. – Prešli sa.
A Natália čo najhlasnejšie: Šak vypadá jak otočený albinistický výkričník, kukaj na tú jeho gebuľu. No doboha.
V ich smiechu nakoniec nie je nič škodoradostné, len
uvoľnili napätie smiechom.
Už ma fakt vytáča tým správaním, stále dačo naznačuje.
Sa mi o tom už aj sníva, seriózne, rozpráva a Natália sa niečo
ako zasmeje a odpľuje zároveň. – Dnes som mal dvakrát tak
silnú kávu, než pijem bežne.
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Raz ťa z toho prijebe, povie bez okolkov.
No to najskôr bude najlepšie. A mamka ma serie. To jej
správanie, aj dnes ako prišla do triedy, keď sme maľovali.
No inak to na čo prišla?
Len tak. Nemala kam ísť, už aj jej som bol zrazu dobrý
kým čakala na autobus. – Aj keď Marek sa kvôli svojmu
správaniu cítil naozaj mizerne. Mal pocit, že jeho matka má
pocit, že je tam navyše. Fyzicky ho bolela predstava, že v nej
takýto pocit vyvolal. Zároveň sa mu pred očami premietla
spomienka z detstva keď bol bez nálady a akýsi ufrflaný. –
Skurvený buzerant, zvrieskla matka a tresla dverami na jeho
izbe. Vtedy mal deväť. A potom, o niekoľko rokov neskôr, on
ako reve do črepov skla, rozbíjajúcich sa pod jeho päsťou:
Nikdy ťa nikto nebude ľúbiť tak ako ja!
V KAVIARNI
Neznášam ju za to ako sa nechá manipulovať Ivanom.
Ty kokos, tomu ver. Minule mi prišli v Kaufe na kasu.
A henten porád zazeračky po mne, tam stál spuchnutý jak
papuča. A do toho tvoja máti vyškerená jak slniečko, že čáu,
Natá, ako? No mala som dosť.
On je večne spuchnutý. Aj minule sme išli do Piešťan
a mamka kričí, reku pozor auto! A on len zakľučkoval a že
postratý cigán! Reku no jasné, tak teraz za to môže cigán. On
si vinu nikdy nepriznal. Fakt, za celých šesť rokov čo s nami
žije. Ani raz neuznal, že je cocot.
To jak keď sa ho tvoja máti na rovinu spýtala, či je úchyl.
– Natálií sa štiklo. Čašník im priniesol čaje s rumom. – Úplne
ho vidím, jak sa mu hneď prizná. Vieš čo, áno, šukal by som
deti, podáš mi, prosím, maslo?
Tomu ver. Je to na hlavu.
Vedela by som nájsť lepší ekvivalent.
Je to ale vážne nahovno. – No to už je lepšie. – Lebo ona sa
kvôli tomu radšej prestane rozprávať so mnou. Nemáme už
pre seba absolútne žiadne pochopenie ako kedysi.
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Hmm... – Miešali si potichu každý svoje čaje. Rádio oznámilo smrtiacu erupciu... mŕtvych... nezvestných viac ako
tisíc ľudí.
Napríklad jeden... kamoš... On má segru, čo už žije sama
a má aj svoje decko. A on mi minule hovoril, že si to nevie
ani predstaviť, tú situáciu u mňa doma. Že on vie, že keby
sa niečo stalo segrinej malej, tá by pre ňu vyvraždila polovicu Slovenska. A ich mama pre segru tiež. Aj keď s nimi už
nebýva, osamostatnila sa a má vlastnú rodinu. Lebo chápeš,
stále je to jej mama.
Aký kamoš?
Vlado sa volá.
Kamoš?
Áno, bože. A občas fakt neviem prestať myslieť na to
vyhodnotenie. Bolo to prvé aj posledné, na ktorom so mnou
bola a keď vyhlásili moje meno, bolo to tuším druhé miesto
za prózu. Ľudia tlieskali a ona s krikom vyskočila zo stoličky,
vyškerená od ucha k uchu a fotila ma. – Natália sa zaškerila.
– Ja by som už mala pripravený transparent s třpytkami, že
ideeeeš cicááá. A aký kamoš? Ty si koza, Natala, rozosmial
sa Marek. Nemala rada, keď ju niekto volal Natala.
Vieš, že stále niečo v nej je také... že aj keď sa správa ku
mne, ako sa správa... že aj tak stále tak nejako podvedome
ma berie... ako svojho... alebo čo ja neviem. Že nie je až taká
krkavica, jak sa občas tvári.
Ale jaký kamoš? – stála si Natália klasicky naďalej za
svojim. Naddvihovala obočie a nasilu sa tvárila pofidérne.
Šak Vlado, párkrát som ti ho už spomínal, boli sme spolu
vonku, ty trapka. – Zasmial sa Marek.
No jasné, keby to bol kamarát, tak sa určite takto veľmi
nečervenáš. – Je to len teplo, škeril sa Marek ďalej, okusoval si
necht. – Sedíš pri otvorenom okne v decembri, zas také teplo
tu nie je. Takže je to frajer, ty mrška. – Marek prevrátil očami,
zapálil si, Natália špúlila ústa. Rozosmial sa. – Ty si hrozná.
Prečo si mi nepovedal, že máš frajera!? To je supeeer.
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Cez dym cigarety na ňu mykol plecom.
NEKÓNKRETNÁ KUCHYŇA S NEKÓNKRETNÝMI POSTAVAMI
Neskončilo sa to práve najkrajšie.
Ani nezodvihne hlavu, umýva riad ďalej.
Takých ešte bude.
Mäkkosť penou nasiaknutej špongie. Alebo jej tónu? Mimovoľné vykrútenie kútikov pier. Nadol.
Jej vlasy sa v prievane auta vlnili. Spredu sa načahovali k nemu
dozadu. A okolo len pole zelenajúce sa do leta. Zlomenina lýtka.
Miluje ju. Nenávidí. Ju.
Nádych. Výdych. Mama.
Obul som sa ti do topánok

Rozhodla sa, že si napíše niečo o ňom. Tento krát však, už
niečo, trošku iné. Niečo čokoľveké. A okaté. Asi ako to kurie
oko na jej pravej nohe.
Pretože niektoré veci sa zmenili.
Tak si nalakovala nechty na čierno, nechala, nech jej
splynú s oblohou. Zaspieva si, zatancuje, zapáli. Dá si trochu
vína, pretože na kávu už je neskoro.
Rada by som bola, lepšou osobou, zašepkala si k spiacim
hviezdam. Tie na ňu dnes už nežmurkali.
Zanedbala sa a vedela to.
Kedysi mala imunitu. Fyzickú, aj psychickú úroveň,
dôveru rodičov a ešte jeho.
Dnes len „krabičku“ mentolových cigariet, po imunite
a na nohe niekoľko rozklíčených kurích očí. A ani tie si nemala kedy riadne prelepiť, nech na ňu aspoň toľko nečumia.
Naplo ju. Len nevedela či z ťažoby spomienok, alebo zo
seba samej.
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Jemné vlasy si stiahla gumičkou, odpila si z kelímku kávy. Čakala
ho tam, kde sa dohodli, že ho čakať má.
„Si tam?“ napísal.
„Samozrejme.“ Odoslať.
„Pretože ja tiež.“
Vyhliadla spoza rohu. Pravda. Bol tam. Lenže nie pri drogérií, ako
sa dohodli. Bola to banka.
DIEVČENSKÝ HLAS
Určite nie je gej, tým som si stopercentne istá.
CHLAPČENSKÝ HLAS
Bozkával sa so mnou.
Zúženie zreničky oka, vyprázdnený pohľad, vrhnutý z okna a spadnutá sánka. Ozve sa hlasné dávenie ich tretej spoločníčky zo
záchoda. Prebrala sa.
CHLAPČENSKÝ HLAS
Daj si radšej ešte víno.
Ignorujúc tretiu spoločníčku, odpije si poriadny dúšok z fľaše
a podáva ju svojej spoločníčke. Tá neodmietne.
Keď už bolo po všetkom a ona čakala na autobus domov, slnko
práve zapadalo. Len sa mu akosi nechcelo, zubami nechtami sa
škriabalo po jej tvári, nie a nie zapadnúť, bolo príkre a zubaté.
Prišlo jej ľúto mŕtvolky na ulici, ktorej identitu už nebolo tak
ľahké určiť. Siva srsť sa jej občas zavlnila vo vetre, keď okolo nej
ľahostajne prefrčali ďalšie autá. Ako krvou polepené trsy trávy.
Mačka? Veľký potkan, malý pes?
Ktovie.
V tej chvíli jej napadlo, obrátiť sa na Boha, spolu s mŕtvolkou aj
s tým nešťastím, čo už mala práve za sebou. Mala šestnásť. Bola
po rozchode. Došli jej cigarety. A smiať i plakať sa jej od zúfalstva,
chcelo súbežne.
Cítila sa vyhodená. To asi preto, že aj bola. Z domova. A na
ako dlho – to nevedela.
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Navždy. Na mesiac? Možno len na týždeň...
Možno jej matka zajtra zavolá, a so zlomeným hlasom
ju bude volať domov. No to by sa musela ešte aj obávať o jej
duševné zdravie, pretože toto by jej matka nikdy nespravila.
Pravdepodobne... Teda určite. Asi...
Sedela na balkóne. Mesiac žiaril jasne. A tak k nemu pripálila i vyhasnutý konček svojej cigarety. Asi si pomyslel, že nebude mrhať svojou žiarou na ňu, keď ona sa aj tak venuje len
svojim vlastným myšlienkam, miesto neho. Sebec. Vdýchla,
vyfúkla. Dym stúpal, mesto spalo. Aspoň na jedno prižmúrené oko, pod rúškom zahmlenia a zimy. Pod jej nechtami.
V tme sa niečo chvelo.
Niečo spalo.
Niečo fajčilo, premýšľalo a zamýšľalo...
Čo takto previnenie svojej duše, na dnešnú noc, zhodiť
z balkóna? Tak nehumánne, spolu s obhoreným špakom
cigarety. Ráno ho nájdu. Na chodníku. Alebo v inovaťou
potiahnutej tráve. Budú ležať, mŕtvo vedľa seba, ako Rómeo
a Júlia. Tragický príbeh. Mŕtva láska. A jej život...
Až ju z toľkého sentimentu, dojatie podpichovačne bodlo
do srdca.
Si hrozná mrcha.
Ale ona to tak, v skutočnosti, nemyslela.
Špakom nakoniec aj tak dokreslila vlastné ryhy, do zaneseného popolníka.
CHLAPČENSKÝ HLAS
(v úžase zvolá) Kokso, tá hudba je suprová! Čo je to zač?!
DIEVČENSKÝ HLAS 1
Och, prestaň už, prosím ťa, nad všetkým toľko premýšľať!
Ničí ti to život.
DIEVČENSKÝ HLAS 2
Presne, božemôj! Občas by som ťa za to najradšej preplesla
a kričala na teba: „Preeebeeeer saaaaa!“ Asi nejako takto.
Dievča s bujnejšou postavou chytí chudého chlapca okolo bledých
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ramien a začne ním triasť. Po chvíľke predstieranej agresie a desu,
sa obaja rozosmejú, spolu so svojou treťou spoločníčkou.
DIEVČENSKÝ HLAS 1
Ale ja mám tiež čo hovoriť, stále priveľa rozmýšľam. Nad
všetkým. Zbytočne. Zbytočne, zbytočne, zbytočne (každé
ďalšie slovo hovorí čoraz hlasnejšie až nakoniec kričí. Jej hlas sa
rozlieha na hladine prúdiacej rieky.)
CHLAPČENSKÝ HLAS
Ale ja už na to poznám liek! Dlane do stredu dámy!
Natiahnu a nastavajú svoje ruky na seba.
CHLAPČENSKÝ HLAS
A teraz všetci naraz povieme: My to dáme. A vykríkneme
vulgarizmus.
VŠETKY TRI HLASY SÚČASNE
(mykajúc rukami hore a dolu) My! To! Dáme! Kurvááá!
A všetci naraz prudko rozhodia rukami do voľného priestoru nad
svojimi hlavami.
Keď už bolo po všetkom, privoňal k jej krku, plesol ju po zadku
a odišiel do kúpeľne. Ona do kuchyne po vodu a napila sa. Vedela,
že to bola rozlúčka.
- Premýšľam, že sa tomu začnem venovať aj profesionálne. Možno
si založím živnosť.
- Nuž, tak to by si bola najlepšia, vo svojom obore.
CHLAPČENSKÝ HLAS
Po celý čas som si myslel, že ho ľúbiš.
DIEVČENSKÝ HLAS 1
Ak s ním ideš po hrádzi, oproti Vám kráča starý pár vo
veku asi sedemdesiat a on povie: „Toto sme my, za päťdesiat
rokov,“ tak potom mu asi nie si príliš ukradnutý, však?
CHLAPČENSKÝ HLAS
(po chvíli ticha) Myslím, že nie.
Pokrútenie hlavou. Ďalší glg vína. Ďalšie dávenie, ozývajúce sa
zo záchoda.
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Magdaléna Martišková
(2001)

- Ja len že... jednoducho... Ľúbim ho.
- Prídu iní...
- Nechcem.
- Ale...
- Chcem jeho. Len jeho. Zo spomienky, akoby šepotom: nič viac,
nič menej, len teba.
Rozochvenie brady, zaslzenie očí.
Rozlomené: - Ja týmto veciam asi fakt nerozumiem. – pokrútenie
hlavou, i sveta.
Lenže neskôr, keď už obloha o niekoľko stupňov zostarla,
pochopila niečo... nepolapiteľné. Také skôr len... nekonkrétne, rozlomené a ucelené, skutočné a... áno. Niečo... čokoľveké.
A keď sa v ten večer osprchovala, umyla si zuby a chystala sa do postele, uložiť sa na noc k spánku, kurie oká na
jej nohách, začínali postupne slepnúť. A hviezdy, začínali
opäť žmurkať.

Osemnástka

Šoféruje Dominikin frajer. Mne sa ušlo miesto pod psom,
ktorý podľa osádky všetkých nenávidí a k nikomu cudziemu
nepôjde. Mňa komplet poolizoval a dôverným vnútorným
mrmlaním s labkovou masážou mojich stehien upozornil
na všetky mačky v predzáhradkách, okolo ktorých sme šli.
Inokedy v aute grcá, - smial sa majiteľ za volantom, aby
som si cestu na chatu, s tým hebedom na kolenách, lepšie
užila.
Echo zvesti. Príjmeme do výroby, na zaskladnenie materiálu
a manipulačné práce s tovarom. Práca na dve-tri zmeny, nástupný
plat brutto, plus variabilná zložka. Skúsenosti vítané, záujemcov
bez praxe zaškolíme...
Okrem štyroch eur za chatu, čo od nič netušiaceho dedka “objednala“ oslávenkyňa a ďalších siedmich na darček,
o ktorom sme zas okrem Alice netušili nič my, si treba priniesť vlastný alkohol, najlepšie aj jedlo, kto nechce prespať
o dve eurá menej, v suteréne je dvojka gauč. Niekto musí
zostať triezvy a postarať sa o zgrcaných štamgastov, plus
pohyblivá zložka...
Kovošrot Svinná, výkup druhotných surovín - platba v hotovosti.
Marek si o štyroch ráno priniesol tanier francúzskych
zemiakov z večere a chystal sa ich jesť vrchnákom z peny na
holenie. Nám bolo skôr čudné, kde vzal na raňajky večeru.
Ty čo si za prasa?! Kvalifikovaný gumár. Náplň práce: lisovanie gumy, obsluha miešacích zariadení, skladanie a rozoberanie foriem, sekanie, pílenie
hotových produktov, ostatné práce v gumárenskom priemysle.
Vhodné aj pre absolventov a ľudí, ktorí majú chuť pracovať. Možnosť uzatvorenia DDS s príspevkom zamestnávateľa. Nadčasové
príplatky nad rámec Zákonníka práce.
Darček: bič, kondómy a cigarety. Predražený striptér.
Bude sa dozbieravať po sedem-osem eur. Všetci zúčastnení sa
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budú tváriť nezúčastnene. Alica ich pošle do... Oslávenkyňa
má zlomený členok. Zišli sa len cigarety.
Chata je prúser na celej čiare. Dva odtiene toho istého schodiska, sivá a viac sivá v prípade, že idete hore schodmi. Štyri
eurá. A je iba sivá. Dolu schodmi. Nesmiete mať ale široké
boky. Kuchyňa je v suteréne. Má pivničné okienko. Obrovské
marcové zľavy. Uvedené ceny sú vrátane likvidácie starých okien
a DPH.
Neotváraj okno, bude tu zima. Ale je tu strašne zlý vzduch.No, super, teraz je tu iba studený smrad. Pidli-pidli delíme pieskové bábovky budúcich chalanov,
s ktorými nikdy nechceme chodiť. Aspoň po osemnástke už
nie. Všetky palety a vzorkovníky dospelákov blahosklonne
vešiame na struny a na steny ako kalendáre. Nástenné a trhacie. Po zotmení skáčeme svoj opičí tanec do každého, kto
otvorí ústa.
V cene je jedenkrát ubytovanie + polpenzia + doprava a poistenie
proti insolventnosti CK, el. energia, teplá a studená voda, delegát,
posteľná bielizeň, DPH. V cene nie je pripoistenie liečebných nákladov a povinný kúpeľný poplatok. Deti od 12-18 r. hradia 50%.
Marek si na poslednom snehu pri hrádzi rozbil hubu.
Utrel si hubu.
Lucii sa ide dolu sivými schodmi zle. Má široké boky.
Magda, dones mi zdola Nutelu a tri lyžice. Nutela už nie je, tu máš tri lyžice. Máte upchatý drez, WC, umývadlo? Monitoring. Sme tu
pre vás. NONSTOP.
Trojka vľavo hore.
Apartmány 2+1, prístelok možný.
Tri špaky zadusené v narodeninovej torte, čo nikto nechcel
a nebola ani raw. Nechali ju v suteréne chaty ako rady od
mamy, čo ju priniesla. Mala som na ňu chuť už včera, ale
Alica so Sraľom povedali, že na Elán sa tancuje až po polnoci.
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Doteraz, keď pijeme a začne hrať Ona je madona od Roba
Grigorova, leziem na stôl s pocitom, že je to o mne a chcem
tancovať. Robo pozerá zjazdové lyžovanie. Tá prezentácia
o Petre Vlhovej na TSV ma stála toľko úsilia, že pozvem celú
rodinu a budem ju ešte päťkrát premietať doma v obývačke,
aby som sa docenila. Robo púšťa Elán, ide spať o jednej, aby
ráno mohol šoférovať. Alica vylieza na stôl, jediná mala biele
tenisky a celiakiu. Fľaša becherovky a chlebíčky prehrávali
boj s bahnom a inou rozbitou hubou z hrádze. Z Galanty prišiel striptér, ale nebol to ten, ktorého sme si vraj vybrali. Mal
fejkovú policajnú uniformu a museli ho sledovať aj chalani,
lebo prispeli na darček. What the hell.
Ty stále miešaš, ako to, že nie si opitá?! Ja by som už asi
bola. Alica, veď sa bavíš so mnou z koberca...Máte vlhký dom? Podpilovanie a chemická injektáž. Dlážkovica, asfaltový šindel.
Kompletná rekonštrukcia, úprava zábradlia. Výškové
práce - prenájom plošiny.
Asi dostali všetci široké boky, nikto dolu nezlieza.
Grafénové vykurovacie fólie, káble a rohože, termostaty,
infražiariče, mastencové radiátory. Garancia úspor, nákladov
na energie.
Jednorožce a dobré víly. Vždy lepšie ako grilovačka s Ferdom Mravcom a Ježišom naposledy.
Výkup koží a predaj krmiva. Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a bez nožičiek. Cena koží sa môže meniť. Výkup sa opakuje každé
tri týždne. Auto bude stáť na stanovišti alebo pred obecným úradom 10 minút. Predaj sliepok. Od 4.3.2019.
Kovošrot Svinná
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Bianka Masaryková
(2000)

Ku každej objednávke darček. Možnosť splátok s 0% úrokom.
Obhliadka a vypracovanie cenovej ponuky zdarma. Pri rýchlej
objednávke zľava.
Fajčil pred chatou a podľa neho boli všetci teplí mentálne
chorí. Urazila som sa, kvôli kamošom. Nepomohlo, ani keď
mi zopakoval, že som ako Taylor Swift. Prvá dvojka gauču
patrí mne a Alici. Druhá jemu.
Si ešte nasratá? Nebudem, ak ma budeš škrabkať na chrbte, kým nezaspím.
Frézovanie a vložkovanie komínov. Obhliadka zdarma.
Dohoda istá.
Robo, ty si mi mal pripomínať, kedy si mám tie vydrbané
tampóny vyťahovať! Robo nikdy nepije, lebo sa bojí, že si poškodí mozgové
bunky. Vyťahuje mobil. Má v ňom pripomienku.
Alica, trištvrte hodina, pasé. Záhradníctvo na hrade ponúka semená. Viac ako 400 druhov
a odrôd. Zemina na výsev. Sadbové zemiaky, vaničky aj vrecia.
Cibuľa sadzačka. Jarné aranžmány.
Prijme na TTP vodiča. Vodičský preukaz skupiny bé. Víkendy
doma, preplácané nočné jazdy. Nástup ihneď.
Osemnásty rok na trhu. Skúsenosti. Overená kvalita. Dobrá cena.
Spokojní zákazníci.
Najčítanejšie regionálne noviny. Nedostávate pravidelne naše
noviny do schránky a chceli by ste?
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Veľké slová ako sankcie a emancipácia

Milujem.
Milujem ťa vo dne i v noci.
Milujem ťa so srdcom na rukáve.
Dnes nám konečne praskla vaňa. Voda zaliala celú chodbu
i obývačku. Vzala nám sedačku a tvoj kufor. Zaplnila moje
pľúca a ja som sa po dlhom čase cítil plný.
Plný lásky. So srdcom plným špinavej vody.
Prečo si odišla?
Mal som pre nás prichystané veľké plány. Chcel som ti
ukázať všetky nočné mole a veterné výkyvy. Tentokrát to bolo
ale definitívne. Zobrala si všetky vešiaky zo skrine. Už neviem,
kde mám ukladať slzy, aby uschli. Vzala si mi i lepiacu pásku.
Čím teraz zlepím našu prasknutú vaňu? Bude tiecť a tiecť.
Až dokým nepraskne náš byt.
Až dokým sa neutopím.
Chcel som sa pomodliť. Tak, ako si to robievala i ty, keď
došla výplatná páska. Štyri otčenáše a nedeľa v kostolnej
lavici. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
A vaňa praskala a praskala.
Hovorila si, že vyžijeme z lásky. Vravievala si, že vreckovky nepotrebuješ, stačí ti toaletný papier. Že nechceš drahé
topánky, zaobídeš sa s papučami.
Povedala si, že budeme žiť z lásky. Láska nám na prežitie
stačí.
Myslel som si, že bude všetko v poriadku. Spolu vyrastieme
z detských rukavíc.
Chyť, prosím, roh vane. Prosím, drž ho pevne. Prosím,
nepúšťaj ho. Nechcem, aby viac tiekla.
Pamätáš si ten deň? Keď sme si sľúbili, že sa budeme milovať, až dokým sa socializmus neskončí?
Potom ale nastala demokracia a naša zmluva už nebola
predĺžená. Lásku sme odsunuli nabok a dohodu zapečatili.
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Bozkom na líce.
Milujem ťa.
Milujem ťa vo dne i v noci.
Vieš, čo je smiešne? Nič nie je smiešne. Už viac nie.
A preto ti hovorím, je dobre, že si odišla. Mám pokoj a už
nemusím jesť tvoje nechutné slivkové koláče. Počúvať tvoje
básne o drahých krémoch na ruky. Veď predsa vieš, že všetky
peniaze som minul na dieru v našej vani. Bude ticho. Žiadne
vzlyky a vypálené žiarovky. Ostanem tu sám a bude mi dobre.
So scvrkávajúcou sa láskou a hrdzavými žiletkami.
Bolo kúsok po pol dvanástej. Volali mi z linky detskej
dôvery.
Hovorili niečo o tebe. O tebe, špagáte a stoličke. Vraveli,
že ťa našli visieť ako chorvátske slnko na nebi.
Začal som sa smiať. Mali zlé číslo.
Možno to bolo v ten moment, keď vaňa prestala tiecť.
Ostala iba veľká prázdna diera. Chlieb náš každodenný daj
nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame
svojim vinníkom.
Sme konečne šťastní. Obaja.
Sme plní lásky a pokoja.
Obula si si svoje papuče a utrela slzy do toaletného papiera. Spolu sme zlepili vaňu a teraz ju pevne držíme v rukách.
Každý z jednej strany. Predĺžili sme našu zmluvu. Budeme
sa milovať, až dokým nás linka detskej dôvery nerozdelí.
Budem ťa milovať, až dokým ťa neprestanem.
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
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Sankcie, emancipácia a ďalšie veľké slová

Tak veľmi som sa snažila.
Tak veľmi som to chcela.
Túžila som vo dne i v noci.
Chcela som ho milovať.
Chcela som, aby sme cestovali zo severu na juh. Aby sme
spolu šúpali cibuľu i zemiaky.
Modlila som sa. Za tvoju matku, za zosnulého otca. Každé
ráno štyri otčenáše a nedeľa v kostolnej lavici. Ty si ale iba
skladal origami a ladil stanice rádia.
Bola som hlúpa, keď som si myslela, že sa všetko zmení.
Že ma obsypeš láskou a kúpiš ten drahý krém na ruky, po
ktorom som tak veľmi túžila. Že si konečne upraceš pivnicu
a prestaneš vyjedať slivky z môjho nedopečeného koláča.
Začneš si zapínať zips na nohaviciach a namaľuješ izbu
na oranžovo.
Dnes už viem, že to boli iba prázdne slová.
Prázdne vety, z ktorých ani deti v Afrike nenakŕmiš.
Už nechcem stáť so zopätými rukami nad plným bubnom
našej práčky. Počítať vínne mušky utopené v mojej drahej
keramike.
Nebavia ma tvoje čísla. Tvoje vypálené žiarovky. Tvoje
vlasy na podlahe.
Chcem lásku. Tak veľmi túžim po láske.
Po výškach, z ktorých sa ti potia oči. Po ananásoch, ktoré
nekúpiš v socializme.
Kde sme sa stratili?
Prečo si začal škrtať zápalkami, keď sme stáli pod
chorvátskym slnkom?
Už neviem kde nastal ten bod zlomu, keď sme si kúpili
umelý vianočný stromček. Keď sme pili vodku z drevených
pohárov a fotky nahrávali na poškriabané cédečka.
Nastal čas, aby sme vymenili posledný filter v kávovare
a potriasli si rukami. Je to remíza.
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Emma Vičanová
(2001)

Je koniec hry, nikto nevyhral.
Vráťme pozostatky lásky do skrinky nad kohútikom. Tam,
kde si ukladáš hrdzavé žiletky.
Nechaj ju tam, nech sa suší, nech sa pomaly scvrkáva.
Nie, neboj sa, nebude ju to bolieť.
Topánky ti nechám pred výťahom. Obľúbenú košeľu
darujem sýrskym sirotám.
Prečo tak veľmi vzdoruješ? Prečo páraš nitky na svetri
od tvojej nevlastnej sestry?
Do polievky pridám smotanu, z ktorej ťa tak veľmi bolí
brucho. Z kľučky strhnem návod na použitie, aby si zabudol,
že sú otvorené. Nechám ťa plakať, roniť slzy. Nechám ťa
prosiť o posledné miesto v našom albume.
Strčím si prsty do krku a zapískam.
Postavím sa na stoličku so špagátom v ruke. Jednu časť
obviažem okolo svojho krku a druhú o drevený hranol. Urobím krok a…
Vrátim sa zajtra. S oranžovou taškou na pleci.
Budeme variť smotanové polievky. Plakať, pískať a roniť
slzy. Plniť náš album sýrskymi sirotami. Párať naše nevlastné sestry a vzdorovať prstom v krku. Sušiť topánky pred
výťahom a bojovať s hrdzavými žiletkami.
Budeme vyhrávať.
Meniť cédečka a plniť kávovary chorvátskym slnkom.
Strácať sa v ananásoch a potiť socializmus. Budeme sa milovať z juhu na sever. Modliť sa nad cibuľou a skladať zosnulých
otcov v kostolnej lavici.
Budem ťa milovať so srdcom na rukáve.
Milujem ťa vo dne i v noci.
Milujem.
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Otec

V tej situácii má jedlo čudnú prázdnu chuť, akoby ani neexistovalo. Všetko sa naťahuje, zväčšuje, každý kúsok mäsa, ryže
a zeleniny pripomína roztopený žuvačkový syr, ktorého sa
neviete zbaviť. Dlhé nite nedokážete požuť, nemajú koniec,
nemajú začiatok, sú súčasťou príboru, pomaly vám kĺžu dolu
hrdlom, no nikdy ich úplne neprehltnete. Pomaly sa dusíte,
ale neberiete to tragicky.
Po hodine, kedy z taniera nezmizne ani polovica, vravím babke, že mám dosť. Tá ale krúti hlavou, musím ževraj
jesť, duša ma klame, hladujem, musím jesť. Ja som však
presvedčená, že prasknem, jedla som dlho, určite aj veľa.
Dám si ešte jeden hrášok a na sto percent sa zmením na
obrovskú guľu, budem sa kotúľať k dverám, dolu schodmi,
zvalcujem záhradku pred panelákom, predbehnem autá a už
ma nikdy nezastavia a nenájdu. Skončím v oceáne a budem
prvou ľudskou guľou, ktorá preplávala vzdialenosť z Európy
do Ameriky.
Napichnem ho na vidličku a s očakávaním ho zjem. Nič
sa však nestane.
V tej situácii je všetko pod kalnou vodou. Nos mám plný,
neviem sa poriadne nadýchnuť a zvuk ku mne nedolieha.
Počujem len tlmené hlasy z telefónu, ktorý babka kŕčovito
zviera. V očiach sa jej lesknú slzy, časom zaplavia miestnosť.
Plávam medzi nevylúštenými krížovkami, babička sa mení
na raju a svoje veľké ruky rozpažuje, plachtí. Musím jesť,
vraví, no z úst jej vychádzajú len bublinky.
Prstami prechádzam po neveľkej ryhe na drevenom stole.
Spravila som ju ja, mala som päť a nevedela strihať.
Nechcela som.
Milión hodín v nemocnici, posledné leto. Hnusné obedy,
hlasná hudba, magnetky za pätnásť eurový nákup a staré
auto so starým dedkom za volantom, ktoré si to šinie po
horúcej diaľnici do Trnavy.
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Dedko posledné roky dobre nevidí, okuliare menia hrúbku každý mesiac. Preto je natlačený na volante, raz za čas,
keď sa pomrví, omylom zatrúbi. Vonku začína pomaly pršať, je asi tridsať stupňov, mama si vypína vlasy do drdolu.
Kanály smrdia.
Na ceste sa párkrát stratíme, dedko nadáva na očného.
Mali by vyrábať automapy pre seniorov, potom sa čudujú,
že sa furt strácame. Náš cieľ, na mape veľké H, smrdí ako
antibiotiká. Plné lôžka, šláger v telke a sestričky, ktoré
nerozumejú pojmu smútok. Jednej sa to snažím krvopotne
vysvetliť. Že je to nezabudnuteľný pocit, prázdno, niekde
pri srdci, nie úplne v ňom, tam by mohlo spôsobiť vážnejšie
zdravotné problémy. Infarkt a tak. Je to trápne ticho. Všetko
spí, žalúdok netrávi, mozog nerozmýšľa, krv neprúdi. Pokoj,
ticho, prázdno. Znie to pekne, ibaže to bolí. Vysvetľujem jej,
hoci by to už dávno mala vedieť, že keď vám neprúdi krv,
žalúdok netrávi a mozog nerozmýšľa, dlho žiť nebudete.
Vysvetľujem, že musíte svoje vnútro znova rozpohybovať.
Sestričku to aj napriek všetkej mojej snahe, netrápi, nepustí ma, musím počkať, na jisk-u môžeme ísť po jednom.
Babka a dedko mi idú kúpiť sladkú palacinku, v areáli je bufet, mám počkať na chodbe. S mamou sa potom vymeníme.
Plášť je mi malý, nezapnem ho kvôli prsiam, ale nikto to
odo mňa ani nechce. S ockom sa rozprávam pomaly. Stratí
sa každú chvíľu, potrebujem si naše rozhovory pamätať.
Vraví, že niektoré veci nestihne. Áno, napríklad vlak do
Piešťan, ktorý odchádza o desať minút. Smeje sa. A ja som
rada.
Palacinka je studená ako mamina ruka, ktorá ma pevne zviera. Ocka časom navštevujeme už všetci naraz, bez
plášťov, len s otrasnými návlekmi na teniskách. Ukazuje
nám svoju novú televíziu na izbe a knihy, ktoré už stihol
prečítať, lebo sestrička stratila ovládač a nevedia prepnúť
z kanálu s romantickými filmami na šport. Vtipkuje, že si
časom zvykne na brak. Mama sa však nesmeje.
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V rádiu hrá Žbirka a v telke idú animáky. Robím si úlohu
z matiky, no pri tom všetkom neviem spočítať ani dva a dva.
Babka drieme pri dverách, nedojedené kura zase na linke.
Myslím na kocúra, ktorý je doma úplne sám. Určite leží pri
dverách a plače za mnou a mamou… za ockom. Mala som ho
zobrať so sebou, dedko síce zvieratá nemá rád, no v školskej
taške by si ho nevšimol. Keby mňaukal, nakŕmila by som
ho hydinou.
Chcem si prezrieť fotky z albumov, ktoré babka skrýva
na horných policiach. Strach, že zabudnem, že si budem pamätať len na nemocnicového ocka, je horší ako čudné zvuky
pod posteľou o tretej ráno, ako chladné ruky, obmotávajúce
nezakrytý členok. Ticho precupkám do starej maminej izby,
babička si to nevšimne. Postavím sa na špičky, až na palce
a končekmi prstov nahmatám chrbát veľkej knihy.
Mám osem a na interaktívnej výstave zo starovekého
Egypta je možnosť preskúmať dôveryhodnú repliku faraónovej
hrobky. Bojím sa však tmavých zákutí, videla som veľa kreslených rozprávok, viem, že múmie ožívajú a zaklínajú bádateľov,
ktorí narúšajú ich pokoj. Píše sa to aj v tom obrázkovom písme,
jeho názov je moc zložitý a ja neviem poriadne vysloviť r.
Ocko ma povzbudzuje, počká ma na druhom konci. Je to
len neveľký kváder z pieskovca uprostred múzea, vnútri nie
je spletité bludisko, len tajomné prítmie a text na plastových
ceduliach. Nesmieš ma nastrašiť. Nenastraším. Musíš zostať
pri vchode. Zostanem.
Ocka však dobre poznám, som síce malá, keď ale vedľa
seba ležíme na gauči a pozeráme horory, nedobrovoľne, to
on mi furt prepína rozprávky, chytá ma za nohy a ja kričím.
Mama ho najprv hreší, no potom sa smeje. A jej smiech je
zvonkohra.
V kvádri chvíľu čakám, potom vyjdem kadiaľ som vošla,
obehnem hrobku a ocka, ktorý sa skrýva pri východe, pripravený vyskočiť, vystraším s hrozivým revom ja.
Som jeho malá príšerka. Jeho malá mudroška.
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Mama kričala, ale ty si sa nedala prekabátiť, nebudeš
náhodou po mne?
Fotky sa snažím vyryť do pamäti. Ocko a ja so zlatým
scarabeom na ruke, dôveryhodná atrapa, bojím sa, že mi ožije
v dlani. Ocko v plavkách, zamotaný v chaluhách. Ocko a ja
v aute postavenom z piesku. Ocko so špekačkami na chate,
vedľa dohárajúceho ohniska. Ocko v Benátkach, silne objíma
mamu, smeje sa. Ocko, slnečné okuliare, náznak rastúceho
brucha, foťák okolo krku.
Každá spomienka mi však ujde z hlavy skôr, ako si ju
stihnem vôbec vybaviť. Neustále si opakujem, že sa musím
sústrediť, že si tie fotky musím zapamätať, dobre viem, že
doma album nemáme, že všetky dôkazy o výletoch a krásnom detstve, spia v babkinom byte.
Od zlosti ťažkú knihu zhodím zo stola. Od zlosti sa rozplačem. Od zlosti kopnem do stola.
A zrazu si uvedomím, že moja krv prestala prúdiť, žalúdok
tráviť a mozog rozmýšľať. Možno preto si neviem vybaviť
farbu plaviek môjho otca. Neviem, ktorá pesnička je jeho
obľúbená, a nad ktorým jedlom ohŕňa nos. Neviem, kam sme
chodili cez jarné prázdniny lyžovať, dokonca ani neviem či
ma vôbec lyžovať naučil. Môj mozog nerozmýšľa. Akoby som
otca nikdy nemala.
V tej situácii je všetko akosi bez chuti a pod vodou. Babka
mi z košíka na sladkosti vyhrabe melónové žuvačky, kúpila
ich asi pred rokom a zabudla na ne, no stále sú moje obľúbené. Žujem, vzduch vonia zhnito a melónové-nemelónové
žuvačky sa v ústach menia na guču, ktorá sa neskôr zasekne
v hrdle a ja zabudnem rozprávať.
Nafukujem bubliny.
Vo dverách sa objaví mama, mokré vlasy jej rámcujú
tvár a ja neviem či jej ich zmáčal dážď alebo slzy. Žuvačku
prehltnem.
Mama je krásna. S obrovským klobúkom na hlave sa opiera o ockove nohy a prsty zabára do piesku. Nahlas číta ženský
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román a pri scénach pre dospelých stišuje hlas. Chichoce sa
a spodná časť stránok navlhne soľou.
Vraví, že chytá bronz, ocko chytá opaľovací krém a natiera
ju. Do kýblika s princeznami zbieram mušličky a potom ich
ukladám okolo nich, vytváram kruh, ktorý nesmú prekročiť.
Rodičia s lámanou angličtinou zjednávajú ceny s plážovým
predavačom, kupujú ostro zelenú osušku pre babičku. Pozeráme na veľké vlny, na šlapadlá so šmykľavkami a ja sa
pristihnem, že namiesto na more, zaujato hľadím na mamu.
Na jej stmavnutú pokožku, modré žiarivé oči a široký úsmev,
vlasy má ostro žlté, vyťahané slnkom, vonia ako to najkrajšie
leto. Nečudujem sa, že sa do nej ocko zamiloval.
Teraz je iná, farbu z kože si vyšúchala a oči má prázdne.
Jej vôňa sa mi spája s najhorším letom, palacinkami, smútkom. No stále je nádherná. Smutne nádherná. Opatrne ku
mne podíde, z kabáta jej kvapká priamo na parkety. Pevne
ma objíme. Z očí mi kvapká priamo na parkety. V jej vnútri
je príšerné ticho, avšak horšie ako to moje. Mozog jej nerozmýšľa, žalúdok netrávi, krv neprúdi.
Srdce nebije. Tam, kde je to najnebezpečnejšie.
Drží ma pevne, no ja sa jej vytrhnem. Vbehnem do kúpeľne a rozhádžem babkine uteráky. Spolu sa zabalíme do
zelenej osušky, ktorá mi zohrieva kožu ako augustové slnko.
A dúfam, že jej leto pohne orgánmi.
Stojíme uprostred obývačky, cez ramená prehodené celé
Taliansko a počúvame naše trápne ticho.
Ocko sa hodí do veľkých vĺn a vo vode sa lesknú jeho
ružové plavky s havajským vzorom.
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Alica Bednáriková
(1999)

Cibuľa

Guernica a ja sme stáli v kuchyni a krájali cibuľu. Čím hlbšie
som krojila, tým viac som plakala.
Cibuľu som krájala vždy v šikmej línii. Akoby sa krúžky
týmto spôsobom stali hrubšie a lepšie. Nikdy som sa nedozvedela, či je táto metóda podložená. Ale robievala som to
tak už od piatich rokov. Vtedy mi matka dala do ruky môj
prvý nôž.
Povedala mi, zatiaľ nebudeš vedieť čo si s ním počať. Trvá
to nejaký čas. A predtým, než sa to stane, ho musíš poriadne
nabrúsiť. Nech je čepeľ ostrejšia než slzy, ktoré pri krájaní
padajú na dlážku. Toto vyriekla do noci a vylovila nožík
z dna otcovej krabice.
Duté krabice vtedy pokrývali celú chodbu, tvorili kartónové mestečko z ktorého nebolo úniku. Nie v plnom počte.
Otec si do nich pobalil všetky prázdne fľaše a odišiel. Na
ten deň si už nespomínam.
A tak som zvyšok času strávila krájaním. Krájala som
cibule, jednu za druhou. Kam išli potom mi nebolo známe.
No vedela som, že pre túto prácu som sa narodila. Každou
rozkrojenou cibuľou som bola bližšie k cieľu.
Najprv mi to príliš nešlo. Matka na mňa zvykla karhavo
dozerať a kým som sa nezačala zlepšovať, nepoľavila.
Takto to v živote chodí, povedala.
Zvykni si teraz a nič ťa neprekvapí.
Nemyslite si, že som sa ku krájaniu dostala len tak zhurta. Tak sa to predsa v usporiadaných rodinách nerobí. Nechceli sme vzbudiť fámy u susedov, nechceli sme si pohnevať
to málo, čo nám z rodiny ostalo. Nechceli sme sa priskoro
uväzniť do manuálnej práce.
Najprv som sa učila o cibuliach; o ich výskyte a čo treba
spraviť, keď nejakú nájdem doma. V škole sa šepkalo o tom,
čo sa v uliciach netajilo. A aj mne sa do detského ucha dostali
tajnosti o ich príchodoch.

Próza do 26 rokov

Niekto ich videl na gauči, niekto v posteli. Cibule sa
objavovali na rôznych miestach a v rôznych situáciách
a my ako deti sme si to, pravdaže, nevedeli vysvetliť. Vtedy
som bola rada, že ma mama pripravila. Zvestovala som im
pravdu. Pravdu, že tak to v živote chodí. A na to sa predsa
odvrávať nedá. Je to fakt.
Niekto ich zasa nevidel vôbec. Čudovala som sa tomu,
možno som aj tajne dúfala, že môj osud bude podobný.
O cibuliach je totiž všeobecne známa jedna skutočnosť,
a síce, že čím viac vrstiev odhalíš, tým viac plačeš.
Tí, ktoré ich nevideli vôbec, boli šťastní. Aj tí, ktorí ešte
nezistili, čo sa pod zošúvereným obalom cibule skrýva.
Bola to ich sladká nevedomosť, tú sa im nedalo zazlievať.
Nerozumeli tomu.
Poznala som ľudí, ktorí to s cibuľami mysleli dobre. Bol
to veru nezvyčajný pohľad, ale vypočula som si ich.
Je to lepšie ako to, čo nachádzam doma teraz, hovorila
mi jedna z nich. Je to lepšie ako nič.
Moja mama by bola rada, keby doma nejakú našla, hovorila druhá. Už je dlho sama.
Ale moja cibuľa bola iná ako ostatné. Bola tak nečakaná.
A hoci som podstupovala roky príprav, nevedela som, čo
si počať.
Krájaj, povedala mama.
Mala som vtedy päť rokov a rozkrojila som prvú cibuľu.
Zmätene som sa pozerala na mŕtvolné telo, prerezané v pol
a nehybne ležiace na drevenej doske. Kúsky života akoby
z nej boli na chvíľu vysaté. Premýšľala som nad cibulinou
minulosťou.
Vedela som, že už bola prekrojená a že môže byť prekrojená zase. Vedela som, že jej to ublížilo. Tvrdila mi, že má
dobré úmysly, neustále to opakovala. A sprvu som jej aj
verila. Prvý rez bol predsa hladký a, pre mňa, bezbolestný.
Žiadna krv, žiaden krik. Len bieloba uviaznutá v nesprávnej koži.
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Ako vôbec môžeš pochybovať o niečom tak nevinnom,
bezbrannom ako je cibuľa. Stačí jeden pohľad, jeden vrúcny
pohľad na celú jej zaoblenú konštrukciu a človek nemôže
pochybovať o jej slovách. Prišla sem. Prišla sem, doniesla si
krabice s prázdnymi fľašami a nechala sa mnou pokrájať.
V istom zmysle je to odvážny čin a ja som sa neubránila
obdivu.
Moja cibuľa bola iná ako ostatné. Bola milá, nahradila
mi všetko, čo som potrebovala. Nosila mi darčeky, smiala
sa mojim vtipom. Niekedy ma dokonca hnevalo bohapusté
poslanie krájania, ktoré som na nej vykonávala. Nemohla za
to, našla vo mne zaľúbenie.
Moja matka prestala sledovať, či krájam dobre. Mala vo
mne dôveru - vo mne a v našej cibuli.
Prestala ma strážiť doma. Cibuľa sa o teba postará, riekla,
keď som protestovala. Cibuľa vie najlepšie, čo potrebuješ.
Vie, pozná ťa, zoberie ťa tam, pomôže ti. Bola som nútená žiť
s ňou, spätá v úzkej väzbe. Všetci jej dôverovali a to aj vďaka
mojim slovám. Podarilo sa mi presvedčiť každého v mojom
okolí, že som za ňu rada. Že som rada, že ju máme.
Vy máte doma cibuľu? A to sa nebojíte?
A čoho?
Rástla som a cibuľa so mnou. Zoznámila ma s ďalšími cibuľami, hnedšími, staršími ako ona. A ja som ich neodsudzovala. Je ťažké byť perfektnou cibuľou, najmä v tomto svete.
Preplietla sa so mnou príliš skoro a príliš tuho. Mama
nebola doma keď mi prvý raz ublížila.
Krájala som ju ako obyčajne, no ona mi vykĺzla spod
noža. Posmievala sa mi, že ju neviem chytiť, vydala sa na
púť celým bytom a ja som ju naháňala a márne sa snažila ju
dolapiť. Stratila som všetku nádej, keď som ju našla na doske.
Ležala tam, bez pohnutia. Okamžite som pribehla k nej a skôr
než som sa spamätala, cibula schytila nôž a zaťala. Role sa
vymenili. Zaťala a zo mňa potiekol cícerok krvi. Červenšej
než si viete predstaviť.
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Bola to zrada.
A nebolo to posledný raz.
Cibuľa ma príliš dobre poznala, vedela mi prebehnúť
cez rozum. Keď som to najmenej čakala, vystrelila a zaťala
do mňa, zakaždým hlbšie a zakaždým potieklo menej krvi.
Spamätala som sa príliš neskoro na to, aby mi niekto veril.
Cibuľa prešla cez rozum nám všetkým. Matka neverila mojim
slovám. Nikto im neveril.
Tvoja cibuľa? Ona taká nie je. Cibule ako tá tvoja nerobia
také veci.
Myslím, že preháňaš.
A tak som mlčala a nechala sa bodať cibuliným ostrým
nožom. Čepeľ prekĺzla hlboko dovnútra, akoby čakala, že tam
niečo nájde. Ale vnútri sa nenašlo nič, ani krv. Po nejakom
čase som prestala krvácať úplne.
Trvalo mesiace, možno roky, kým som pochopila, čo sa
stalo. Musela som si to naozaj zažiť aby som uverila tomu pradávnemu prísloviu. Čím viac vrstiev odhalíš, tým viac plačeš.
A potom cibuľa odišla. Zobrala si krabice a mesto ostalo
pusté.
Nôž už nikto nechytal a nebodal mi ho do tela.
Vtedy sme ja a Guernica stáli v kuchyni a krájali novú
cibuľu. A ja som si vzdychla, lebo som vedela, že z toho nie je
úniku. Navždy budem stáť v tejto miestnosti s Piccasovým
obrazom a krájať, čo mi bolo dané. Vlhčiť si nožík slzami
a neprestať; to je moje poslanie a to budem robiť.
A tak som uchopila nôž do ruky, zovrela drevenú konštrukciu, posledný raz spočítala tváre na plátne, tie bezútešné
tváre, a zabodla si nôž do hrude.
A zo mňa nevyšla krv. Bola som len bieloba uviaznutá
v nesprávnej koži.
MANFRED
Nie je jasné, ako sa Manfred v stane zjavil. Schúlený
pod tenkou plachtou, ktorú nazývali perinou len pätolizači
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a fanatici, ležal tam nehybne, sprvu nerozoznateľný od ostatných členov čaty. Vstal ako väčšina, dostatočné skoro nato,
aby sa o piatej stihol hlásiť na raňajkách. Umýval si zuby tak
ako si oni umývali zuby, sprchoval vtedy keď sa sprchovali.
Na konci rannej očisty sa oplieskal studenou vodou, zmáčajúc prednú časť ošúchaného bieleho tielka; gesto, ktoré
urobil tak prirodzene, až navodzoval pocit že tento rituál
robí každé ráno, niekoľko rokov, vybičovaný armádnymi
podmienkami. Absolvoval celú rannú rutinu a predsa bol
ako výkričník upriamujúci na seba pozornosť. Mal krátke,
tmavohnedé vlasy, ktoré s mu na koncoch začínali formovať
do nejasných kučier. Bol vysokej, priam robustnej postavy
a na tvári mu trónil tupý výraz; keď sa na neho človek uprene zadíval, zbadal, že mu ľavé oko z času na čas ubehne do
strany, akoby sa nevydržalo uprene dívať na svet.
„Čo myslíte, odkiaľ sa mohol zobrať?“ naklonil sa Frank
hruďou k stolu, adresujúc túto otázku spolusediacim, alebo
komukoľvek, kto mu bol ochotný odpovedať.
Sedeli za dreveným stolom v jedálenskom stane a tlačili
raňajky s granulovaným citrónovým čajom na prídel.
Chvíľu mu nikto neodpovedal, čo Frank zobral ako signál
na prejavenie svojho názoru.
„Podľa mňa ho prevelili z tridsiatej ôsmej. Počul som, že
teraz odtiaľ prevelujú jedna radosť.“
„Prečo?“ spýtal sa Paul, najmladší kukuč za stolom.
Opäť sa naklonil, s úškrnom jemu tak typickým v situáciách, keď vie viac ako ostatní. „Vraj tam vypukla epidémia.“
Vystrúhal zvrhlý úsmev. „V priebehu dvoch dní bola polka
čaty imobilná. Všade samé zvratky, chlapi neschopní dobehnúť na záchod, ešte aj jedlo bolo kontaminované. Aspoň
to hovoril môj zdroj.“
„Tak ho sem prevelili aby nás nakazil?“
„Prevelovali tých, ktorí nakazení neboli.“ Frank zagúľal
očami a odpil si z čaju. „Logicky.“
V tichosti sledovali, ako si sadol do vedľajšej lavice.
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„Pozri na ten tupý pohľad.“ Paul kývol hlavou. „Isto je
zaostalý.“
S lyžicou uchopenou do päste Manfred hltal pariacu
kašu. Neraz sa pri prežúvaní pozrel pred seba na ošumelú
látku stanu, jeho tvár nevyjadrujúca jedinú emóciu.
„S takýmito typmi som mal v minulosti často čo dočinenia.“ Odfrkol Stanley s rukami preloženými na prsiach.
„Spoznám ho ako ho vidím. Nemôže byť náš.“ Poslednú
vetu vyslovil ako tajné sprisahanie.
„Čo tým myslíš?“ Vydesil sa Paul.
„Myslíš že je...?“
„Špión, áno. Poslaný Rusmi, alebo Nemcami, pripravený
všetkých nás skántriť keď budeme chrápať. Bez zľutovania.“
Zamračil sa a pokrútil hlavou. „Pozrite na ten ksicht. Tí
parchanti s nami chcú vybabrať.“
„Ale prosím ťa, Stanley...“ Naklonil sa k nemu z vedľajšieho stola Greg.
„Ak niekto z vás zajtra v noci otrčí kopitá rukou toho
odrodilca, nebudem trúchliť. Varoval som Vás.“ Preriekol
neoblomne.
„Aj keby ho poslali zvonka, nemyslíš, že by to mohli
urobiť aj naši?“ Prisadol si Greg ku stolu, čo vytočilo Stanleyho do nepríčetnosti. Skúsenému oku neušlo, že si ruky
zaboril tuhšie do hrude a prudko vydýchol nosom.
„Prečo by ho posielali naši? Ty si sa už načisto...“ Precedil.
„Nie, daj tomu šancu, kamarát,“ zamontoval sa Paul,
úplne ignorujúc nevhodnosť oslovenia.
„Myslím, že niekomu tam hore sa nepáči aký výkon
podávame. Tohto tupca sem poslali, aby nás zosmiešnil.“
Preriekol a premeral si očami spolu sediacich. Paul mal
na nose kúsok pasty. „Podľa nich sme slabí. Mäkkí. Chcú
nám to dať najavo. Ste takí neschopní, že musíme posielať
postihov, aby bojovali po vašom boku.“
„Na tom niečo môže byť,“ súhlasil po chvíli Frank.
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„Ty si sa už načisto pomiatol, kamarát.“ Adresoval Stanley Gregovi.
„Nie je to predsa tak? Zamyslite sa, koľkokrát nám za
posledné týždne hádzali polená pod nohy?“ Gregov prst divoko vystrelil a ukazoval na všetkých okolo. „A v novinách
sa nedočítaš nič konštruktívne, len všeobecné keci, žiadna
chvála. Nádej na víťazstvo? Zabudni.“ Vzdychol si a jeho prst
pristál na Manfredovi. „Toto je ich odpoveď.“
Kapitán Manfredovi nevenoval ani jeden pohľad. Keď
prideľoval úlohy a prechádzal harmonogram dňa, bol zvyčajne strohý a priamy.
Na obede by ho istotne opäť rozoberali, ostatne, čo iné sa dá
robiť v uzavretej komunite. Možno by ho zavolali prisadnúť si
a zistili by, že Manfred bol vlastne veľmi jednoduchý chlapec;
milý na vlastnú škodu. Večer by sa im snáď zdôveril, ako ho
otec vyhnal z domu na vojnu, v nádeji, že sa nevráti a matka
bude konečne žiť v pokoji. Nebude viac robiť rodine hanbu.
To by však v tábore nemohol vzniknúť poplach. Nepriateľ
sa blížil míľovými krokmi a namiesto pochutnávania si na
gulášovej polievke, odmene ktorá prichádza len párkrát za
mesiac, nabíjali zbrane a bežali do formácie. Rozkazy, krik,
chaos. Všetko sa odohralo prirýchlo. Na ústup bolo neskoro.
Stanley padol prvý. Chvíľu sa ešte držal nádeje na život,
zvieral kus hliny a ktorú dopadol a z posledných síl zašomral
pár zbožných slov ako modlitbu. Hneď za ním Frank. Paul
sa držal dlho, zastrelil niekoľkých vojakov. No nakoniec aj
jeho zobrala tma.
Greg sa schoval za zbrojný sklad a s hrôzou v očiach sledoval divadlo, ktoré sa pred ním odohrávalo. Celý sa triasol,
bol si viac ako istý, že sa pošťal a zrazu nevedel, či reve od
potupy, sklamania zo seba samého, alebo s čistého zúfalstva.
Nadskočil, keď niečo udrelo neďaleko jeho skrýše. Bol to
Manfred. Schmatol druhú pušku a rozhodným krokom kráčal
ponad zvyšky jeho nádeje na priateľstvo, z ktorej ostalo pár
skrvavených rúk a nesplnených prianí.
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Kráčal a premenil sa na zviera. Trhal z nepriateľa kusy
mäsa akoby neboli z jedného cesta a raboval vnútornosti.
Nevedel, za čo bojuje, či je v stávke krajina alebo len jeho život. Kým ostatným sa na tvárach usadili mŕtvolné úškľabky,
Manfredov výraz v tvári sa od raňajok nezmenil. S vervou
si mieril cestu cez mŕtvoly, netušiac, čo raňajkoval, či aká
je jeho prvá spomienka.
Ako tam Greg sedel a s údivom ho pozoroval, zrazu pochopil, prečo jeho kamaráti zomreli a Manfred prežil. Zrazu
to celé pochopil.
dvojitý meter
Miloš sa narodil s dvoma nohami, dvoma rukami, dvoma očami a dvojitým metrom. Už z maternice vyšiel spolu
s ním. Doktor sa skúmavo pozrel na svojich kolegov, potom
si nahlas vzdychol, očividne vyčerpaný z porodenia Miloša
s dvomi nohami, rukami a očami, a povedal: „Tak, a teraz
porodíme meter.“. A bol na svete.
Život nemal ľahký. Od mala mu rovesníci meter spýtavo
skúmali, zmätení z pohľadu na človeka vláčiaceho za sebou
meter ako tretiu nohu. Meter pritom vyzeral ako každý iný
meter, krajčírsky, technický, akým ho práve Miloš chcel
mať, takým v tej situácii aj bol. Ako cupkal, meter dopadal
na chodník a robil tiché „blup“. Vzbudzoval pobúrenie . Taký
úkaz sa predsa nevidí každý deň.
„To prečo stále so sebou nosíš ten meter?“ ukázala tučným prstom Mara, strúhajúc neprívetivú grimasu.
Miloš len mykol plecami.
„Ty si nejaký čudný.“
Matka však na neho bola pyšná. „Bude z neho architekt!“
hovorila s vypnutou hruďou. To ona ho v noci chlácholila,
keď sa vystrašený budil z nočných môr. „Neboj, veď je tu.“
Ukázala na meter ležiaci vedľa jeho útleho detského telíčka.
„Nikam neodišiel.“ A pohladila ho po spotenom čele, tak,
ako to robia matky.
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A ak sa aj náhodou stalo, že Miloš svoj dvojitý meter
náhodou stratil, trebárs ho položil vedľa umývadla keď si
umýval ruky a zabudol ho na záchode, meter za ním ako na
povel pricupkal naspäť.
Miloš nenašiel mnoho pochopenia v spoločnosti ani
keď bol starší. Dokonca by sa dalo povedať, že čím bol starší, tým osamelejší sa cítil. Nepomohla tomu ani situácia
doma. Matke sa potvrdili podozrenia o otcovej afére, a hoci
sa akokoľvek snažila, netrvalo dlho a Milošove naivné uši
sa dopočuli novinu o krutej zrade. Tomu sa nedalo zabrániť.
Odvtedy trojizbovým bytom otriasali hádky s takou vervou, až padala omietka, či facka. Miloš trávil noci schúlený
v malom klbku a bolo to snáď prvý raz, čo na svoj meter ani
nepomyslel.
Nastali zmeny. Otec s nimi prestal bývať. Miloš začal
chodiť na základnú školu. Aj matka začala a prestala – začala
brať prášky na spanie a prestala vychádzať z domu.
V dvanástich rokoch sa Miloš dostal do triedy pre nadané deti a tu prvý raz stretol Júliu. Pravda, stretol pred ňou
už mnoho iných dievčat a celkom určite stretne aj mnoho
dievčat po nej, no na Júlii bolo niečo iné. Keď vošla do triedy,
nemohol si nevšimnúť dlhokánsky dvojitý meter, ktorý za
sebou ťahala. Bol skoro taký dlhý ako jeho, možno trochu
dlhší. Neveril vlastným očiam.
Čakal celú hodinu, kým sa konečne odvážil ju osloviť.
Sedela sama, rovnako ako on, a tak nemal čo stratiť.
Odkašľal si. „Ahoj.“
„Ahoj.“ Placho sa na neho usmiala.
„Môžem si prisadnúť?“
Prikývla. Celý zvyšok prestávky nič nepovedali. Až keď sa
začala ďalšia hodina, ostýchavo do nej drgol a spoza stoličky
odhalil onen meter, temer identický s tým jej. Júlia najprv
zhíkla, následne na neho vrhla neurčitý pohľad a neprestala
sa na neho pozerať až kým ju učiteľka nenapomenula.
Keď v ten deň bežal domov plný nadšenia, myslel na Jú-
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liu, na jej dva predné pramienky vlasov ktoré každú chvíľu
starostlivo oddeľuje od tých ostatných – vtedy ich zasunie
za uši a spraví pri tom tichý zvuk, akoby smiech, a Miloš
je v kolenách. Jeho myšlienkový tok zastavil pár otcových
topánok v chodbe.
A tak boli opäť štyria. Otec, matka, Miloš a meter. Vraj
pre dobro rodiny, aspoň to otec precedil cez zuby keď mlátil
dušu z Miloša.
„Nikdy by som nespravil to, čo ona. Len tak sa vzdať
a pustiť si ho naspäť do života.“ Zdôveril sa o mnoho rokov
neskôr Miloš Júlii. Pohladil ju po mieste medzi lícom a spánkom tak, ako to robia milenci, keď sa veľmi majú radi, jeden
trošku viac ako ten druhý.
„Prečo myslíš, že to spravila?“ spýtala sa do tmy.
„Lebo bola slabá.“ Zameral sa na špinku na strope Júliinej izby; ako zapadalo slnko, bola menej a menej viditeľná.
„Lebo je slabá.“
Používal Miloš svoj dvojitý meter často? Ktovie. Nie viac
ako bežný smrteľník.
K nesmrteľnému životu sa priblížil pomerne neskoro,
pár rokov po tridsiatke. Pri rannej očiste si ovlažil tvár
vodou a ako si prešiel prstami po pokožke, nahmatal novú,
hlbokú ryhu.
Starnem.
„Júlia!“ Meral kroky do spoločnej spálne, ignorujúc
šuchotanie v detskej izbe aj keď vedel, že niekto už mal
byť dávno nachystaný do školy. „Júlia, máš za manžela
seniora.“ V spálni ho čakalo ticho a vôňa škorice. Oblečenie
chýbalo, istotne už dole robila raňajky. Otáčal sa na odchod,
keď mu nohu podrazila správa na displeji Júliinho telefónu.
Ale to trochu predbieham. Najprv brnkol telefón, Miloš ho
s dobrým úmyslom schmatol a koľko-už-je-hodín a potom
čo-sa-to-tam-píše za čím okamžite nasledovalo kto-je-Viktor
a najmä prečo-tak-volá-moju-ženu a v konečnom dôsledku
Júlia-to-snáď-nemyslíš-vážne.
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Alica Mária Bujnová
(1996)

Plakal ako malé dieťa. Do práce neprišiel. Nevedel čo robiť
so všetkou bolesťou, ktorá sa v ňom nahromadila.
Snívalo sa mu, že sa opäť ocitol v rodičovskom byte. Inštinktívne chcel odísť, no nohy mal bosé a jediné, čo si mohol
obuť boli matikne papuče. Papuče na rohožke, papuče na
poličke, vo vitríne, papuče na umývadle, papuče v smetnom
koši. Papuče v jeho detskej posteli a papuče na obed. Zobudil
sa celý spotený.
Človečinné molekuly dokážu uniesť limitované množstvo úderov. Miloš práve dostal posledný.
A preto keď Júlia prišla naspäť, otvoril jej dvere skôr ako
stihla zaklopať. Otvoril a konečne zistil, na čo celé tie roky
so sebou vláčil dvojitý meter.
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O mojom manželovi

V živote som bola zaľúbená iba jedenkrát a vydala som sa
zaňho už v škôlke. Oddávala nás najlepšia vychovávateľka
na svete, na hlave som mala sponkami pripevnené gate od
pyžama, aby vyzerali ako závoj, stáli sme na chodbe a všetci
spievali Červené jabĺčko. Volal sa Vladko a býval na opačnom
konci našej malej dediny.
S Vladkom sme sa spoznali v škôlkarskej jedálni. Ostával
tam sedieť dlho po tom, čo sa ostatné deti už hrali a ďalej
jedol tarhoňu po jednej guličke. Častokrát plakal, lebo ho
nútili všetko dojesť a jemu nikdy nechutilo. Podľa toho aj
vyzeral – kosť a koža a zo všetkých chlapcov najnižší. Ja som
mala inakší problém. Pri jedle som sa stále s niečim hrala,
do každého som drgala, šteklila, ťahala za vlasy. Najmä Števa s Jožom. Jeden sedel zľava, druhý sprava. Schválne som
padala zo stoličky a oni sa smiali. Ale keď sa naobedovali,
rozutekali sa za hračkami a mňa nechali sedieť nad plným
tanierom. A na opačnej strane jedálne Vladko. Keď sa nik
nedíval, pomáhala som mu vyčistiť tanier. Smial sa do dlaní,
kým som zemiaky pučila nohami stolov a stoličiek, ryžu
sypala do kvetov a keď som sa veľmi rozbláznila, mäso som
mu strkala pod tričko a do gatí. To už sa mu ale páčilo menej
a väčšinou mi potom odmietal požičať hračky, až kým si pre
nás neprišli rodičia.
Často sme boli spolu. Aj počas poobedného spánku, keď
sme spali vedľa seba, som sa dívala na jeho jemné vlásky
v úrovni mojich očí a robila mu zle. Keď už zaspával, potichu
som si prestrčila ruku pod jeho paplón a snažila sa zistiť, či
sú všetci ľudia rovnakí a či majú aj ostatní také isté telo, ako
mám ja. Zadok, brucho, nohy a ruky sedeli. Okrem toho sme
behali s najväčšími zbojníkmi – Jožom a Števom, po spálni
a brali deťom periny. Preskakovali sme z postele na posteľ,
občas stúpili niekomu na ruku, nohu, hlavu… Skutočný adrenalín však začal až keď sme na chodbe začuli náhlivé kroky
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vychovávateľky. Rozutekali sme sa každý do svojej postele,
v chvate sme si prehodili perinu cez hlavu a pritískali ju tak
silno, že sme si ani neuvedomili, že nohy ostali holé. A za tie
holé nohy, útle detské lýtka, nás po jednom vyťahovali spod
periny a takto zavesení dolu hlavou sme dostávali krik a riadne na zadok. Okrem toho nám vychovávateľky vymýšľali aj
iné tresty a keďže pestrosť ich nápadov bola nevyčerpateľná,
na každé zbojstvo sa našiel iný. Veľakrát sme miesto sirupovej vody dostali čistú, miesto rozprávky sme čumeli do kúta,
miesto koláča sme čistili hrniec na polievku a keď boli hry,
my sme robili nezmyselné koláže a vystrihovali ústrižky
z novín od roku 1993.
Akoby ma nehrešili dosť, chodievala do škôlky na pravidelné návštevy aj Vladkova mama. Väčšinu času sa rozčuľovala, prstom ukazovala na mňa a vykrikovala riaditeľke
všakovaké múdrosti. Napríklad, že normálne dieťa (a tým
normálnym rozhodne nemyslela mňa) si potrebuje po obede
pospinkať, ale jasné, že sa to nedá, keď musí aj ležať, aj pri
obede sedieť, aj po obede sa hrať vedľa čerta-diabla (myslím, že až teraz myslela mňa). Okrem toho hundrala, že
bude chcieť späť peniaze za dni, kedy si Maťka vyzdvihne
v poškodenom stave, čo znamenalo, že bude ospalý, že bude
mať mäso v gaťkách, ihličie vo vlasoch, trávu v topánkach
a menovala ešte mnoho, mnoho zábavných vecí, na ktoré
mi ostalo už len spomínať.
A tak sa naše cesty začali rozchádzať. Jeden z nás musel
ustúpiť a svet by sa prestal točiť, ak by som to bola ja. Vladkovi museli dať matrac do riaditeľskej kancelárie, polievku
jedol v kuchyni kuchárke pod nohami a kým som ja hlučne
pobehovala s hračkami, on sedel za stolom a musel kresliť.
Čas plynul a ja som dospela do prvého ročníka základnej
školy. S Jožom a Števom sme, chvalabohu, chodili do rovnakej
triedy, tak som nikdy nebola úplne sama. Chodievali sme
spolu domov električkou a z nej pešo domov cez celú dedinu a aj keď som sa s Vladkom v tú dobu nestretávala, nikdy
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som nezabudla žmurknúť na bráničku ich domu, keď sme
šli okolo. Videla som také žmurkania v časopisoch, čo nám
nosieval Jožo. Boli v nich samé ženy a najkrajšie boli keď
si jazykom olizovali hornú peru. Jožov otec robil v stánku
v meste a Jožo sa k nemu zastavil pre drobné do automatu,
pričom mu sem-tam niečo ukradol. Nenašiel, nedostal, ale
ukradol. Robil to takmer každý deň po škole a vždy nám
niečo doniesol. Lízatko, keks, zapaľovač alebo jeden z tých
časopisov, ktoré sme si potom spolu listovali a chlapci pri
každom otočení nového listu kričali – „holé cicky!“ Čo by asi
povedal Vladko, keby videl?
Kým sme sa my vzdelávali, on ešte stále lepil veveričky
na škôlkarskú nástenku. My sme boli frajerskí. V druhom
ročníku sme už fajčili cestovné lístky od električky. Skrútili
sme ich do trubičky, aby si ľudia mysleli, že sú to ozajstné
cigarety a my sme nezvládnuteľná mládež. Dymilo to na
čierno a bolo to hnusné, ale všetci sme sa tvárili, že nám
to chutí. Ťahali sme sa spolu všade. Chlapci povedali, že
keď kráčam, mám viac vykrúcať ramená a chodiť naširoko,
aby som vyzerala, že mám väčšie svaly. A ešte, že nemám
pľuvať lanovky, ale normálne slinové gule. Vo všetkom som
ich pozorne počúvala, nechala si poradiť a snívala o tom, že
jedného dňa tieto múdrosti odovzdám Vladkovi a otvorím
mu tak bránu do sveta možností.
Rodičia ho však nedali do našej školy, preto bola iba náhoda, keď sme sa stretli o ďalší rok, pár dní pred Vianocami.
Kráčal z obchodu a v igelitke niesol vajcia a palmarín. Ja som
si ho všimla prvá, úprimne som sa zaradovala a pridala do
roku smerom k nemu. Postískali sme sa. Mal také dlhé mihalnice, že sa mu na nich občas zachytila snehová vločka.
Bolo to také pekné, že som ho musela postískať znova.
Prvý k nemu podišiel Števo. Najprv len tak, akoby nič, že
ako sa máš, odkiaľ ideš, obchádzal ho z každej strany, nazrel
mu do tašky a potom mu, akoby nič, rozbil hlavu o smetný
kôš.
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Videla som už žabu s odrezanými nohami umierať na
ceste. Videla som zrazenú mačku. Videla som bociana, čo sa
napichol na plot. Pohľad na Vladka bol podobný, akurát nikdy
predtým mi z toho nebolo tak smutno. Števo sa rozbehol preč
prvý. Jožo sa povracal a odtackal sa po prvú zákrutu. Iba ja
som tam stála ako hlupáčka a nemohla som sa hýbať. Po chvíli sa po mňa chlapci vrátili a plačúcu, uslzenú, usoplenú ma
odniesli pred dom, kde mi ešte hodnú chvíľu zapchávali ústa,
aby susedia nepostrehli, že sa niečo stalo. Chcela so kričať,
oháňala som sa rukami, chcela som ich zbiť. Ale dopadlo to
presne naopak. Čapli mi zo dve po hlave, že mám byť ticho
a že to nesmiem nikomu nikdy povedať. Chcela som utíšenie,
chcela som mamku. Ale tá prišla z práce až neskoro večer
a mňa to dovtedy prešlo. V škole aj doma sme zapierali. Nič
sme nevideli, nič sme nepočuli, nič sa nestalo. Vladko sa
s rodičmi odsťahoval do mesta. Ešte pár dní mi bolo smutno, ale Števo s Jožom mi vysvetlili, že tak to v živote chodí
a treba sa s tým zmieriť. Jožo doniesol nožnice a ostrihal
mi vlasy, aby som nevyzerala ako baba. Dávali mi rady, tipy
a triky, aby som si vedela aj ja vybojovať, čo chcem – takto
keď ho chytíš, a túto nohu dáš sem, tak ho zvalíš na zem a takto
ho škrtíš a vždy mier na brucho alebo do hlavy. Zasalutovanie.
A tak som sa naučila biť. Celú základnú školu, počas
ktorej som dvakrát prepadla, som robila zle kdekomu. Začalo
to niečím ako – ak mi nepožičiaš pastelky, zhodím ťa zo stoličky – a pokračovalo – zabijem ti oca traktorom. Keď ma ťahali
za vlasy, strkala som ich. Keď sa mi smiali, oháňala som sa
stoličkami. Keď ma ohovárali, oblievala som ich polievkou.
Desaťkrát napíšeš – neubližujem spolužiakom. Dvadsaťkrát
– neoháňam sa palicami a tridsaťkrát, že pľúca sú dôležitý
orgán. V siedmej triede (mala to byť už moja deviata) mi Simona Namyslenáhlupaňa strčila do tašky plesnivý banán.
Na druhý deň kľačala na záchodoch, ja som jej držala vlasy
a pchala jej do úst banány až kým sa nedogrcala. Viac sa
v škole neukázala.
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Dva roky predtým ma chlapci naučili jazdiť na motorke.
Poskladali si ju sami a aj napriek pomoci Jožovho otca Števovi
odcvaklo palec aj s ukazovákom, takže bol ešte väčší frajer,
než keď bol kompletný. Števo sa mi vždy páčil trochu viac,
než Jožo, takže keď sme dostali chuť na prvý sex, nemal Jožo,
ako sa vraví, do čoho pichnúť. A to bol, u chlapcov akými boli
oni dvaja, trochu problém. Ešte sa ani nič nestalo, len sme so
Števom sedeli za krčmou pri kontajneroch, už dobehol Jožo.
Vytiahli si z koša sklenené fľaše, rozbili ich o asfalt a ani jednému z nich nerobil problém pocit, že režú do živého mäsa
kamaráta. Chvíľu som vydržala dívať sa, ako sa kmášu na
rezance, ale dlho ma to nebavilo. Nabrala som si plné ústa
vodky, ktorú Števo kúpil špeciálne pre nás dvoch, našpúlila
som pery a poriadne som ich ostriekala. Dezinfekcia priamo
na rany. Rozprašovač. Potom sa Jožo zahnal, vlepil mi facku,
až ma hodilo na zem a bolo vybavené.
O Vladkovi som sem-tam niečo započula. Pobehal všetky
nemocnice a v každej mu zistili niečo iné. Najprv alergie na
všelijaké lietajúce svinstvá z okolitej zelene, potom intolerancie na najbežnejšie potraviny a nakoniec mu zavesili na
krk inhalátor kvôli astme. Pravidelne raz do mesiaca som
chodievala k ich starému domu, kde už dávno bývala iná
rodina a zvonila som na zvonček. Len tak. Lebo mi chýbal.
On by ma nikdy neudrel. Nie len preto, že by nechcel, ale
hlavne preto, že by nevládal. Na mojich chlapcov sa stačilo
pozrieť a človek hneď vedel, o čo ide. O Vladkovi bolo jasné,
že by nevyhral bitku ani v kategórii mušia váha, zato za
Joža so Števom hovorili ich nové jazvy po celej tvári, rukách
a dokonca aj na miestach oku neprístupných. Tí mlátili do
živého, neživého a do mŕtveho len sem-tam niečím štuchli.
Zatiaľ čo sa zjazvenci povaľovali na zastávkach, moja
mama ma za vlasy dotiahla na učňovku. Neviem akým zázrakom s tým riaditeľ súhlasil, ale asi v mame objavil talent,
o ktorom som ja nevedela. Prízvukovala mi, aby som hneď
v prvý deň školy urobila dobrý dojem. A tak aj bolo – nejaká
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zmachlená koza mala pripomienky, že sa obliekam ako chlapec. Chcela som vidieť, aké handry nosia dievčatá, ale ona
s tým, samozrejme, nesúhlasila. Boli sme vtedy v šatni a ja
som ju donútila vyzliecť sa pred polkou triedy. Nik sa neodvážil zakročiť. Dievčatá preto, že sa báli a chlapcom sa dobre
pozeralo na „holé cicky!“. Dievča malo naozaj pekné spodné
prádlo. Najprv som si ho neplánovala vziať, ale napadlo mi,
že ja sa do podobných obchodov asi nedostanem, tak prečo
nie? Najprv mi jej gaťky viseli asi týždeň na kľučke skrine.
Prvýkrát som si ich obliekla až na stretnutie s Vladkom.
Mali sme to dohodnuté. Jeden deň som ho zazrela v meste a bežala cez všetkých ľudí, aby som ho zastavila. Hodila
som sa mu okolo krku a jemu popukali stavce v chrbtici.
Chvíľu som ho musela presviedčať, ale nakoniec súhlasil a na
druhý deň sme sa stretli oficiálne. Rozprávala so mu o svojich
zjazvencoch, o tom, ako sme robili bordel v meste. On mne
rozprával o liečeniach a ako ľudia, ktorých videl, robili bordel
v zariadení. Bavilo ma to. Každé slovo, ktoré vyslovil. Smiala
som sa nahlas, až sa ľudia otáčali a to môžeme byť šťastní,
že som sa tam nedošťala do nových gatiek.
Lenže Vlado mal dievča. Gymnazistku. Matematické
olympiády. A C2 z francúzštiny. Vlado sa rozkašľal a mňa to
dosť vydesilo, myslela som, že zomrie. Vylovil z tašky inhalátor a vpálil do seba dávku lieku. Vyzeral ako kozmonaut.
Vydýchol si, napil sa vody a pokračoval. Že ona okrem toho
chodí aj na tanečnú a túto sobotu majú súťaž v Bystrici, tak
sa na ňu pôjde pozrieť. Po jeho opisovaní som si aj ja bola istá,
že dokonalá tú súťaž vyhrá, lebo nie je možné aby tak pekná, inteligentná, úspešná, talentovaná, vtipná a zmyselná
maturantka niečo nedokázala.
Vlado sa znova rozkašľal. Jeho stav bol na pohľad omnoho
horší, než som počula od ľudí. Vysiliť ho dokázal aj obyčajný
kašeľ. Myslela som, že si vykašle pľúca. Opäť bol bezbranný,
ako vtedy, keď ležal vedľa smetného koša a snažil sa pozbierať, ibaže miesto toho dostával len nepatrné kŕče do rúk a do
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nôh a inak nebol schopný pohybu. Tak aj teraz. Dívala som sa
na jeho jemné vlásky a na útlu ruku, ktorá sa snaží nahmatať
inhalátor. Vlado strácal farbu z tváre a kašeľ ho dráždil čím
ďalej, tým viac. Dívala som sa, ako slabne, nevládze kašľať,
ako chrčí, ako vydychuje.
Zjazvenci, moji jediní skutoční kamaráti, ma naučili
vziať si všetko čo chcem. V ten deň, potom, čo mi Vlado
narozprával o svojom dievčati (ktorá si mimochodom pri
všetkých svojich úspechoch a daroch, ktoré jej život nadelil,
ani nevšimne, že jej chýba nejaký chlapec), som si vzala jeho
inhalátor a, nech mi všetci prepáčia, už som mu ho jednoducho nemohla vrátiť späť. Stískala som ho v ruke, kým sa
za ním načahoval a po tom dlhom čase som sa znova dívala
na jeho jemné vlásky a chcela ich pohladkať.
A to bolo naposledy, čo som sa ho mohla dotknúť. Ale
miesto toho som sa po dlhom váhaní iba postavila a odkráčala najkratšou cestou za Števom.
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Ivana Csalová
(1996)

Terapeut

Ráno
„Vidíte, zase to robí,“ prudko rozhodila rukami. „Presne
ako som vravela.“
Manžel otrávene prevrátil oči do stropu: „Veď som len
povedal svoj názor.“
„Veď som len povedal svoj názor,“ zopakovala po ňom
s veľmi hodnovernou fistulou, pričom nezabudla vytrčiť
i zuby a napodobniť tak jeho predkus „Ja ti dám taký názor!
To nie je názor, to je obyčajná sabotáž!“
„No múdra si zas ako encyklopédia,“ nadskočil ako pichnutý špendlíkom, prudko nadychujúc sa, aby nabral kyslík
na slová, ktoré sa chystal použiť. „Do-“
Tomáš, sediaci oproti nim, si mierne odkašlal aby ich
prerušil. Tento rozhovor sa v žiadnom prípade nevyvíjal
želaným smerom. Obaja zmĺkli a pozreli na neho takmer
až previnilo. Takmer. On s navretou žilou na čele a ona ako
rozzúrená čivava. Aj keď boli od neho starší, Tomáš cítil
jemnú prevahu v tom, kto má v tejto miestnosti skutočnú
názorovú autoritu.
Chvíľu sa prehrabával v zásuvke. Zámerne získaval čas,
aby manželský pár upokojil pretlak emócií. Stôl už bol starý,
mahagónový výstavný kus, starožitnosť, ktorú považoval za
nevyhnutnú na vpísanie klasickej atmosféry do miestnosti.
Ak by zariaďoval miestnosť dnes, siahol by po niečom modernejšom než kožených kreslách a bielych sterilných stenách,
možno niečom viac odľahčenom.
„Vidím, že ste si vybrali správne miesto,“ vylovil balíček
levanduľových cukríkov a vysypal ich do širokej sklenenej
misy. „Ponúknite sa,“ pokynul k nim rukou.
Obaja si zobrali, ona skromne jeden, on celú hrsť, dva si
strčil do úst a zbytok nenápadne strčil do vrecka. Tomáš sa
tváril, že si to nevšimol. Trik so cukríkmi bola jeho obľúbená stratégia, nebolo to od neho práve profesionálne, ale
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fungovala. S cukríkom v ústach budú musieť šetriť slovami
(čo bolo jeho zámerom) a levanduľa má vraj i upokojujúce
účinky. Možno by rovnako efektné boli i mentolky.
„Rád by som prešiel k nášmu sedeniu,“ Tomáš prekrížil
prsty a dôverne sa k nim naklonil. „Ale najprv by som sa
rád opýtal jednu otázku - viete, prečo sa nachádzate práve
v manželskej poradni?“
„Lebo som si ju zobral,“ odpovedal manžel s lícami vydutými ako syseľ. Vyzeral pritom ešte robustnejší ako bol.
Jeho polovička nenechala na seba dlho čakať a zlostne
na neho zazrela: „A pretože v dnešnej dobe je rozvod drahý.“
Tomáš sa nechcene pousmial. Videl v nich potenciál.
Obaja mali zjavne podobný zmysel pre humor.
Doobedie
„Tak, ako sa vám darí?“
Po fiasku s predchádzajúcim párom, vlieval Tomáš svoju
nádej do Ireny a Vladimíra. Obaja na seba zamilovane pozerali a cudne sa pritom držali za ruky. Cukríky nenápadne
odsunul stranou, predsa len jeho rozpočet na materiálne
vybavenie ordinácie bol obmedzený.
„Je to, akoby som chytil druhý dych,“ odpovedal mu
Vladimír a následne sa s nežným úsmevom opravil. „Sme.“
„Náš sexuálny život sa zlepšil,“ informovala poradcu
Irena. „Veľa sa rozprávame.“
„Irenka je oveľa pokojnejšia odkedy si každý večer vyhradíme pol hodinu na rozprávanie.“
„Nielen paralelne každý o svojom, počúvame sa.“
„Akože naozaj počúvame,“ doplnil dôrazne Vladimír.
„Jeden druhého.“
Nádherná ukážka manželského dvojspevu, pomyslel si
Tomáš. Nevedel síce posúdiť do akej miery zodpovedajú ich
výroky pravde, ale manželia vyzerali spokojne a šťastne.
„A čo váš zoznam pravidiel?“ overil si.
„Och,“ Irena sa opatrne pozrela na Vladimíra, akoby sa
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bála čosi dodať. „Nieže by som nebola spokojná. Písomná
dohoda a pravidlá, ktoré dodržiavame, nám veľmi pomohli.“
„Chceli by ste ešte niečo dať na zoznam? Nie je to nič
nezvyčajné, stále sa dá niečo pridať, čo však neznamená, že
už ste beztak nedosiahli pozitívny výsledok.“
„Ja by som len...“
„Irenka,“ stisol jej Vladimír ruku. „Nože, neboj sa povedať,
čo by si chcela. Od toho sme predsa tu.“
Irenka hanblivo zašepkala: „Šteniatko.“
Obed
V celej jedálni bolo cítiť kapustu. Vývarovňa praskala vo
švíkoch, medzi stolmi sa premieľali húfy ľudí snažiacich sa
ukoristiť si malé bidielko, kde by sa mohli v pokoji najesť.
Práve takým miestom bola voľná stolička vedľa Tomáša.
Prehodil síce cez ňu previnilo sveter, aby ju označil ako za
obsadenú, ale aj tak to nefungovalo. Až tácka jeho kamaráta,
ktorá sa ocitla pred ním (prirodzene, aj s kamarátom), ho
milosrdne oslobodila od vyčítavých pohľadov. Tomáš bol rád,
nikdy nemal dobrý pocit, keď nemohol niekomu vyhovieť.
„Namojdušu, aby si tu človek na stôl urobil rezerváciu,“
zamrmlal Michal na privítanie „No čo môj, koľkokrát si dnes
počul slovo rozvod?“
„Zatiaľ len raz.“
„Pekná bilancia,“ uznanlivo prikývol Michal. „Aj tak
nechápem, ako to zvládaš robiť. To si nevedia ľudia proste
vybrať správne?“
„Je pravda, že partnera si síce vyberáš,“ odvetil po dlhom
premýšľaní Tomáš. „Ale nevyberáš si to, akým smerom sa
ten vzťah vyvinie. A ľudia sa neustále menia,“ mykol plecami „Prirodzene sa preto menia i vzťahy k ich okoliu. Na to
sa akosi zabúda.“
„No dobre, veď menia. Ale i tak. Keď ťa tak počúvam, už
ani na dobré manželstvo neverím.“
„A na rodinu?“
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„Tak na tú hej, tvoja krv je tvoja krv a tú nezaprieš.“
Tomáš bytostne neznášal tento výrok. Vyvolával v ňom
pocit, že si tým ľudia oprávňujú odísť od niekoho len preto,
že nie sú v genetickom príbuzenstve. Dobrovoľne si niekoho pribrali do života, teda si ho môžu i rovnako dobrovoľne
odobrať. Ako batožinu. Ale zaprieť krv? Neslýchané. Lenže
to, čo robilo rodinu skutočnou nebolo zredukované len na
reťazovitú osudovosť toho, do akej ohrádky sa človek narodí.
Rodinu tvorilo puto, ľudské puto vyprodukované snahou a časom, bez neho bola rodina len mäsom vykosteným od duše.
Tomáš sa o tieto myšlienky delil iba sám so sebou. Mal
pocit, že by mu aj tak nikto neporozumel. Pripúšťal, že je
možno a skrátka len staromódny. A ako často Michal zdôrazňoval „tak trochu idealista a rojko“. Nikdy nevedel, či mu to
hovorí s výsmechom alebo ľútosťou.
Poobedie
Električka sa pohla. Tomáš stál nad párikom roztúžených
stredoškolákov deliacich sa o jedno sedadlo. Ani jeden z nich
si nevšímali Tomáša, či okolitých spolucestujúcich, zato
Tomáš a všetci naokolo si všímali ich dvoch. Ich bozkávanie
by sa dalo ešte prehliadnuť, ale mliaskanie, čo ho sprevádzalo, nevedela prehlušiť ani hučiaca električka. Mladíkova
brada sa leskla od slín a jeho ruka pozvoľne prešla na stehno
priateľky.
„Nechutné,“ pokrútila hlavou stará pani, ktorá sedela za
nimi. Tomáš s ňou v duchu súhlasil. Momentálne oboch výrastkov zväzovalo oxytocínové šialenstvo, ktoré však, podľa
výskumov, po dvoch rokoch začne postupne vyprchávať.
Skepticky uvažoval, či tento párik ustojí prechod do tretej
fázy partnerstva. Fáza sexuálnej erotickej dekadencie bývala
zväčša prvotným impulzom k odlúčeniu.
„Nasleduje zastávka: Námestie lásky.“
Ako si mohol v takomto príhodnom momente zachovať
trpké uvažovanie, či mu niekedy vstúpia do poradne?
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Podvečer
Doma bola atmosféra hustejšia ako zemiaková kaša, ktorú
mali na večeru. Už od spôsobu vyloženia lodičiek v botníku
bolo jasné, že to nebude jeden z príjemných večerov.
„Mohli by sme sa porozprávať?“
„Prečo? Nepáči sa ti..., och, ako sa to len...,“ zatvárila sa,
že uvažuje, ruky si pritom prekrížila cez prsia. „Naša krásna
komunikačná oklúzia?“
Nebezpečný tón jej hlasu a ironický úsmev ho varoval.
Akosi mu neprišla na um žiadna vhodná odpoveď, tak jej
len mlčky podal cukorničku. Vždy keď začala výsmešne
používať jeho profesionálny žargón, vedel, že je zle. Sadol si
vedľa nej k stolu, spolu poposúvali taniere stranou a mlčali.
Hebké predlaktia mala pokojne vyložené na obruse a Tomáš
zrazu zatúžil sa ich dotknúť. Ruka mu ako pavúk pomaly
prechádzala po stole až k nej, už bol takmer pri hánkach.
„Niet nad tichú domácnosť,“ prehodila sprisahanecky,
odchlipkávajúc si pritom z čaju s malíčkom vystrčeným vo
vzduchu. Tomáš okamžite opustil od bláznivého nápadu ju
pohladkať. Aspoňže na ten rituál s čajom mu neprišla, ak by
pochopila jeho zámer, snažila by sa úmyselne narušiť i ten.
Večer
„Osemdesiat percent párov uvádza ako dôvod rozvodu
neprekonateľné rozdiely a nezhodu pováh,“ povedal jej, keď
si k nej ľahol do postele. Tomáš si uvedomoval, že to nie je
dobrý námet na rozhovor, ale bolo to prvé, čo mu napadlo.
Mohol radšej pochváliť novú aviváž. Levanduľa, uvedomil
si, keď nasal vôňu.
Zívla: „Len?“
Zahľadel sa na ňu. Ryšavé vlasy jej voľne padali na nahé
plecia. Tuho prižmúril oči a zhlboka sa nadýchol. Vedel, čo
v takých situáciách robiť, aj teoreticky, aj prakticky. Vyslať
ja-správu, trojstupňovú formuláciu rozdelenú na vyjadrenie
vlastných pocitov, vzťahujúcich sa k jej správaniu, neutrálny
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opis jej konania, ktoré mu prekáža a návrh riešenia. Vedel
presne, čo by mal povedať, tá veta mu v hlave bežala ako
titulky: „Drahá, tvoja odmeranosť ma frustruje, nepáči sa
mi, že sa nerozprávame a ak áno, tak často používaš netaktné
alebo urážlivé poznámky. Čo keby si mi radšej povedala, čo
ti prekáža a porozprávali sa o tom?“
Namiesto toho len kategoricky prehodil cez seba paplón:
„Vieš čo? Choď do prdele.“
Uškrnula sa. Bolo to možno prvýkrát, čo sa dneska na
neho pozrela: „A ty si hovoríš terapeut?!“
Bez krídiel
Pri bráne nášho vchodu stojí maličká pani v kostýme
a veľmi oduševnene sa o čomsi rozpráva so susedkou. Keď sa
priblížime do ich tesnej blízkosti, vymenia si veľavýznamné
pohľady a stíchnu.
„Dobrý deň,“ pozdravím ich a štuchnem lakťami do súrodencov, poslušne odpapagájujú po mne. Obe si nás premerajú
akoby presne vedeli, čo sme pred chvíľou robili. Skrčím prsty
do päste, lebo si uvedomím, že mám za nechtami hlinu, ale
udržím si pritom neutrálny výraz tváre. Laco a Lucia sa ku
mne placho pritisnú.
„To sú ony,“ povie suseda. „Vyšetrite ich.“
„Chcela by som vravieť s vašou mamou,“ otočí sa ku mne
maličká pani. „Dostali sme podnet, že sa niečo u vás doma
stalo.“
„Ale my sme ju nezabili!“ vyhŕkne Lucia previnilo skôr
než stihnem niečo povedať.
Náhlivo jej zapchám ústa: „Nevšímajte si ju,“ ale pritom
sa ma zmocňuje nepríjemný pocit ako lavína. Nemôžu predsa
vedieť, čo sa odohralo u nás doma. Alebo áno?
Ešte pred troma dňami bolo všetko v poriadku a sledovala
som mamu ako sa chystá von.
Keď sa vyparádi a obuje si ihličky s ligotavou prackou,
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vyzerá takmer ako filmová hviezda. Niektorí ľudia si myslia, že sme nie matka s dcérou, ale sestry. Na ulici ju často
pristavujú aj mladí chlapci, vrhajú po nej obdivné pohľady,
pískajú na ňu a ona im na oplátku ladne zakrúti bokmi. Pohadzuje pritom dlhými vlasmi a špúli na nich narúžované
pery. Mňa si veľmi nevšímajú. Keby som robila to, čo mama,
všetci by sa váľali od smiechu. Asi som beznádejný prípad.
„Mužovi nikdy nesmieš dať najavo, že si chtivá,“ poučuje
ma mama a ja pozorujem jej odraz v zrkadle ako si prikladá
na mihalnice nahriate klieštiky. „Keď budeš priveľmi hŕŕŕ,
nebudú si ťa vážiť a prestaneš ich čoskoro baviť.“
Niekedy mám pocit, že ja prestanem čoskoro baviť ju.
„Si si istá, že to zvládnete?“ spýta sa ma, keď je hotová.
Zrakom spočinie na Lacovi a Lucke, ktorí sú pohrúžení do
akejsi animovanej rozprávky. „O tebe nepochybujem, si
moje dospelé veľké dievča,“ vtisne mi bozk na čelo. Vždy
keď mi takto povie, mám pocit, že som vyrástla o desať
centimetrov, ale teraz to akosi nefunguje.
„Naozaj musíš ísť?“ hladkám onálepkovanú zárubňu
dverí a pozerám sa, ako sa snaží cez úzke dvere prestrčiť
kufor.
„Bude to len dva dni. Najviac tri,“ pozrie sa na môj pohľad a rozosmeje sa. „Teda, keby si sa videla! Skoro to vyzerá
ako by si ty bola moja mama a ja tvoja dcéra.“
Neprestávam sa mračiť. Nechtom rýpem do mimoriadne
škaredej nálepky, ktorú tam nalepil Laco z viečka jogurtu.
„Budem mať zapnutý mobil. Keby sa niečo dialo, zavoláš
mi. A myslím, že keď sa poriadne pozrieš do chladničky,
nájdeš aj nejakú čokoládu,“ dôrazne sa odmlčí. „Karamelovú. Takú máš predsa rada?“
„Hmmm.“
„Ale no tak, netvár sa akoby som vás opúšťala naveky,“
povie a potom zvážnie. „Neotváraj nikomu dvere. Nerozprávaj sa so susedmi,“ káže mi. „A hlavne, nedaj nijakým
spôsobom vedieť, že ste sami doma.“
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„Nemohla by si sa vrátiť už zajtra?“
„Možno áno.“
To jej možno veľmi dobre poznám. Ale nie pri každej
osobe znamená možno to isté. Pri mne možno často znamená nie. A pri mladíkovi s konským chvostom a náušnicou
v uchu, ktorého spoznala dneska na nákupe a veselo mu
zamávala pri odchode, znamenalo možno zas áno.
Rozlúčka s mamou je náhlivá a rýchla. Na zastávke ju
vidím ešte s niekým veľmi hlasno telefonovať a potom
zmizne za rohom. Keď prestanem počuť drkotanie koliesok
kufra, starostlivo zatiahnem závesy.
Na druhý deň slnko zíde z oblohy skôr, ako som čakala.
Nie je pre mňa ťažké vymyslieť súrodencom program, stačí
ich posadiť pred televízor alebo im dať vyfarbovať. Keď však
nakladám zemiakovú kašu na taniere, Lucia do nej prskne
lyžicou a hra na bezproblémovú rodinku je preč.
„Chýba mi mama. Kedy sa vráti?“
„Zajtra,“ nakreslím jej kečupom do kaše smajlíka. „Pozri, kaša, čo ťa rada vidí!“
„To si vravela už včera,“ povie Laco, spokojne pritom
mliaska s plnými ústami. „Mama sa už nikdy nevráti,“
oznámi a na dôvažok prikývne. „Nikdy!“
„Prečo vravíš také príšernosti?“
„To nie je príšernosť, to je pravda,“ vyskočí zo stoličky
a odbehne preč, ani len nedoje. Otočím sa na Luciu ochabnutú na stoličke a všimnem si, že sa jej trasie brada. Príde
mi teraz dôležitejšie utešiť ju ako ísť do detskej izbičky
a nafackať Lacovi za hlúpe reči.
„Možno by si si mohla pritúliť Rockyho,“ navrhnem,
aby som ju priviedla na iné myšlienky.
Mama Rockyho dostala od svojho bývalého priateľa,
predtým než od nás odišiel. Zobral si všetky veci, ktoré
kedy mame kúpil, ale andulku jej nechal. Vraj nech si nechá
vtáka, keď o nej celý barák vie, ako má rada vtáky.
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Rocky vedel priletieť na povel. Keď som vysypala Lucii
do ruky semiačka, začal jej ich vyzobávať z dlane. Myslela
som na to, ako predvčerom mala mama pod jednou rukou
v objatí nás troch a na druhej mala Rockyho. Jemne mu
prstom šuchorila mäkké pápierie na hlave a on sa jej za
to odvďačoval nežným ďobkaním. Videla som na Lucii, že
myslí na to isté. Rocky lietal v kruhoch okolo obývačky
a štebotal. Vyhol sa prasknutému lustru a zamieril k oknu.
Ozvalo sa lupnutie, krátky škrek a Rocky sa zviezol na parapet a z neho na zem. Obe sme k nemu pribehli.
„Rocky!“ vykríkla Lucka a čupla si k nemu. Prstami
nadvihla andulke ochabnutú hlávku, ktorá jej však ostala
nehybne ležať v dlani. Potom sa ho chvíľu snažila postaviť
na nožičky a roztvoriť krídielka, ale na jej “Leť! Leť“ sa len
zvalil na zem.
Bezradne na mňa pozrela: „Nechce lietať.“
„Prečo nemôžeme mame jednoducho povedať, že zomrela?“ povie Laco. „Veď je to len blbý vták.“ Niekedy až priveľmi používal vety, ktoré napočúval od otčima. Mama sa ho
snažila odnaučiť, ale nikdy sa jej to nepodarilo.
„Lebo by bola smutná, mama tú andulku milovala.“
„Tak môžeš povedať, že uletela,“ mudruje ďalej. „Andulky často uletia, nie? Aj Jožovi z béčky jedna uletela a rodičia
mu kúpili novú.“
„To ale bude potom moja vina,“ urobí sa mi nevoľno.
„Vynadá mi.“
Čokoláda v žalúdku sa mi zdvihne naspäť do hrdla. Akoby som tam mala presladené bahno. Lucia ani Laco na to
nič povzbudivé nepovedia, ani nemusia. Sú radi, že tiež nedostanú, ale boja sa, že mamin hnev sa prenesie i na nich.
„Proste vymeníme Rockyho za iného Rockyho,“ oznámim. Nepochybovala som o tom, že mama si rozdiel nevšimne, hoci často vravela o tom, že by Rockyho rozpoznala
i medzi tisíckou identických modrých anduliek. Pravdou
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však bolo, že sme nemali ani len identický príbor a ona si
nikdy nevšimla rozdiel. Ani poháre sme nemali rovnaké,
ani jeden set tanierov kompletný. O andulkách som vedela
veľa, väčšinou z tenkých knižiek chovateľa alebo maminho
rozprávania. Počet pásikov na hlávkach vraj vekom andulky
ustupuje, a keď už sú veľmi staré, okrúhla hlávka sa im úplne
vybieli. Nevedela som ale, čo robiť v prípadoch, keď andulka
zomrie a nechcete, aby sa to mama dozvedela. Na to knižku
nikto nenapísal a mama mi poradiť nemohla.
Zohnať novú andulku nebolo také jednoduché ako som
si myslela.
Predavačka prestala znudene omieľať žuvačku v ústach,
naklonila sa ponad pult a zaujato si nás prehliadla. Nepáčilo sa mi, ako si obzerá Laca, aj keď som chápala, že taký
rozbláznený jej môže liezť na nervy. Ale Laco teraz dosahoval mimoriadny stupeň nelacoidnosti a robil len neškodné
grimasy do výkladov s rybami a striedavo pritom zatváral
a otváral ústa.
„Bublibublibubli,“ vydával ticho.
„Je mi ľúto, ale deťom zvieratká predávať nemôžeme.“
„Čože? Prečo nie?“
„To je čisto z bezpečnostných dôvodov. Vieš, radi by sme
sa vyhli tomu, že deti si kúpia zvieratko bez dovolenia a potom ho prídu rodičia vrátiť.“
„Ale moja mama nám to dovolila. A nie som dieťa, mám
dvanásť, skoro trinásť. Určite vám andulku nevrátime.“
Musela som byť presvedčivá, lebo predavačka sa na chvíľu
zháčila.
„A bývate ďaleko?“
„Nie, asi desať minút odtiaľto.“
„V tom prípade nebude problém, keď sa sem vrátiš aj
s rodičmi a kúpite ju spolu.“
„Nemajú čas,“ vymýšľala som automaticky. „Obaja veľa
pracujú.“
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Matej Feldbauer
(1995)

„Andulku ti môžem rezervovať. Nikto vám ju zatiaľ nekúpi.“
„Ale ja ju potrebujem teraz!“ vyhŕknem. „Mám tu aj peniaze, pozrite,“ zamávala som bankovkami.
„Je mi ľúto, ale nie,“ pokrútila hlavou. Keď sa obrátila na
zákazníka za nami, vedela som, že ju už nezlomím.
Za celé dva dni sa mi nepodarilo nájsť identickú andulku.
Po škole pravidelne prechádzam okolo petshopu a nahliadam do výkladu, ale je tam stále tá istá predavačka, čo
predtým. Netrúfnem si vojsť dnu. Rockyho sme pochovali
v škatuli od topánok, lebo začal smrdieť.
Laca a Luciu beriem po družine na detské ihrisko pri
dome a sledujem ako sa hojdajú. Nohy sa im mihocú v slnku.
Lacovi treba kúpiť nové topánky, uvedomím si. Podrážka na
nich mu ovísa ako psí jazyk.
V okne na bytovke zahliadnem starú susedku ako zamračene pozerá na striedačku na mojich súrodencov a potom
na mňa. Žmúri pritom oči do svetla a keď sa nám stretnú
pohľady, stratí sa za bielou záclonou.
„Baba stará zvedavá,“ zamrmlem. Niektorí ľudia sa by sa
mali starať radšej o seba. S nádejou pozriem na mobil. Mama
sa už tri dni neozvala.
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Cyklus poviedok Fajčenie môže zabíjať

Posledná cigareta I.
Polovica dňa za mnou. Už len štyri hodiny a konečne si
zapálim. Nie je sranda nefajčiť celý deň, ak ste tuhý fajčiar.
Navyše, ak pracujete v korporátnej králikárni na trinástom
poschodí, v deň, kedy prestal fungovať výťah. V deň, kedy
ste si nestihli ráno kúpiť cigarety, lebo nejaký fagan dostal
vodičák len tak, na dobré slovo. V deň, keď by ste sa aj rozhodli ísť si kúpiť tie cigarety cez obedovú prestávku, ale pri
východe z budovy si uvedomíte, že peňaženku máte hore,
tak teda trinásť poschodí naspäť. A keď už ste teda naspäť,
stavím sa, že každý jeden z vás by oželel aj pohreb bývalého
premiéra, len aby tie schody už nikdy nemusel vidieť. V deň,
kedy si pán Božko povedal: „dnes mám chuť na príjemných
42 stupňov. V tieni.“ V deň mojich narodenín.
Som mizantrop už od detstva. Zatiaľ čo ostatní chalani
sa v škôlke hrávali na Komisára Rexa, ja som v priestoroch
materskej školy prišiel na presne 378 spôsobov, ako vykonať
samovraždu tak, aby to vyzeralo ako nehoda. Zatiaľ čo ostatní
chalani na základke zdvíhali spolužiačkam sukne, ja som
prepracoval všetky potenciálne ústavné zmeny, keby ma
raz zvolili za diktátora. Zatiaľ čo ostatní chalani na strednej
len spoznávali cigarety, ja som už mal za sebou aj kamión.
Hneď po strednej škole som sa zamestnal. Už vyše desať
rokov pendlujem medzi premotivovanými kolegami a demotivovanými klientmi. Pracujem len preto, aby som mal
peniaze na cigarety. Fajčenie je jediný dôvod, prečo som ešte
na žive. Neviem si predstaviť, ako by som si mŕtvy mohol
vychutnávať pocit, že raz možno dostanem rakovinu. Ten
slastný pocit, keď to svinstvo ide priamo do pľúc.
Na svete som zbytočný ako brankár v hádzanej. Voľný
čas trávim na balkóne svojho bytu s cigaretou v ústach.
A keďže všetci existencialisti už umreli, a nemôžu teda vy-
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dávať nové knihy, prestal som aj čítať. V práci nikto nevie,
že mám narodeniny. Zo začiatku vedeli. Vždy, keď má niekto
narodeniny, prinesie niečo sladké a rozpošle mail o tom, ako
má narodeniny a priniesol niečo sladké. Všetci sa okamžite
zhromaždia okolo dotyčnej osoby a zo srdca blahoželajú
k prežitiu ďalšieho roka v jej mizernom živote. Ja som to
nerobil, aj tak vedeli, kedy mi majú zagratulovať. Po dvoch
rokoch ich to omrzelo. Keď sa zhŕkli okolo mňa, ani som sa
na nich nepozrel. Bez mihnutia oka som uspal počítač, aby
pred nimi vybehol šetričobrazovky, ktorý vravel: „nenávidím
ľudí.“ Prvýkrát si mysleli, že žartujem. Druhýkrát, že opakovaný vtip. No počas druhého roka zistili, že je to pravda.
A tak mám naveky vekov od nich pokoj. Amen.
Padla. Vypol som počítač a rozbehol som sa von z budovy.
Prvá rana pod pás. Potraviny vedľa vchodu z technických
príčin zavreli skôr. Bolo päť hodín. Vedel som, že cesty budú
o takejto prekrásnej hodine peklo. Povedal som si: vydržal
som celý deň, ešte pol hodinu znesiem. Vybral som sa na
moju obľúbenú čerpaciu stanicu. Obľúbenú preto, lebo mám
kartičku, na ktorú mi, aj napriek zákonom, dávajú zľavu na
tabakové výrobky.
V aute som sa dozvedel, že neporiadok z fagana, ktorý
ráno zrazil nejakú mladú babu, ešte stále neodpratali. Z predpokladanej pol hodiny sa teda stali dve. Už bola tma, keď
som dorazil na pumpu. Zastavil som pred vchodom. Vbehol
som dnu ako NAKA na prehliadku a vypýtal si tri kartóny
žltých tiav. V mäkkom. Zaplatil som a začal som odbaľovať
prvý balík. Za ten deň stihli zmeniť všetky krabičky. Teraz na
nich bol oznam „Fajčenie môže zabíjať“. Super. Milujem smrť.
Vybral som cigaretu a dal si ju do úst. Tešil som sa ňu ako
batoľa na cecok. V eufórii z konečne dosiahnutého cieľa som
si ani neuvedomil, že som sa ocitol uprostred ozbrojeného
prepadu. Chlapec v kukle na mňa musel kričať dobrých päť
minút, kým som ho zaregistroval. Na čelo mi priložil pištoľ
a stlačil spúšť. Život je kurva.
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Posledná cigareta II.
Dala by som si cigaretu. V živote som nefajčila, ale teraz
mám chuť. Z tých štátnic som úplne vystresovaná. Dva týždne som nespala, iba sa učila a aj tak prd z toho. Nič neviem.
Mám okno. Konečne nachádzam otvorený stánok.
„Dobrý deň, poprosím vás cigarety.“
„Aké?“
„Ako aké?“
„Kamelky, elemky, malborky, vinstonky, …“
„Prepáčte, už rozumiem. Viete, nespala som dva týždne.
Štátnice a …“
„Tak čo? Budeme fajčiť či kecať?“
„Prepáčte. Malborky vás teda poprosím.“
„Aké?“
„Ako aké?“
„Ťažké, ľahké, pukačky, slimky, …“
„Prepáčte, už rozumiem. Ľahké vás poprosím.“
„Mäkké či tvrdé?“
Človek si chce iba zapáliť, no kým si vyberie, aj ho chuť
prejde.
„Aký je v nich prosím rozdiel?“
„V cene.“
„Tak tie lacnejšie vás poprosím.“
„Takže mäkké.“
„Asi áno.“
„A osemnásť už bolo?“
Vážne? Po všetkých tých otázkach sa ma až teraz spýta
na vek?
„Och, isteže, prepáčte, mala som hneď ukázať občiansky.“
„Dobre, tri päťdesiat.“
„Nech sa páči, ďakujem. Pekný deň, dovidenia.“
„Veľa šťastia.“
„Prepáčte, prosím?“
„Štátnice, držte sa.“
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„Ah, áno, ďakujem.“
Ja som vlastne nikdy nedržala cigaretu v ruke. Ani nepoznám nikoho, kto by fajčil. Tá krabička je väčšia ako som si
predstavovala. Ako sa to odbaľuje? Dobre, fólia je preč. Kde
sa to otvára? Ah, ďalší obal. Detská poistka, či čo? Vyťahujem svoju prvú cigaretu. Je tvrdá. Mala som pocit, že som si
kupovala mäkké. Asi sa mám ešte, čo učiť. Vkladám si svoju
cigaretu do úst. Ukazovákom a prostredníkom pravej ruky
obkľučujem cigaretu. Zhlboka potiahnem, vyberiem cigu,
či ako tomu hovoria, pomocou prstov a vyfúknem. Nič sa
nestalo. Nič necítim. Nemala by horieť? Prečo nehorí? Dala
som si ju tam správnou stranou? Asi áno, vatou dnu. Stánok
je ešte otvorený.
„Dobrý deň, opäť.“
„Už máte po?“
„Prepáčte, prosím?“
„Štátnice. Nejak rýchlo ste skončili.“
„Ah, áno, iste. Ešte som nebola. Snažila som sa fajčiť, ale
nehorí mi cigareta.“
„Zapaľovač?“
„Áno, prosím.“
„Aký?“
„Ako aký?“
„Srandujem. Tu, euro dvadsať.“
„Ah, áno, ďakujem, pekný deň.“
Zapaľovač som už v ruke držala. Bolo to síce ešte v detstve,
ale určite to je ako bicyklovanie. To človek nemôže zabudnúť. Tento je iný. Ako sa to púšťa? Nemôže to byť také ťažké.
A mám to. Fajčenie, pokus číslo dva. Dávam si znova do úst
malborečku. Hovorí tak niekto cigarete? Už začínam chytať
ten slovník. Celkom sa mi to páči.
„Anička! Dnes večer budem bohatý! Možno so mnou
konečne niekam pôjdeš!“
Už len tento mi tu chýbal.
„Ale isteže pôjdem!“
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Musím veľmi rýchlo odísť. Školu mám len pár minút peši,
aspoň si cestou zapálim. Začalo trochu pofukovať. Neviem,
čo to do mňa vošlo, ale zastavila som sa presne v strede
priechodu pre chodcov. Zakryla som si hlavu bundou, aby
mi vietor nesfúkol plameň zo zapa…
Posledná cigareta III.
Prespal budík. Prespal aj druhý budík. Tretí, štvrtý…
Až sa napokon s prudkým nádychom posadil na posteli.
Pohľad na lacnú repliku Dalího roztečených hodín nasledoval prudký výdych. Už meškal. Nastavenie viacerých
budíkov po sebe mu poradil sused. Jemu to vraj na strednej
škole pomohlo.
Vždy keď videl suseda, striaslo ho. Bol naozaj podivín,
celý zanedbaný, dym z cigariet mu vychádzal aj z očí. Rozprával sa s ním len raz. Šli potichu vo výťahu a zrovna vtedy
sa musel pokaziť. Ostali tam zopár hodín. Vtedy sa dozvedel
všetko o svojom susedovi. Vraj je na tomto svete toľko rokov
iba kvôli cigaretám. Celý mesiac pracuje v korporáte, aby
si potom za výplatu mohol kúpiť cigarety. A, nenávidí ľudí.
Zvláštne, že práve tento človek mal na strednej nastavených
päť budíkov po sebe. Vyzeral, že jemu už nič nepomôže.
Roztečené Dalího hodiny ukazovali za desať sedem ráno.
Za desať sedem mal vyzdvihnúť na letisku svojho brata.
Po pätnástich rokoch sa vracia na rodnú hrudu. Nič sa tu
nezmenilo.
Vystrelil z postele, vykonal len nevyhnutnú rannú hygienu a utekal do auta. Len tak, v trenírkach a tielku. Nazýval to pyžamo. V rukách mal len doklady, kľúče od auta
a cigarety. Nestihol si zapáliť pri rannej kávičke, tak to spraví aspoň po ceste v aute. Mrzelo ho to. Vždy si rád vychutná
na balkóne ticho a praskanie cigarety pri každom šľuku.
Ešte sa ani dvere na aute nezatvorili a už mal naštartované. Nepočkal každodenných 15 sekúnd na čiastočné
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zahriatie motora a so zatvárajúcimi dverami vyštartoval do
susednej krajiny. Cesty boli našťastie celkom prázdne, na
rozdiel od iných dní. Na prvom semafore vytiahol cigaretu.
Dal si ju do úst a načiahol sa po zapaľovač. Ale nebol tam.
„Do riti!“ Otvoril kastlík, či tam náhodou jeden nenájde.
Dobre vedel, že nie. Odkedy si kúpil Zippo, nosil iba ten.
Žiadny náhradný. Iný “oheň“ by cigarete nedodal ten benzínový zápach a pachuť. Vedel, že je nahraný. „Do riti! Do
riti! Riti!“ Zastaviť na pumpe nestíha, brat ho už čaká. A už
keď sa takto z rána vytočil, musí si zapáliť. Nech sám seba
upokojí, že je všetko v poriadku. A v tom…
Keby mal v aute rádio, určite by vtedy preladilo na nejakú
kresťanskú frekvenciu, na ktorej by práve hrali gospelovú
verziu Hallelujah. A ešte keby mal strešné okno, možno by ho
aj ožiarilo. Očkom totiž zablúdil na prastarý nástroj, ktorého
jediný životným zmyslom je oheň. Nástroj, ktorý poznajú
ľudia už len z rozprávania starého otca. Nástroj, ktorý v 70.
rokoch zachránil životy mnoho akčným hrdinom. Automobilový zapaľovač.
A on si vzdychol: „Ešteže!“ Stlačil a zapaľovač sa začal
žeraviť. Tento spôsob zapaľovania si cigarety hádam nikdy
nepoužil. Bol trochu nervózny. Nevedel totiž, ako zistí, že
už je pripravený. Hlavne takto z rána sledovať očkom cestu
pomaly plniacu sa študentmi a zapaľovač pomaly plniaci
sa teplotou. Začal pribrzďovať. Na prechode asi 100 metrov
pred ním zastalo akési dievča, keď v tom zapaľovač vystrelil
priamo na šoféra ako kus chleba z hriankovača. A v tom…
Posledná cigareta IV.
S chalanmi sme dostali výborný nápad. Dnes navždy
skoncujeme s chudobou. A vraj so zlými známkami si v živote
nezarobím na luxus. Dnes večer nechutne zbohatnem. A pri
tom je také jednoduché. Celé je to ako napiť sa z pohára. Všetci tento úkon ovládame, poznáme aj pohár, aj vodu, aj pohyb,
ktorým sa voda dostane do pohára a následne do úst. Preboha, čo som robil celý život? Prečo mi to nenapadlo už skôr?
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Prípravy začínajú o necelú pol hodinku. Som trochu nervózny, predsa len, je to moje „tenkrát poprvé“. Za peniaze.
Plán je nasledovný. O tridsať minút príde po mňa sused
a pomaly pôjdeme do jeho garáže. Sused je môj dlhoročný
kamarát. Vyrastali sme spolu. Prischla mu prezývka sused,
lebo býva vedľa. On ma tak tiež volá. Sused & Sused.
Garáž sa nachádza kúsok od vysokej školy. Necelých desať
minút od nášho trvalého bydliska. Sadáme do auta a vyrážame. Z tejto konkrétnej výšky ma vyrazili dva týždne pred
štátnicami. A ja som ostal skoro na ulici, nezamestnaný
a s myšlienkou na zabitý čas, ktorý som mohol využiť efektívnejšie, napríklad prepádaním čerpacích staníc.
„Aha, tam je moja platonická láska, bývalá spolužiačka,“
hovorím susedovi. Musím jej oznámiť radostnú novinu.
Prikázal som susedovi, aby pribrzdil.
„Anička! Dnes večer budem bohatý! Možno so mnou
konečne niekam pôjdeš!“kričím na ňu.
„Ale isteže pôjdem!“
Áno! Konečne sa mi ju podarí dostať do postele. Je to také
čisté dievča, v živote nefajčila, ktovie či už niekoho mala.
Vchádzame do garáže. Začíname kresliť náš „marketingový plán“. Prídeme večer a skončíme večer. Postupne sme
si prešli celý priebeh. Naozaj to bude veľmi jednoduché.
„Sused, a prečo sme s tým neprišli už skôr?“
„Lebo, susedko mój, takéto veci móžeš spravit len raz
za život.“
Určite sa ma snaží len vystrašiť. Nemyslí to vážne. Ak
by to bola pravda, nedal by sa na to. Nie, nie. Na toto mu
nenaletím…
Slnko už zapadlo. Štartujeme auto a mierime do cieľa. Čím
bližšie sme, tým viac mi to dochádzalo. Zaparkovali sme na
odpočívadle, mimo zorného uhla bezpečnostných kamier.
Máme to premyslené do poslednej bodky. S kuklami na hlavách ideme dnu. Obsluha čerpacej stanice s nami veľkoryso
spolupracuje. Vkladá nám všetky peniaze do tašky. A priba-
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Nicol Hochholczerová
(1999)

ľujeme si aj zo desať tuniakových sendvičov. A zo dvadsať
pív. A kartóny cigariet. A nejaké tie sladkosti.
A toto je kto. Nejaký civil ide dnu tempom ako NAKA na
prehliadku. Kričím na neho, ale nereaguje. Tak toto teda
nie. Mňa nebude nikto ignorovať. Už nie. Už nikdy! Kričím
na neho, ale stále nič. Pýta si kartón cigariet. Akoby sa ani
nechumelilo. Pumpár je v rozpakoch, sused mi ukazuje, aby
som sa na to vybodol a uteká do auta. Nie, toto nenechám
len tak. Vyťahujem pištoľ a prikladám mu hlaveň k čelu. Až
teraz si ma všimol. Ani neviem ako to stihol, ale už aj mal
cigaretu v ústach.
„Toto je tvoja posledná“ vravím mu a stláčam spúšť…
„Susedko mój, to čo má byt? Čo sme my nejakí kriminálnici? Úplne ti drbe už? Čo ti urobil?…“
Sused, nesused, nech už drží hubu, lebo zastrelím aj jeho.
Otváram tašku. Je tam veľmi veľa peňazí.
Joj! Anička, tá bude čumieť…

Ako ľudia

čestne vyhlasujem, že cieľom tohto textu nebolo ublížiť žiadnym
zvieratám. jeho autorka by sa rada stala vegánkou.
Na stanicu po ňu príde pes. Je v dobrej nálade, hlava
mu veselo vytŕča z okienka. Dievčička si sadne na zadné
sedadlo, ako vždy, napokon, dopredu by sa k psovi iba ťažko
zmestila. Ten počas celého šoférovania veselo vrtí chvostom
a na všeličo sa vypytuje, ona mu veselo odpovedá, zatiaľ
nemá dôvod sa na neho hnevať, napokon, ide o psa, psy sú
od prírody priateľské tvory, iba keď ich človek zle vycvičí,
vedia potrápiť, takže je celkovo veselá. Okrem toho je predsa
pes najlepší priateľ človeka, a tento pes chcel byť vždy jej
najlepším priateľom, aj ona tým jeho, problém bol iba v tom,
že bola duševne vlkom a všetko, čo pes robil, jej bolo proti
srsti. Aj keď sa práve iba chcel nechať pohladkať, prišlo jej to
čudné, ona by sa nenechala, a keď pes útočil, mala výhodu
lovca, bolo jej ľúto sa do neho púšťať. Na to sa ale pes vždy
urazil, schúlený do klbka zazeral z pelechu a do tých psích
očí sa nedalo hľadieť, nech už bol človek duševne čímkoľvek.
Aj preto si sadla na zadné sedadlo, keby náhodou.
Po príchode domov zamieri Dievčička rovno do postele.
V byte musí byť vždy vlhko kvôli rybe, ktorá žije so psom.
Dievčičke sa v takom prostredí dlho nedá zaspať, ráno sa budí
v prepotenom pyžame. Nenávidí pot, cíti, že ak sa okamžite
neosprchuje, zblázni sa. Keď však otvorí dvere do kúpeľne,
v sprchovom kúte nájde natlačenú rybu, plutva jej vytŕča
z plytkej vaničky, kým hlavu lačne strká pod tečúcu vodu.
Tá sa jej odráža od šupín a strieka po celej kúpeľni, takže je
vylúčené ísť si čo i len umyť zuby, aj keď okrem potu začína
Dievčička cítiť aj vrstvu zubného povlaku. Ryba na ňu celý
čas zazerá zo sprchového kúta, chcela by povedať: čo nevidíš,
že ja toto potrebujem viac, než ty, príď neskôr. Ryba je šťuka,
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nohu síce celú neodhryzne, ale prsty poobhrýza, Dievčička
sa teda radšej odšuchtá naspäť do postele a dlhé hodiny číta
internetové diskusie o tom, či je správne, ak vegetariáni
jedia ryby.
Jeden z komentárov (at si kazdej ji, co chce) Dievčičku nakopne natoľko, že dostane chuť písať. Na jej pracovnom stole
však skladuje svoje veci pes, vraj keď tu ona aj tak väčšinu
času nie je, a písať v posteli neprichádza do úvahy. Radšej
sa nesmelo priplichtí do obývačky, tam si sadne na zem. Pes
sa ihneď rozšteká, prečo tam sedíš, nevidíš, že je to mokré
a studené, veď prechladneš, následne sa rozšteká na rybu, čo
nevidíš, že je to mokré kvôli tebe, všade z teba kvapká voda,
kto v tom má žiť, ale ryba, pretože je rybou, mlčí. Dievčičke
príde na chvíľu ryby ľúto. Pre pokoj v domácnosti si chce
presadnúť na pohovku, ani to však nič nevyrieši, nielenže
je všetko mokré, ale ryba oddychuje rozvalená po celej dĺžke
opierky, ťažko sa dá sadnúť si bez toho, aby sa človek musel
dotýkať jej tela. Keď sa to Dievčičke konečne podarí, čierne
rybie oko jej hľadí rovno do počítača, číta každé slovo. Dievčička sa všemožne snaží zakryť svoje rozpaky. Skôr, ako jej
stihne na čelo vystúpiť pot, ryba urazene vstane a odíde si
na balkón zapáliť.
Dievčička často uvažuje o tom, aké by to bolo, keby aj ryba
vedela rozprávať. Alebo, keby naopak, nevedel rozprávať ani
pes. Beztak jej dlho trvalo, kým si zvykla, že pes okrem štekania aj rozpráva, hoci podľa obsahu bolo rozprávanie skôr
štekaním. Navyše vedela, že za situáciu v skutočnosti nesie
vinu ona. Nemala v jeden večer len tak z ničoho nič odísť
a nechať na stole v obývačke otvorenú knihu významného
slovenského prozaika. Mohla si iba domýšľať, čo presne sa
po jej odchode dialo, ale predstavovala si to asi takto: kým
na seba ryba púšťala vodu alebo fajčila na balkóne, psa zaujal
nový predmet na stole, určite ho najprv opatrne oňuchal, cítil
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z neho jej vôňu, preto ho zaujal ešte viac. Mimochodom, to
Dievčičku na sekundu zahreje pri srdci, že sa pes o veci s ňou
spojené natoľko zaujíma. Ale keďže vtedy netušil, čo s takou
knihou, navyše s knihou slovenského prozaika, najprv na
ňu skusmo zabrechal, a potom ju zjedol. Z nej sa naučil rozprávať. Toto si vo vzťahu k psovi vyčíta, a ešte veľa iného, ale
o tom skôr, ako sa ryba vráti z balkóna, nestihne rozmýšľať.
Na pokojné písanie ostáva Dievčičke už iba kuchyňa. Aj
tam je stôl zaprataný haraburdím, medzi hrncami sa povaľuje pájkovačka, na starej Pravde schnú rožky. Nad tým
všetkým zbytočná veľká igelitka, plná zbytočných menších
igelitiek, lebo hneď vedľa nich je nevyložený nákup v plátenej taške. Kým ho Dievčička vykladá, dostane chuť nie na
písanie, ale na jedlo. Kým natiera chlieb maslom, vidí psa
spýtavo slintať z obývačky, nachystá teda aj jemu, naschvál
trieska riadom (zásuvkami trieskať nevie, lebo pes dal namontovať kovanie s tlmením, na také vychytávky si potrpí).
Kým Dievčička chystá jedlo, pes sa rozvalí na tú časť
gauča, ktorú nezaberá ryba. Hádam nie je jeho vina, že sa
musí všelijako poskrúcať, zadné laby má roztiahnuté, vidieť
mu genitálie. Dievčička nad ním znechutene pokrčí nosom
a tanier s chlebom bachne na stôl. Pes sa okamžite rozšteká,
to čo má znamenať, mi to hádžeš jak psovi, ti veľmi pekne
ďakujem! Mimochodom, aj ten sarkazmus mu zostal odvtedy,
čo zhltol knihu popredného slovenského prozaika. Až potom
sa pes pustí do jedla, veľkým jazykom vylizuje tanier, ža
každým sústom blažene zamľaská, a keď doje, odíde sa do
kuchyne obtierať Dievčičke o nohy, hlavu jej položí na kolená
a vrtí chvostom, až kým ho nepoškriabe za ušami.
Keďže Dievčička je zmierlivej povahy a nerada sa háda,
príjme psí pokus o zmierenie, aj keď v jeho prítomnosti
nedokáže napísať ani vetu. Obaja sa vrátia do obývačky,
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pes sa rozvalí, tentokrát decentne, ona si skusmo sadá na
suchý okraj pohovky. Čaká, čo sa bude diať, azda by mohla
nadviazať ľahkú konverzáciu so psom, s tým sa však odrazu
nedá vôbec komunikovať, pozerá šport. Je mu jedno, aký, len
nech to na obrazovke behá a v pozadí hučí. Aj teraz chniape
labou po ovládači, kým sa mu nepodarí prepnúť na jednu zo
športových staníc, na ktorých keď nejde šport, idú reklamy
na športovcov, ako keby sa dali kúpiť v supermarkete. Chvalabohu, že sa nedajú, hovorí si Dievčička, inak by musela
okrem ryby a psa znášať ešte aj takého Sagana, aj keď tomu
by neuškodilo, keby prehltol knihu slovenského prozaika,
nemusel by byť ani popredný. Zasmeje sa nad vlastným zlým
vtipom. Pes to zachytí, čomu sa smeješ, zavrčí, ale ničomu,
ale veď povedz, zavrčí zas, nepoviem, povie, lebo vie, že vtip
o Saganovi by psa nerozosmial. Keď raz dosiahneš to, čo on,
potom sa na ňom smej! To by na ňu vyštekol. Takto na seba
vrčia, kým sa aj ryba nerozhodne vyjadriť svoju nespokojnosť, a mlčky zvalí na oboch svoje mokré telo.
Dievčička je zmierlivej povahy a nerada sa háda, preto si
radšej zbalí veci a odíde do krčmy. Dá si veľký pozor, aby na
stole nenechala žiadnu knihu, ešte by náhodou začala rozprávať aj ryba. V krčme si objedná fernet a otvorí facebook. Jej
kamarátka zo strednej školy, ktorá má rada Kotlebu a obrázky
s citátmi nielen od neho, zdieľala nový obrázok s citátom. Teraz, keď sme sa už naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať
sa ako ryby, ostáva nám len jediné – naučiť sa žiť na Zemi ako
ľudia. Dievčička sa uškrnie, vypije fernet a zavolá sliepke.
Sliepka je jej najlepšia priateľka, lebo nezaberá veľa miesta
na gauči a na Sagana neletí. Aj hovoriť sa naučila po tom,
čo zjedla kuchársku knihu Paulusa a Ihnačáka, a nie knihu
slovenského prozaika, takže je vcelku príjemné počúvať jej
správy o tomto meste zvierat.
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Pevnosť
I.
Keby ju vtedy nezneužil, nikdy by nezistila, čo ju vlastne
tak bolí.
Nešlo o samotné zneužitie, veď ju ten muž zneužil už
veľakrát predtým, a ešte ju zneužije veľakrát potom, a dlho
bude trvať, kým to vôbec niekto nazve zneužitím, a ešte
dlhšie bude trvať, kým to zneužitím nazve ona sama, možno
k tomu ešte stále nedošlo, možno ešte vždy škrípe pri slove
zneužitie zubami, žiadalo by sa jej iné. Také, ktoré by ju neponížilo, také, ktoré by nenaznačovalo, že sa tak dlho nechala
zneužívať. V skutočnosti hľadala jednoducho slovo, ktoré by
nenarúšalo jej predstavu o vlastnej inteligencii; také slovo
ale zatiaľ nenašla, takže to nazýva zneužitím, a popritom
zatína zuby, a popritom podotýka, že o zneužitie samotné,
ako inak, nejde. Zneisťovať ju bude najmä pocit chcenia,
ktorý cítila, kým ju zneužíval, a to chcenie ju sprevádzalo
všade, aj keď kráčala k nemu popri budove starého internátu,
na ktorej deti z osady vybili už všetky okná, iba v jednom sa
trepotala záclonka, aj keď kráčala domov, aj keď doma ukladala na poličku dary od neho. Toto chcenie ju bude ešte dlho
zneisťovať. Aj to, že čo by bolo, keby ju v ten deň nezneužil.
Keby ju v ten deň nezneužil, nikdy by nezistila, čo je
príčinou jej bolestí. Už celé týždne si ohmatáva telo, skusmo tlačí na rôzne orgány, v skutočnosti však netuší, kde sa
ktorý nachádza, takže si len naslepo stláča torzo. Chvíľami
sa jej zdá, že pribrala, chvíľami, že schudla. Snaží sa rozpomenúť si, kedy ju telo bolelo prvýkrát, na nič však neprichádza, jej blízka minulosť je nevýrazná, školské zadania, na
jej miesto v lavici spadla neónka, kým tam nesedela, otec
mame povedal, že je piča, olympiádu z angličtiny vyhral
chlapec, ktorý nevedel preložiť slovo sane, tak si vymyslel,
že sa sánkoval na starej perine, pomedzi to náhodné bolesti. Raz jej napadne, že by mohla byť tehotná, vydesene
si stláča miesto, kde sa jej zdá, že by mala byť maternica.
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Menštruáciu má ale pravidelnú, to ju upokojí, ale bolesti
sú stále rovnaké.
Keby ju v ten deň nezneužil, nikdy by nezistila, čo ju
vlastne bolí, že to nie je telo, ale absencia tela; keby jej rukou
neprešiel po vlasoch, potom po krku, potom po ramenách,
potom po prsiach, potom po bruchu, keby toto brucho jediným pohybom, veď jej telo pozná, jej telo je jeho, nuž teda
keby toto ich brucho jediným pohybom neotvoril, nikdy by
neobjavila záclonku, ktorá sa trepotala v jej útrobách.
II.
Zobudí sa so spomienkou na to, ako v jej rodnom meste
odstreľovali starý cukrovarský komín. Na jeho mieste najprv
postavili Tesco, potom ďalšie plechové obchody. Tento komplex pomenovali OC Komín, a jej to pripomínalo všetkých
tých bezvýznamných milencov.
O pár týždňov majú zbúrať aj silo, v ktorom sa za čias
fungovania cukrovaru skladoval cukor. V obrovskom valci
aktivisti z občianskeho združenia zorganizovali koncert
vážnej hudby, ľudia sedeli medzi sutinami a burinou, iní
medzičasom nakupovali v Tescu. Keby išlo o jej rodičov, tí
by si nič nevšimli, aký koncert, aké silo, iba by v zvyčajnej
tichosti naložili do vozíka potraviny. Keby išlo o jej starých
rodičov, tí by určite niečo na margo cukrovaru podotkli, jej
stará mama by sa rozohňovala natoľko, až by po nej začali
zazerať zamestnanci spoza pultu s mäsovými výrobkami,
na ktoré netreba stáť radu, a stará mama by sa rozohňovala
ďalej, všetko, čo sa v tomto meste za socializmu vybudovalo,
sa teraz ničí, to je ten váš kapitalizmus, toto by mlela dookola, a starý otec sa ani nedostal k slovu, hoci v cukrovare
pracoval celý život, dokonca tam prišiel o palec. Ich vnučka
by na to povedala jedinú vetu, ktorú mala v zálohe, kedykoľvek sa téma cukrovaru otvorila:
„Škoda, že odpálili práve komín, to bola prvá vec, ktorú
bolo vidieť, keď sme sa odniekiaľ vracali domov. A ešte na
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ňom aj rástol strom, všimli ste si to?“
Samozrejme, nikto z jej rodiny si to nevšimol, ale nemohla im to vyčítať, jednoducho na to nemali čas. Riešili
dôležitejšie veci. Navyše veľa času strávili vymýšľaním toho,
ako tieto dôležité veci zakamuflovať vecami banálnymi, aby
nikto, ani ich dcéra, nemal šancu zistiť, čo riešia naozaj,
a ak to náhodou aj zistí, obrať ju o šancu reagovať. Napríklad
prišli na to, že bude dobré kamuflovať závisť voči vzdelaniu
vlastnej dcéry tým, že jej vytknú neumytý riad, ten predsa
umyť treba, knihy neknihy. Alebo na to, že keď sa na ňu hnevajú, lebo je jablkom, ktoré padlo do susedovej záhrady, bude
vhodné jej vyčítať neporiadok v izbe. Na jej ostatné nedostatky sa našlo podľa potreby všeličo, príležitostná neúcta voči
starším, zlý slovník, to je tá vaša stratená generácia, preboha,
otvor si okno, máš tu smrad. Neskôr sa odvážili aj na priamy
útok, vyčítali jej napríklad, že nechce mať deti, veď má už
dvadsať rokov, nechcieť deti je alibistické, nechcieť deti je
zbabelé, navyše, zase máš rozhádzané knihy po celom byte.
Je ticho, nereaguje, aj jej ticho je však interpretované ako
reakcia, na ktorú sa dá nadviazať, no len sa uškŕňaj, my vieme,
že si myslíš, že si viac ako my. Je radšej ticho a zbiera knihy,
z kuchynského stola Deyana Sudjica, z operadla gauča Irenu
Brežnú, z konferenčného stolíka Vadasa, lásenka, nevrieskaj
na ňu, veď vidíš, že už upratuje. Zo stoličky v chodbe piatich
Slobodov, spod zrkadla Cholina, z koša na toalete Šikulovú.
Spomenie si, že cukrovarský komín v skutočnosti neodpálili, ale rozobrali, tehlu po tehle, špeciálnym žeriavom.
III.
Ako dieťa sa hanbila čo i len si vypýtať na jarmoku hotdog. Prosila otca, aby jej ho vypýtal, a on odmietol, považoval
to za prejav lásky. Ona, dieťa, bola najprv dlho hladná, potom
dlho plakala, nakoniec sa odhodlala hotdog vypýtať. Mala
pocit, že sa prepadne od hanby, iba vidina rožku v servítke
premočenej od kečupu, ju ako tak upokojoval. Otec to považo-
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val za víťazstvo, preto s jej posmeľovaním pokračoval, až kým
nepochopila, že to inak nepôjde. Po čase ju už nebolo treba
posmeľovať, veselo rozprávala od rána do večera. Otec usúdil,
že to je už predsalen prehnané, niekde sa musela stať chyba,
a začal s jej opätovným zahanbovaním. Hovoril jej „chrobáčik,
veľmi rád ťa počúvam, ale teraz som prišiel z práce, mohla by
si byť chvíľu ticho“, alebo hovoril iným „no, ona keď sa osmelí,
tak sa jej huba nezastaví, počkaj, ešte ti pôjdu uši odpadnúť“.
Otca milovala, čo mohol už samo o sebe považovať za ďalšie
víťazstvo, a preto sa jej huba po čase znova zastavila. Po rokoch
jej sám povedal „veď ty si vždy bola introvert, ja to rozoznám“.
Väčšinu času strávila sama v izbe nad knihami, objednávky
vybavovala cez internet, nikdy nie telefonicky, aj záľuby mala
iba také, na ktoré si vystačila sama. Sama sedela na káve,
sama chodila do kina, sama sa objavovala na kultúrnych akciách. Na jednej besede stretla spisovateľa, ktorý sa celý čas
sústredene mračil, sedel na vetchej stoličke a ruky mal pri
tom možno prekrížené na bruchu, lenže to nikto nevidel, lebo
ešte pred začatím besedy vytiahol z tašky tehly a postavil si
z nich okolo seba provizórny múr. Na jeho okraj si položil pivo
a tak odpovedal na otázky. Keby bol Rogerom Watersom, múr
by sa možno postupne pozrúcal, lenže on bol iba slovenským
spisovateľom, a preto sa nič také nestalo. Po skončení besedy
jednoducho dopil pivo a zbalil múr nazad do tašky.
Nápad s múrom sa jej zapáčil a keďže predpokladala, že spisovateľa už nikdy v živote nestretne, bezostyšne ho ukradla.
Vždy, keď niekto zdvihol jej batoh a zdesene vykríkol „preboha,
to čo nosíš v tej taške, tehly?“, spokojne sa uškrnula. Neskôr si
dokonca postavila múr, ktorý sa dal prenášať v celku, nosila
ho taký vysoký, že ledva videla ponad jeho okraj. Ostatní o nej
hovorili buď zmierlivo, že je taká princezná vo vlastnej veži,
alebo priamo, že je namyslená piča. Vo vlastnej pevnosti ju
ale nič z toho nezaujíma. Takto spokojne chodí po svete, až
kým si opäť nebude musieť vypýtať hotdog sama a nezistí, že
jej múry boli po celý čas iba perinami.
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Trolejbus

Bol to dlhý deň v práci. Kým som sa dostal z tej prekliatej
budovy, bolo skoro deväť. Aspoňže trolejbus prišiel hneď.
Komfortne som sa usadil v zadnej polovici a oprel si hlavu
o okno. Sedelo sa mi pohodlne. Tak pohodlne, že keď prišla
moja zastávka, nedokázal som vstať. Akoby som bol zrazu
paralyzovaný a moje končatiny odmietali spolupracovať.
Zostal som teda sedieť. Sedel som až po konečnú. Ostali sme
už iba ja a vodič. Vystúpil som a spravil som pár krokov. Čo
teraz? Ako sa z tohto zadku dostanem domov? Chodí sem len
jeden trolejbus. Budem musieť počkať. Povzdychol som si.
Nočný vzduch bol ostrý. Vodič sa zastavil pri odpadkovom
koši a zapálil si cigaretu. Nevenoval mi ani štipku pozornosti. Dvere trolejbusu ostali otvorené.
Koľko ešte plánuje fajčiť? Už si zapálil druhú cigaretu.
Vôbec nemyslí na to, že mu tu mrzne pasažier? Myslel som
si, že sme sa aspoň trochu zblížili po ceste sem, no on očividne ignoroval moju existenciu. Pochytila ma zlosť. Už som
k nemu chystal vykročiť a povedať mu, čo si myslím o jeho
správaní, keď mi zrazu padol zrak na trolejbus. Heuréka!
Hneď mi bolo jasné, čo spravím. Vkĺzol som do trolejbusu
a sadol som si na miesto vodiča. Veľmi pohodlné sedadlo.
Fajčiaci vodič si, samozrejme, nič nevšimol. Bol som mu
predsa ukradnutý. Naštartoval som. Trolejbus sa pohol.
Videl som, ako sa na vodičovej tvári vystriedali zmätok,
prekvapenie a hrôza.
„Hej! Čo robíte? Zastavte!‟ zakričal na mňa a rozbehol sa
smerom ku mne.
Keď som ho videl, znova vo mne vzkypela žlč. Ako sa opovažuje ma ignorovať a potom na mňa kričať a rozkazovať mi?
Zrýchlil som. Bol taký bezbranný uprostred cesty. Sám. Ja ho
naučím sa slušne správať! Namieril som si to rovno naňho
a ešte som pridal. Slastne som na chvíľu zavrel oči, keď som
si vychutnával ten tupý zvuk nárazu ľudskej hlavy o čelné
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sklo. Nezastavil som, len som mierne spomalil. S úsmevom
na tvári a krvou na skle som sa viezol domov.
Tesne predtým, ako som zabočil na svoju ulicu, som si
uvedomil, že by som mal ten trolejbus niekam skryť. Bola
na ňom predsa krv a nechcel som riskovať väzenie. Zamyslel
som sa, kam ho dať… Zrazu mi napadlo perfektné miesto.
Skryjem ho na starú jabloň vo svojej záhrade! Tam ho určite
nikto nenájde. Veď palice budú dokonale splývať s konármi.
Prišiel som domov a vyložil som trolejbus na strom. Pozrel
som sa na svoje veľdielo. Sedel tam ako uliaty. Spokojný som
išiel spať.
Na druhý deň som pozeral večerné správy: „V hlavnom
meste sa stala tragédia. V neskorých nočných hodinách
objavili mŕtveho vodiča mestskej hromadnej dopravy na
konečnej zastávke trolejbusovej linky. Polícia tvrdí, že ide
pravdepodobne o vraždu. Podľa zranení na tele sa predpokladá, že do neho v plnej rýchlosti narazil trolejbus. Dopravný
podnik hlási, že im z vozového parku chýba trolejbus s evidenčným číslom 6024. Motív vraždy, ani krádeže zatiaľ nie
je jasný.‟
Vypol som roztrasenou rukou televíziu. Už to vedia.
O chvíľu ma nájdu. Po krku mi za golier stiekla kvapka potu.
O chvíľu ma isto chytia! Mal som pocit, že nemôžem dýchať.
Snažil som sa dostať vzduch do pľúc, no žiaden tam nechcel
ísť. Dusil som sa, srdce mi splašene bilo a oblieval ma studený pot. Už som myslel, že tu umriem na svojej sedačke
vo flanelovej košeli so škvrnou od kávy, ale nakoniec sa mi
podarilo plytko nadýchnuť. Veď ma nikto v tú noc nevidel.
Nič na mňa nemajú. Ráno som bol skontrolovať trolejbus.
Stále ležérne sedel v korune jablone a splýval.
„Nič na mňa nemajú,‟ opakoval som si po šepky a darilo
sa mi dýchať už oveľa pravidelnejšie.
Trolejbus v mojej záhrade hniezdil už tri dni, keď sa mi
prihodila hrôzostrašná vec. Keď som v ten deň ráno išiel do
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práce, pozeral sa na mňa v trolejbuse taký tlstý muž v zvláštnej čiapke. Mal veľkú hustú tmavú bradu. Asi by som si ho
ani nevšimol, keby nemal tú čiapku. Bola príšerne farebná,
mala obrovský chocholatý brmbolec a určite bola príliš teplá
na toto počasie. Oči sa nám stretli len na chvíľku, ale hneď
som sa naňho zamračil. V poslednej dobe som bol háklivý
na to, keď sa na mňa ľudia pozerali. Znervózňovalo ma to.
To, že sa na mňa pozeral by som ešte prekusol, no nad tým,
čo sa stalo po ceste z práce som len tak mávnuť rukou nedokázal. Bol tam ten muž s čiapkou. Znova išiel rovnakým
trolejbusom ako ja. Čo to má znamenať? Hneď ako som si
ho všimol, sa mi divo rozbúchalo srdce a začali sa mi potiť
dlane. Nemôže byť náhoda, že som ho nikdy predtým nevidel a zrazu som ho videl dvakrát za jeden deň. Čo odo mňa
chce? Určite ma špehuje. Tá jeho brada je falošná. Špehuje
ma, aby zistil, kde bývam a mohol mi prehľadať dom. Chce
nájsť ten trolejbus a usvedčiť ma. Bude ma prenasledovať,
keď vystúpim! Rýchlo som formuloval najlepší plán, ako sa
ho zbaviť. Môj žalúdok zatiaľ veselo trénoval gymnastiku.
Nakoniec som vystúpil o dve zastávky skôr. On nevystúpil.
Odľahlo mi. Možno to predsa len bola náhoda. Nechcel som
však nič riskovať, a tak som išiel zvyšok cesty domov pešo
a veľmi kľukato. Predtým ako som odomkol bránku do svojej
záhrady, som sa ešte obzrel. Nikoho som nevidel. Vydýchol
som si. Počas krátkej cesty cez predzáhradku som sa neodvážil zdvihnúť hlavu smerom k jabloni, obávajúc sa, že by
som zazrel záblesk červenej.
Už som dva dni nebol v práci. Bál som sa vychádzať
z domu. Čo ak ma v tú noc niekto videl a teraz ma spozná?
Čo ak znovu uvidím toho bradatého muža v zvláštnej čiapke
a potvrdí sa mi, že ma naozaj špicľuje? Vždy, keď som bol vonku, mal som pocit, že po mne idú. Všetci ma neustále sledujú.
Pozerajú sa na mňa. Oni to totiž vedia. Vedia, že som iný
ako oni. Vedia, že som... Ani do záhrady som nemal odvahu
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vkročiť. Bol tam ten trolejbus. Ten prekliaty kus plechu, čo
to všetko spôsobil! Stále hniezdil na mojej jabloni. Už týždeň.
Hniezdil a splýval. No mne sa zdal taký viditeľný ako nikdy
predtým. Aj v noci žiaril a pripomínal mi môj čin. Musím
sa ho zbaviť. Hodím ho do rieky. Keď som však so suchom
v ústach a roztrasenými nohami pristavil rebrík k jabloni
a snažil sa dostať trolejbus spomedzi konárov, ani sa nepohol.
Akoby tam prirástol. Príliš sa mu páčilo dennodenne ma
trýzniť. Musím sa ho zbaviť! Zliezol som z rebríka a odniesol
ho. Ešte by niekto videl, že mám pri jabloni pristavený rebrík,
aj keď nie sú žiadne jablká. To by bolo príliš podozrivé.
Chodil som hore dole po záhrade a premýšľal som. Čo
s tým prekliatym trolejbusom? Čím dlhšie som premýšľal,
tým viac som bol nahnevaný. Hlúpy pohodlný trolejbus! Ešte
hlúpejší vodič, ktorý musel fajčiť a kašľať na mňa! Musel sa
mi postaviť do cesty! Idiot… A ten muž s bradou, ktorý ma
sledoval! Nemohol ísť iným trolejbusom? Hnevali ma všetci
do jedného. Cítil som, ako vo mne vrie krv. Podišiel som k tej
starej jabloni a vrazil som jej. Ešte aj ten sprostý strom sa rozhodol spiknúť sa so všetkými proti mne a nechať trolejbus vo
svojej korune! Vrazil som jej ešte párkrát, ale nebolo to dosť.
Hánky som mal krvavé, zodraté až do kosti. Začal som do nej
kopať. Znova a znova. Lietala kôra. Zrazu som počul čudný
zvuk. Pozrel som sa hore a videl som, ako sa trolejbus pomaly
šmýka z jablone rovno na mňa. Bol som trochu ako Newton,
keď mu na hlavu padlo jablko a on objavil gravitáciu. No mne
na hlavu padol trolejbus a moja posledná myšlienka bola
venovaná tomu, ako sa moja krv zmieša s krvou vodiča na
prednej strane trolejbusu s evidenčným číslom 6024.
Nie si z cukru

Tak ako každý štvrtok som sa po ceste z práce zastavil
v obchode, aby som si spravil zásoby na najbližší týždeň.
Šetrí to čas. Vždy si kúpim nejaké pečivo, zvyčajne rožky, lebo
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chlieb tolerujem len veľmi čerstvý. Trochu ovocia - prevažne
jablká a hrušky, niekedy mandarínky, čerešne a jahody, ak
sú v sezóne. Nemám rád tie extravagantné veci ako avokáda,
mangá a kokosy. Neviem, ako s nimi zaobchádzať. Zeleninu
kupujem do polievky, surovú som ju nikdy nejedol. Okrem
melónov. Väčšinou si kúpim aj nejaké cereálie a trvanlivé mlieko na raňajky, hoci občas si ich dám aj na večeru.
Jogurty uznávam iba ovocné. Nemôžem vystáť tie umelé
vanilkové a čokoládové príchute. Syry mám rád tvrdé a na
kvalite šunky mi obzvlášť nezáleží. S tvarmi cestovín s obľubou experimentujem. Všetky síce chutia rovnako, ale páči sa
mi mať na tanieri zakaždým niečo iné. Avšak pri cestovine
do polievky som zásadový. Vždy len písmenká. Samozrejme,
zakaždým si z obchodu odnesiem aj nejakú sladkú maškrtu.
Tento štvrtok som to však v obchode akosi prehnal. Nebol
som si istý, čo ma to popadlo. Možno to bolo preto, lebo veľa
vecí, ktoré bežne kupujem, bolo zlacnených alebo preto, že
som v práci mal extrémne náročný a stresujúci deň a ani
som sa nestihol poriadne na obed najesť. Možno som si len
trochu potreboval vyhodiť z kopýtka. Nech už bol dôvod
akýkoľvek, nevedel som sa v tom obchode ovládať. Pri ovocí
a zelenine som sa ledva zastavil, hoci som si zobral nejaké
jahody a nečakane aj dve krabičky čučoriedok. Väčšinou sa
čučoriedkam vyhýbam, lebo sa mi nepáči, keď moje výlučky
menia farbu. Dnes som sa však cítil odvážne a bol som pripravený na dobrodružstvo. Keď som po ovocí objavil balené
oriešky, bolo mi hneď jasné, čo musím spraviť. Veď môj o päť
rokov starší kolega už má na hlave jasnú plešinu aj keď sa
ju snaží maskovať pár dlhými jemnými vlasmi. Orechy sú
vraj dobré proti vypadávaniu vlasov. No obyčajné orechy
sú nudné. Zobral som si teda lieskovce v mliečnej čokoláde
aj v horkej čokoláde, mandle v mliečnej čokoláde a škorici,
mandle a kešu v horkej čokoláde. Všetky tie balenia boli
také malé, že som mal pocit, že ich obsah nebude stačiť na
záchranu mojich vlasov. Vtom som uvidel cereálie. Hmm…
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Myslím, že ten balík, čo mám doma, je už skoro prázdny.
Prišiel som k mliečnym výrobkom a našiel som svoje obľúbené jogurty v akcii. Zobral som zo všetkých troch druhov
po šesť kusov. Do zásoby. A keď už som robil zásoby, tak som
zobral aj šesť mliek. Mrazené výrobky tiež dlho vydržia, takže som skončil so štyrmi zmrzlinami príchute lesné ovocie
a troma gaštanovými pyré. Tie čučoriedky a jahody sa budú
so zmrzlinou hodiť. Ešte som sa rýchlo vrátil zobrať vajcia.
Na praženicu alebo volské oko. A vtedy som uvidel tresku
v majonéze. Už dlho som nemal tresku. Šupol som do vozíka
najväčšie balenie. Môžem si ju dať dnes na večeru. Keď som
sa konečne dopracoval k pečivu, vozík už som mal dosť plný.
Ani to ma nezastavilo. Musel som si kúpiť rožky. Aby som
mal k treske. Potom som si zobral šesť maslových croissantov, šesť čokoládových roliek a takisto šesť pizza koláčikov.
Nemohol som za to, že všetko moje obľúbené pečivo dali do
akcie naraz. Jedným okom som ešte mrkol na výrobky, ktorým končí záruka. Bol tam tvarohovník aj kakaovník. Oba
som mal veľmi rád. Môžem si jeden z nich dať dnes na večeru
a druhý určite vydrží do rána. Alebo z každého zjem časť
a druhá časť mi ostane na ráno. Zbiehali sa mi slinky, a to
som si to ešte len predstavoval. Nasledovali sladkosti. Už som
síce mal zmrzlinu, ale neodolal som čokoládam a keksíkom
a potom, keby som náhodou niekoho potreboval obdarovať
na narodeniny, zobral som pár bonboniér. Vozík sa mi už
trochu zle tlačil kvôli váhe nákupu. Nevadí. Aspoň si trochu
zacvičím, aby som toľko z toho všetkého jedla nepribral.
Napadlo mi, že taká kopa sladkého by sa mala kompenzovať
niečím slaným, tak som zabočil do ďalšej uličky a zobral si
čipsy so slaninovou príchuťou. A potom aj s paprikovou, keby
som sa náhodou tých slaninových prejedol. A ešte jedny
chrumky… alebo dvoje chrumky. Veď jedným chrumkám
by bolo smutno. Možno si dám čipsy dnes na večeru, keď
budem pozerať televízor. Už-už som sa chystal so svojím
nákupom, ktorý pomaly vypadával z vozíka, postaviť do
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radu, keď som dostal neodolateľnú chuť na džús. Zablúdil
som teda ešte do uličky s nápojmi a kúpil si štyri litre pomarančového džúsu. A keďže som vedel, že džús chutí dobre
s kofolou, kúpil som aj štyri litre kofoly. Možno to využijem,
keď príde nejaký kamarát na návštevu a nebude chcieť piť
vodu. Pravda, možno by radšej pil pivo ako džús, tak som
zobral šesť plechoviek. Už som bol takmer úplne spokojný so
svojím nákupom. Pri pokladni som ešte prihodil dva balíky
žuvačiek. Svieži dych je dôležitý. Taký dôležitý, že som prihodil ešte tretí balík. Začal som vykladať veci na pokladničný
pás a každou vecou, čo som vyložil, sa zvyšovala moja chuť
niečo zjesť. Všimol som si, že mladý chalan, ktorý stál v rade
hneď za mnou, mal v ruke len jednu pollitrovú minerálku
a dve šišky. Slušnosť sa mi snažila našepkať, že by som ho
mohol pustiť pred seba, keďže určite zaplatí oveľa rýchlejšie
ako ja. Môj vyhladovaný organizmus túto myšlienku hneď
zavrhol. Nezniesol som predstavu, že by som mal čakať na
ten moment, kedy sa budem môcť najesť čo i len o sekundu
dlhšie. Potreboval som niečo cítiť v ústach. Potreboval som
zažiť ten blažený okamih, kedy sa sústo pomaly posúva dolu
pažerákom. Prehltol som sliny a zalizol som sa. Rozmýšľal
som, čo si dám ako prvé. Možno čokoládu. Po takom nervydrásajúcom dni dobre padne niečo sladké. Aj keď, mohol
by som radšej začať zmrzlinou. Kým prídem domov určite
budem spotený a upachtený od nosenia takého nákladu.
Čo keby som si dal ten kakaovník? Mohol by som si k nemu
spraviť čaj. Už som mal vyložený nákup, ale staršia dáma
predo mnou ešte stále hľadala peňaženku. Iritovalo ma to.
Keď ju po nekonečne dlhej dobe našla, ešte sa v nej ďalšiu
nekonečne dlhú dobu hrabala, aby dala predavačke na cent
presnú sumu. Musel som vedome zhlboka dýchať, aby som
sa upokojil. Ako sa opovažuje predlžovať môj čas čakania na
jedlo? Aj predavačka mi postupne začala liezť na nervy. Prečo
tak pomaly blokovala? Gánil som na ňu počas toho, ako som
nakladal jedlo do igelitových tašiek. Keď prišiel čas platenia,
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nevenoval som pozornosť sume. Pri ťukaní PIN kódu sa mi
triasli ruky ako pri abstinenčnom záchvate. Podarilo sa mi
ho zadať až na druhýkrát. Z obchodu som nakoniec odchádzal s trinástimi igelitkami po okraj plnými jedla a nápojov.
Pod ich váhou sa mi podlamovali kolená, ale vedel som, že
domov to mám blízko. Takých šesť minút pešej chôdze. Kým
som sa zaoberal nakupovaním, predtým slnečná obloha sa
zatiahla šedými mračnami. Asi typická náhla letná búrka.
Všetku moju pozornosť som musel sústrediť na pomalý
pohyb dopredu, takže som hrozivé oblaky ignoroval. Uši
igelitiek sa mi zarezávali do kože a mal som pocit, že o chvíľu
preniknú až do mäsa. Možno sa zastavia až na kosti. Ťažko
som odfukoval a bol som červený v tvári od toľkej námahy.
Pokročil som síce len o kúsok, ale už som cítil na košeli pod
pazuchami mokré fľaky. Mama mi hovorievala, že nikdy
nemám ísť nakupovať hladný. Mal som ju poslúchnuť. Uf!
Uf! Bol som trochu vykrútený doprava, lebo na pravej ruke
som mal sedem igelitiek a na ľavej iba šesť. Snáď nebudem
mať žiadne trvalé následky z tejto nadmernej fyzickej záťaže.
Po ďalších pár metroch som začal pochybovať, či mi za
toto to jedlo stojí. Košeľu som začínal mať prepotenú aj spredu aj zozadu, ruky som si už necítil a nohy sa mi nekontrolovateľne chveli. Bál som sa, že každú chvíľu spadnem. Ale
spadlo niečo iné. Na ľavé líce mi dopadla kvapka. Bol by som
si ju nevšímal, keby to bola normálna kvapka, ktorá vyvolá
len nepríjemný pocit chladu. Ale táto malá potvora bola
iná. Miesto na líci, kam dopadla ma najprv bolelo, ako keď
má človek pokazený zub, ale potom to veľmi rýchlo prešlo
do nevydržateľnej pichavej až pálivej bolesti. Kým som sa
stihol hlbšie zamyslieť nad tým, prečo dážď tak ukrutne
bolí, trafili ma ďalšie kvapky. Všetky mali rovnaký efekt
a o chvíľu som bol v pravej agónii. Nemohol som sa nijako
brániť ani sa nikam utekať skryť kvôli svojmu gigantickému
nákupu. Všade, kam ma zasiahol dážď, sa usídlila tá hrozná
pálivá bolesť. Bolo to, akoby na mňa pršala kyselina. Naozaj
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bolo ovzdušie už také znečistené, že kyslé dažde boli takéto
kyslé? Chcel som kričať od bolesti, ale nemal som dychu
nazvyš. Nohy som mal našťastie chránené nohavicami. Mal
som pocit, že sa kvapky zväčšili a zhustli. Videl som, ako mi
vypadávajú chumáče vlasov. Už mi ani oriešky nepomôžu.
Z pravej ruky mi zrazu vykĺzla jedna taška a jej obsah sa
rozsypal po chodníku. Kartón od mlieka sa preliačil a kofola
sa spenila. Rožky sa, čiastočne chránené sáčkom, kotúľali
dolu miernym svahom. S nevýslovnou hrôzou som sledoval
moju ruku. Moje prsty! Ukazovák už som skoro nemal. Každá
kvapka rozožierala moje telo viac a viac. Videl som, ako sa
časť môjho palca rozpleskla na chodníku a potom sa rýchlo
rozpustila. V šoku som na chvíľu zabudol na bolesť. Chcel
som kričať, ale z hrdla sa mi nevydral ani hlások. Ďalšia
igelitka spadla na zem. Na krehkých maslových croissantoch pristál pomarančový džús a balíčky žuvačiek spadli do
blízkeho kanála. Čučoriedky z obidvoch krabičiek sa rozhodli
nasledovať rožky dolu svahom. Bolo mi jasné, že sa musím
čo najskôr dostať do bezpečia. Stratou dvoch igelitiek sa mi
odľahčilo, a tak som bol schopný kráčať rýchlejšie. Nebol
som ochotný vzdať sa svojho jedla. Veď už som to mal domov
len kúštiček. Už len chvíľu rovno, potom odbočiť doľava
na krátke schody a potom ešte chvíľočku rovno a konečne
budem v bezpečí. Možno mi palec znovu dorastie. Moje ľavé
predlaktie sa pod návalom dažďa topilo ako zmrzlina, ktorú
som mal v taške. Smrtiace kvapky mi už presakovali cez
košeľu a začal som pociťovať intenzívne pálenie aj na oboch
pleciach. Kvapky sa trochu zmenšili, ale dážď bol stále hustý
a neúprosný. Už mi začali nasakovať aj nohavice. Kým som
prišiel ku schodom, stratil som ľavé ucho a igelitku s jogurtami, vajcami a treskou. Zabočil som na schody. Už som tak
blízko! Zdvihol sa vietor a začal mi kvapky šľahať rovno do
tváre. Keď som prišiel o pravé oko, konečne sa mi podarilo
zvriesknuť. Bolo mi jasné, že nákup už domov nedopravím.
Ruky som mal skoro celkom roztopené. Zanechal som teda
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Matej Kováč
(1998)

igelitky aj so zvyškami svojich prstov a pokúsil som sa rozbehnúť smerom domov. Moje telo sa po tej fyzickej záťaži
ledva vládalo hýbať a frontálny útok dažďa mi naozaj nepomáhal. Bolesť vypukla aj na stehnách. Nohavice definitívne
presiakli. Nevedel som, v akom štádiu rozkladu boli moje
stehenné svaly, keď som vyšiel naslepo po schodoch, ale
bolo mi jasné, že hoci som bol o dve ruky a časť brucha ľahší,
moje nohy ma nezvládnu niesť. Už premokli dokonca aj moje
kožené poltopánky a prsty na nohách sa svorne rozpúšťali.
Chýbalo mi iba asi šesť krokov k bráne do bytovky, keď sa mi
definitívne podlomili nohy, alebo aspoň to, čo z nich zostalo
a ja som spadol na zem. Bola mokrá od dažďa a urýchľovala
proces môjho rozpúšťania. Bolesť som nevnímal, ani som
sa už nepokúšal kričať. Prišiel na mňa ten moment, kedy
je človek zmierený so svojím osudom. Trochu ma štvalo, že
som sa rozpustil s prázdnym žalúdkom. Keby som si aspoň
stihol vypiť jedno pivo! Možno, keby som zahodil nákup hneď
na začiatku, zvládol by som dobehnúť domov. Viac som si už
pomyslieť nestihol pred tým, ako sa mi cez dieru v hlave do
nej nalialo toľko vody, aby mi definitívne rozpustila mozog.
Na chodníku po mne ostala len kôpka oblečenia.
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Karmínovo červená

Kvapka po kvapke padala z ciedky, ako jediný náznak
toho, že čas ešte úplne nezastal. Starký si sadá ku péterkám,
pripravuje fajku a pietnym pohľadom pozoruje pahrebu.
Smogom ožltnuté steny lemuje karmínovo červená sadrová
modla, pod ktorou spí starká. „Pichni do nej, či ešte žije,“
pošekpká chrapľavým hlasom, zasmeje sa, potom pokrčí
tvár a začne vykašliavať cigaretový hlien, akoby mu niečo
zabehlo. Šramot myší v drevenom obklade na strope či pukajúce drevo čerstvo rozpálenej pahreby. Tradičná dedinská
kuchyňa, všade páchne srvátka, tabak a staroba. „Až sa
pominiem, pochovajte ma v kontajneri na cintoríne, ľudia
mi tam budú hádzať celý rok kvety,“ zamrmle si popod nos,
zapáli fajku, podoprie hlavu a syr dokvapká.
Bol som sopľa, lúskal som orechy, počúval rádio, zatiaľ
čo slnko za oknom presvetľovalo morušu. Starký sa postaví,
vychádza z izby a o chvíľu mizne spolu s ovcami za palisádami. Tu rastiem, behám, odieram si kolená, učím sa piť
pivo a nadávať.
Sychravé sobotné ráno, koruna moruše sa stráca a opäť
objavuje. Tam kdesi pod ňou leží náš dvor zahalený hmlou. Na
péterkách kypí mlieko a zvonka sa ozýva besnenie psov. Odvalím zo seba páperovú duchnu a bosý vybieham von. Brána sa
rozvalí, brechot psov sa stupňuje a v hmle sa postupne objavujú dve čierne konské hlavy zapriahnuté za dreveným vozom.
Farár sediaci na voze máva s opratami a jeho konský orchester
vrcholí svoju partitúru. Starký si zloží z hlavy klobúk, kývne
na starkú a tá beží po pálenku. Kopyto za kopytom sa borí
v rannej rose do sprievodu zavíjania psov. Mohutná konská
hlava zastane pol metra odo mňa, skloní sa a vdýchne mi do
tváre rannú paru. „Pochválený buď Ježiš Kristus,“ starká pozdravuje s naliatou domácou. Farár poťahuje za opraty, schádza z voza a vyťahuje z korby slamený kôš: „Naveky Amen.“
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„Vari k nám zavítal sám Hospodin v tom koši?“ starký si
zamrmle popod nos. Slamený kôš sa občas zachveje, farár
z neho zdvihne poklop a vyťahuje húsa: „Všetci sme jeho
dielom.“ Starká kopne do seba morušovicu, zatrasie sa, potom silno zajačí a objíme farára: „Tie sú nádherné, ale kde
my ich teraz dáme? No jedine do maštali, no a potom, keď
už bude ohrada postavená, vypustíme ich za dom na lúku.“
Dedko kráča dolu pivničnými schodmi, za ním farár,
potom starká. Do pivnice mám zákaz, nenápadne dvíham
nohy a blížim sa dolu. Na treťom schodíku mi je už jasné,
čo v sebe pivnička ukrýva. „Tento rok to vonia honosne, toto
bude skutočné omšové,“ farár si rukou pretrel ústa, nadvihol sutanu a pokľakol. „In nomine patris et filii et spiritus
sancti,“ sklenená pípa mizne v hrdle sudu, potom sa opäť
vynára, spodok zakrýva prst, ten sa odkryje a z pípy sa valí
karmínovo červené víno. „Hlavne nech padne na úžitok,“
starký schmatne koniec suda a vykročia po schodoch. Zvrtnem sa a náhlim sa k moruši, vyleziem na najvyšší konár,
odkiaľ vytrvalo pozorujem voz zapĺňajúci sa sudmi. Po hodine si obaja utrú pot z čela a vchádzajú do domu. Zošuchnem
sa zo stromu a mám namierené priamo za vôňou.
V kuchyni obed, na dvore kone, za koňmi voz, na ňom
sudy a v nich božia krv. „Ste skutočne rodený vinár, bola by
škoda to nevyužiť,“ umyté ruky si farár pretrie do sutany
a prichádza k stolu. „Snáď bude vašim ovečkám chutiť,“
starký sa pozrie na sadrovú modlu, zatiaľ čo sa stôl mení
na obradné pohostinstvo. „O rok v takýto čas si už budeme
pochutnávať na vašich húskach, my ich už poriadne vykŕmime, je to od vás vzácny dar, ctihodný otec,“ odlesk šťastia
v očiach a jemne nakrivené kútiky starej mamy vystriedal
opäť akt zasvätenia. Krátka formulka Hospodinovi a magický
rezultát pred obedom rozprúdi hodovanie.
V kuchyni panuje hrobové ticho, na tanieri leží
ryba, v pohári víno, farár si berie vidličku a vkladá si sústo do úst. Vtom sa ozve hlasný brechot psov, ktorý vystrie-
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da ticho. „To nič, ony si takto zvyknú občas zabrechať,“
upokojila farára starká. Farár si vloží sústo ryby do úst,
zdvihne hlavu, jazykom pomaly prehmatáva kosti a popritom obdivuje majestátnosť našej moruše, keď v tom sa
pod oknom preženú dva čierne kone. Po pár sekundách
všetci odskočia od stola, rozvalia dvere a vybiehajú na dvor.
Sedím za stolom, dojedám rybu, o chvíľu už pod oknom vidím všetkých troch nasledovať trasu koní. Dvere sa pomaly
otvoria, otáčam sa od stola, do miestnosti vojdú prenikavé lúče slnka, ktoré práve rozohnali hmlu. Prichádzam
k dverám a pomaly prestrčím hlavu cez zárubňu. Z hmly
sa pomaly vynárajú roztrieskané sudy s vínom ležiace
v blate. Brána je vyvalená a pri dverách leží prevrátený
slamený kôš.
Sychravé sobotné ráno. Koruna moruše sa stráca a opäť
objavuje. Tam kdesi pod ňou leží náš dvor zahalený kalužami vína, v ktorých sa kúpe 20 karmínovo červených
húsat. Namáčajú si hlávky do vína, potom sa ladne otriasajú
a trepocú krídlami.
Starká chovala húsky od jari, no kým sme postavili ohradu,
moruša už dozrela a z húsat sa stali poriadne husi. Mohutná drevená stavba s vyrezanými palisádami zdobí pole za
domom. Na moruši mám zavesenú hojdačku, sadnem si na
ňu a chcem sa dotknúť oblakov. Hojdám sa tak mocne, že
každým kývnutím na mňa spadnú prezreté moruše. Všade mám fialové fľaky, pretriem si tvár a zlížem si z prstov
sladkokyslú chuť. Dom obklopuje rozkvitnutá levanduľa,
starká otvorí dvere a prievan rozvonia všetky izby. Ich dom
je domisko s hrubými chladnými múrmi, na medziposchodí
je sklobetón a na chodbách desiatky vypchatých zvierat.
Dnes ale o jedno menej, starká roztvorí na poschodí okno
a vyhadzuje vypchatého diviaka na záhradu. Už bolo načase,
nasťahovali sa do neho myši. Odtiahnem diviaka k moruši,
skryjem si ho do trávy a vyleziem vysoko na konár.
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Z kopca sa valí hrkot zvoncov. Natiahnem hlavu a o chvíľu
sa spoza rohu vynorí stovka oviec. Za nimi sa o palicu podopiera chudá postava s prevesenou gubou. Zleziem dolu a utekám starkého privítať.
Šteklivý vánok dopĺňa zvuk chrapľavého dedinského
rozhlasu: „Vážení občania, oznamujeme vám, že pred obecným úradom vykupujú kožky, perie, kačacie či iné, ale tiež
aj nefunkčné elektromotory či autobatérie...“, v rozhlase
pokračuje dychovka, od susedov cirkulár a z dvora sa ozýva
pukot triesok, ktoré preráža sekera. Vo fúriku mám debničku a v nej všetky farby sveta. Dnes ohradu namažem
a zajtra v nej budú tancovať husi. Každú latku natieram inou.
Slnko občas prekryjú oblaky a kým v nich hľadám seba, štetec natrie aj mňa. Nakoniec si namočím prsty do karmínovo
červenej a nanesiem na palisády malé červené pehy.
Tri hlasné zatrúbenia. Odhodím štetce a nechávam za
sebou nohy. Dobieham k dvoru a potom ešte zrýchľujem
k bráne. Obchádzam auto, flekujem na štrku a rukami spútam mamin driek. Zatiaľ čo jej chrbát získava akrylovú stigmu, otcova ruka ma rozstrapatí a vo vrecku sa mi objavuje
plastový bager.
Hádžem sa do mosadznej vane na dvore, priložím si ku
tvári hadicu a do vody nasypem jar. Zafúka silný vietor
a pena sa vznesie ku levanduli. Štyri kuchynské stoly postupne zaplnia priestor pod morušou, spomeniem si na diviaka
ukrytého v tráve a tvárim sa nenápadne. Starká po stoloch
preženie starú špongiu a špinu vyžmýka do trávy. K stolu si
postupne sadá farár, kostolníčka a susedia. Uprostred stola
farár, v tanieroch guľáš a v tráve ukrytý diviak. Hurónsky
smiech strieda štrnganie pohármi a otec naberá guľáš. Zafúka vietor, z neba popadajú na stôl moruše a zo starkého gramofónu sa ozýva valčík. Občas jedným okom skontrolujem
skrytého diviaka, nazriem za morušu a všimnem si jemne
odhalený pysk, z ktorého vietor prefúkol trávu. Možno ešte
silnejšie zafúka a všetci začnú utekať s jakotom. Mamine
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ruky ma zdvihnú a s nami sa roztočí celá moruša. Potom
zase na druhú stranu a stále rýchlejšie. Obaja padáme dolu
a váľame sa v tráve. Starká prináša tvarohový koláč a začne
počítať zdvihnuté ruky: „Kto s mliekom a koľko lyžičiek
cukru?“
Starkinu tirádu vystriedal slávnostný ceremoniál okolo
kolaudácie novej ohrady. Vyliezol som na ohradu a pozoroval otvárajúce sa dvere maštale. Gagot sa stále stupňuje
a postupne sa cez zárubňu pretlačia hlávky. O chvíľu už
pomalým cupotom zapĺňajú celú ohradu, starká sa oprie
o ohradu a v koridore uší nám šepká: „Ako maličkú ma tam
pod morušou celú doštípal kŕdeľ husí, kým som bola v škole,
mama im podrezala hlávky a potom ich upiekla. Keď som ich
nechcela jesť, išla som plakať na morušu.“ Starká si pretrie
oči a vraciame sa k stolu. Otec nahádže do pahreby zemiaky
a slnko pomaly zájde za ohradu. Teplý jesenný večer. Koruna
moruše sa stráca a opäť objavuje. Tam kdesi za ňou leží ohrada plná husí, ktoré zatrepocú krídlami, vzlietnu a miznú
v ružovej oblohe...
Sedíme na lavičke a spomíname na to, ako starká s dedkom
usilovne celú zimu chovali husi nevediac, že sú divé. Husi
odleteli a diviak leží pod morušou doteraz. Pár metrov od
hrobu sa nachádza kontajner. Ľudia do neho celý rok hádžu
kvety. Zafúka vietor a karmínovo červený veniec prefúkne
na hrob.
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Patrik Májovský
(1995)

Protagonista
1.
Priznávam sa ku všetkému! K vražde, k znásilneniu, navádzaniu na samovraždu, k sexuálnym, asexuálnym a intersexuálnym pohnútkam. K všetkým tým deviáciám, aké len
na tomto svete existujú. Áno, môj život je permanentná revolúcia, ktorú neukonči žiadny sekáčik na ľad! Ani na mäso!
Ani koketovanie so ženou, ktorá je stelesnená exotika. Žiadna
chvíľková anestézia ma už nenapĺňa. Aj keď jej cirhotický
oder preniká kanálikmi do vnútra lebky a premieňa mozgovo-miechový mok na obyčajnú žumpu. Lenže...umŕtvením
sa to naozaj nekončí. Nie, pretože čím dlhšie trvá, tým intenzívnejší šok prežívam pri každom pohybe rukou. Načo je
ruka? Čo je ruka? Sme opäť na začiatku. Bojím sa spláchnuť.
Prečo? Pretože ma vždy napne pri predstave, že tou istou
vodou budú krstiť moje deti.
Nie, vzdám sa viery! Sekularizujem každú svoju predstavu a zachránim svet jednou veľkou exegézou. Teraz už
poslednou. Sľubujem. Naozaj!
Oblízal si pery aby ich navlhčil a spustil: moja existencia
je exces par excellence. Možno sa vzdám všetkého a vydám
sa na cesty ako Budha. Dotknem sa všetkých tých asketických rebier, ktoré sa spolu so mnou ocitli v tomto plesnivom
priestore a ktorý sa raz rozteká a inokedy sa rozuteká ako roj
detí, keď zazvonia tomu imobilnému dôchodcovi zo siedmeho
poschodia. Jediné čo ostane je odpočet plynu a vody. A roztočený vĺčik. A exekútor, ktorému nechceš otvoriť.
Prikryl si oči a nachvíľu sa tváril, že nič nevidí.
Dva decilitre veltlínskeho zeleného zmizli v krku, akoby
boli jedinou možnosťou vyhnúť sa hrdelnému trestu.
Večer si isto dá prsty do hrdla a keď to nepôjde strčí ich
svojmu dievčaťu medzi nohy. Navlhčí ich ako dôchodca,
ktorý chce prejsť na druhú stranu. Sčervená. Je tak sám.
Hnusí sa mu! Čítať medzi riadkami ho už nezaujíma. Iná
interpretácia sa neponúka. Chcelo by to nový objekt. Zme-
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nu. Napríklad prestať sledovať interpunkciu a sústrediť sa
len na diakritiku.
Zastavil rýchly pohyb očí. Sústredil sa na jeden bod.
Chvíľu sa pohrával s myšlienkou, že sa naučí nový jazyk,
alebo sa prihlási na kurz jogy.
Za pár minút sa opäť spustil.
Veltlín č.2 zmizol v jeho lebke.
Keď s tým všetkým skončím...Nachvíľu sa odmlčal.
Konečne oddelím núdzu od cnosti a sadnem si pod strom,
aby som sa v tomto postapokalyptickom teple vyhol riziku,
že dostanem zápar, alebo rovno infarkt myokardu.
A to mám len dvadsaťdva. A nedávno som prestal fajčiť.
A nedávno som opäť začal.
Na stole nechal päť eur a odišiel.
2.
Za tri hodiny sa vrátil. Tentoraz s dvoma igelitovými
taškami.
Utrel si čelo. Objednal veltlín a vytiahol si z vnútra svojho
saka soletky.
Najväčší strach ho prepadá, keď sa má priznať k vlastným
myšlienkam. A ešte väčší, keď zisťuje, že nie sú jeho. Originalita? Celé to je jeden veľký blud a podvod.
Svoj pohľad teraz upriamil na ventilátor a v ruke žmolil
vreckovku. Potom ju roztiahol a vysmrkal sa.
Opäť sa spustil.
Zo svojho života musíš vyžmýkať všetko ako zo špongie.
Sleduj ako sa z pórov valí tá špina.
Ách, tá špina!
Na niečo si spomenul. Na stole nechal dve eurá a kamsi
odišiel.
Tašky ostali pod stolom.
3.
Bál som sa ich dotknúť. Možno ešte príde. Neprišiel.
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4.
Dnes som neplánoval robiť, ale robím. Dookola to isté.
Ešte stále. Nič sa nezmenilo.
Ani on neplánoval prísť, ale prišiel.
Sadol si k inému stolu. V tomto priestore sme boli iba
on a ja.
Evidentne sa z tohto jeho činu dá usúdiť, že sa nepriznáva
k svojmu včerajšiemu ja. Hanbí sa. Je to preňho minulosť.
Otvoril si Knihu žalmov. Jeho oči začarovane krúžili po
priestore. Potom ich nasmeroval tam kam chcel. Akoby to
bola náhoda, nezamýšľaný akt. Rozuzlenie. Zápletka.
„Blahoslavený, kto nechodí podľa rady ničomníkov, na
ceste hriešnych nestojí a nesadne, kde sedí posmievač. V zákone Božom sa mu zaľúbilo a ...“
Do priestoru teraz vstúpili dve meluzíny. Pretože furt
melú...
Rozšírili sa mu zrenice.
Na stole nechal tri eurá a odišiel.
Kniha aj igelitové tašky ostali na svojom mieste.

Na druhý krát to boli asi štyri...
Prestal som počítať. Otvoril som si pivo a nalial ho do
seba štýlom ako ma to učil on.
Ale nebol tu.
Na ostatných mi nezáleží. Zhasol som svetlá a zatvoril
túto stuchnutú dvestoročnú dieru.
Už sa to nedá preťahovať.
Do zámku som vložil kľúč a vykročil do ulice.
„A bol večer a bolo ráno:“ už tretí deň sa holuby kŕmili
tou istou grckou.

5.
Vrátil sa!
V obleku aký dávajú mŕtvym. Asi chce spáchať samovraždu a ušetriť čas celému tomu aparátu, ktorý zabezpečuje
plynulý prechod do podzemia.
Skurvenci! pomyslel si a nahmatal svoju bradu.
Vyzliecť – obliecť – smútiť. Stále dookola tá istá mantra.
Prestal so mnou komunikovať. Vzdialil sa. Priestor za
zaplnil a šumy nám znemožnili intímny dotyk. Ten teraz
potrebujem.
Prosím? Ďakujem. Nech sa páči. Dovidenia!
Vyhnal som ich. Musel som, pretože by ma totálne odcudzili.
O druhej som počítal peniaze.
V kase chýbali dve eurá. Prepočítal som to ešte raz.

8.
Ostal na tom istom mieste. Skepsa je liek, vedel to aj
Sextus Empiricus. Lekár a filozof v jednej osobe.
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6.
Doma v posteli:
Nadbytok energie je potrebné zraziť.
Ešte chvíľu.
Vytiekla ako moč.
7.
„...dňom i nocou o ňom premýšľa.“

9.
Dnes mám voľno. Konečne sa dám do pohybu.
Konečne!
10.
Budem ako on.
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Jerguš Radačovský
(1995)

Postav sa na hlavu

Do konca pracovnej doby mu ostávali už iba tri minúty. Vstal
zo stoličky a spoza tary prešiel až ku dverám. Otvoril ich
a jedným okom pozrel na obe strany. Nikoho nevidel. Dvere
zatvoril a s pocitom úľavy sa cestou k pultu snažil zložiť
menovku zo svojho bieleho trička. Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa mu to nakoniec podarilo. Písmená, ktoré
na nej videl, mu boli známe, no napriek tomu si ich začal
prezerať.
„Andrej Gabriel. Vtipné. Ľudia ani nevedia, aké je moje
krstné meno,“ povedal si potichu sám pre seba. „Vlastne,
vôbec to nie je vtipné.“
Jeho tričko už mierne zapáchalo. Nič si z toho nerobil,
osemhodinová služba si vyžiada svoju daň vždy. Aj tak ho
doma nikto nečakal. Na chvíľu ho to zarmútilo, lenže jeho
nostalgické myšlienky prerušil zvuk dverí. Minútu pred štvrtou vošla do lekárne mladá žena. Už-už jej chcel vynadať, ale
všimol si, že je cela uplakaná. Pozostatky čiernej špirály sa jej
usadili okolo očí. Žena si to nevšímala a pokračovala k nemu.
„Pomôžem vám?“ utrúsil neisto Andrej.
Žena sa zastavila pred dreveným stolíkom, na otázku
nereagovala. Namiesto odpovede sa len intenzívnejšie rozplakala. Andrej vôbec nevedel, ako má reagovať. Jeho smena
sa práve skončila a pred ním stojí úplne neznáma žena,
ktorá nevyzerá, žeby sa chystala odísť. Pri pohľade na ňu ho
pomaly opúšťal hnev, ktorý doňho vstúpil po jej príchode.
Žena naďalej mlčala. Mladý farmaceut čakal, ako sa situácia
vyvinie a ženu, ktorá bola podľa všetkého mladšia než si na
prvý pohľad myslel, uprene pozoroval. Slzy jej stále stekali
dole lícami a postupne menili tvar čiernych čiar pod jej
očami. Svetlohnedé vlasy jej vytŕčali do všetkých strán. Po
jej účese už nebolo takmer ani stopy.
„Pani, viem, že sa necítite najlepšie, ale potrebujem zavrieť. S čím vám môžem pomôcť?“ opýtal sa druhýkrát, ale
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hneď na to si uvedomil, že jeho prístup bol nevkusný. Chcel
sa ospravedlniť, ale neznáma ho predbehla: „Potrebujem
tabletku, ktorá to odstráni.“
„Pani, čo máte na mysli?“
„Viete, zaplatím, koľko bude treba, len mi ju dajte. Nechcem to,“ povedala potichu a letmým, temer nebadaným
dotykom si prešla po bruchu.
Andrej pochopil, čo znamená „to“. „Prepáčte, ale v tejto
lekárni sa tabletky Deň po nepredávajú.“
„Prosím, potrebujem to,“ naliehala hnedovláska.
„Nemôžem vám pomôcť, v tejto lekárni to nie je možné.
Máme to napísané aj na dverách. Ale ak pôjdete so mnou,
nájdeme niekoho, kto vám pomôže,“ Andrej na chvíľu zaváhal, ale nakoniec to z neho vyšlo, „a tú tabletku ani nebudete
potrebovať.“
Ani nevedel, prečo to povedal, ale neurobil dobre. Žena
v neho stratila dôveru a z lekárne rýchlo ušla.
Nestihol sa spamätať a už videl iba siluetu, ktorá sa vzďaľuje od dverí a mizne medzi bytovkami. Trvalo asi päť minút než sa dal do poriadku a začal s prezliekaním. Hodiny
ukazovali už štvrť na päť a po zapnutí opasku na rifliach si
skontroloval celú lekáreň.
„Dnešný deň nevyšiel podľa predstáv,“ povedal si stále
mysliac na ženu, ktorá kvôli nemu ušla. Nijako jej nepomohol, namiesto toho jej len zhoršil už aj tak dosť mizernú
náladu. „Takto to vo filmoch neukazujú,“ povedal dostatočne
nahlas a okoloidúci pár sa naňho nechápavo pozrel. Andrejovi to však bolo celkom ľahostajné a zamkol.
Povedal si, že na to skúsi čo najrýchlejšie zabudnúť a prešiel na neďaleké parkovisko, kde ho čakal jeho tmavomodrý
Golf. Na to auto bol dostatočne hrdý, pretože si ho kúpil už
za vlastné.
„Golf je snom každého vysokoškoláka... len škoda, že ja
už vysokoškolák nie som...“ pokračoval v mrmlaní.
Keď nastúpil, uvedomil si, že nie je schopný šoférovať.
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V hlave mal obrovský zmätok a nostalgiu a vôbec tomu nepomáhala situácia so záhadnou zákazníčkou. Opäť sa prichytil pri tom, že len tak bezprizorne sedí a netušil, koľko
času vôbec ubehlo. Zdalo sa mu to ako celá večnosť. Po chvíli
sa rozhodol, že naštartuje. Už sa mu dlho nestalo, žeby ho
niečo takto rozhodilo, napriek tomu usúdil, že je pravý čas
ísť domov.
Po vycúvaní z parkovacieho miesta odbočil na hlavnú
cestu a rýchlo prešiel do stereotypného režimu. Z lekárne mu
cesta domov trvá štrnásť minút, väčšinu cesty ide po hlavnej,
na ktorej ho čakajú dva semafory. Tie sú nastavené tak, že na
obidvoch čaká pol minúty. Z hlavnej cesty zíde až približne
päťsto metrov pred bytovkou, v ktorej býva. Žiadna veda.
Očakávanú prvú červenú videl už z diaľky, tak ku semaforu postupoval pomalým tempom.
„Odboč vpravo,“ niekde zvnútra sa v ňom ozval hlas.
Andrejovi to prišlo zvláštne, nikdy v živote z práce neodbočil vpravo. „To je len hlúpy pocit,“ povedal si.
„Odboč vpravo,“ vnútorný hlas sa nenechal odradiť.
„Odboč vpravo,“ po nabehnutí oranžovej farby sa to v ňom
opäť ozvalo.
„Čo sa to so mnou deje?“ čudoval sa Andrej a napriek nutkaniu pokračoval rovno.
Nerozumel súvislostiam a obzeral sa do spätného zrkadla,
či neuvidí niečo zvláštne. Nič tam nebolo. To ho aspoň trochu
presvedčilo o tom, že je všetko v poriadku. Premávka však
bola pomerne hustá, tak pokračoval v sústredenej jazde. Pri
druhej červenej už radšej nespomaľoval a zastavil sa až tesne
pod semaforom. Prešlo už dvadsať sekúnd a všetko bolo v poriadku, až...
„Odboč vpravo,“ hlas sa opäť ozval a Andreja to zarazilo.
„Ešte nemám ani rodinu a už mám náznaky pre psychiatra,“ pomyslel si.
„Odboč vpravo.“
Mladý farmaceut to nevydržal a práve s naskočením ze-
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lenej na semafore vyštartoval nekontrolovane doprava, za čo
ho nelichotivým trúbením ostatní vodiči za ním pokarhali.
„Prvýkrát som urobil niečo spontánne,“ pošepol, akoby sa
v aute s niekým rozprával.
Tmavomodrý Volkswagen Golf prechádzal ulicami bez
toho, aby jeho vodič vedel, kam ide. Za sídliskom stál obchodný
dom, ktorý vôbec nepasoval do scenérie tejto mestskej časti.
Andrej nemal rád obchody, no opäť sa v ňom ozval hlas:
„Zaparkuj.“
„Keď som sa dostal až sem, tak prečo nie,“ už akoby prirodzene pokračoval v dialógu.
Na parkovisku bolo ešte niekoľko voľných miest, mladík
si vybral to pri múriku. Nevedel, či má vystúpiť z auta a pokračovať do obchodov, alebo ostať vo vnútri. Opäť sa dostal
do zovretia myšlienok a netušil, ako rýchlo plynie čas. Prečo
prišiel práve sem? Čo to má znamenať? Je to nejakou nepoznanou diagnózou?
„Andrej, choď a urob stojku na hlave,“ povedal mu neviditeľný spoločník z jeho vnútra.
Táto vec pre Andreja vôbec neprichádzala do úvahy. Stál
na parkovisku pred obchodným domom, okolo ktorého sa
pravidelne prechádzalo množstvo osôb. Okrem ľudí ho strašili
aj kamery, ktoré monitorovali pohyb na parkovisku. Určite
sa nechcel ocitnúť na sociálnych sieťach ako hlavný objekt
výsmechu.
„A ešte k tomu, nepoznám hanblivejšieho človeka, než som
ja sám,“ naďalej odpovedal do vzduchu. „Ale vieš čo? Dobre.
Ale keď si rozbijem hlavu, bude to tvoja vina.“
Vystúpil z auta, zamkol ho, ale nenápadne hľadal únikovú
cestu pre prípad, že si ho niekto všimne. Mal šťastie, pretože
nikoho šikoro-ďaleko nevidel. Postavil sa k múriku a rozmýšľal, ako celú vec uskutoční. Na telesnej nikdy nevynikal,
spolužiaci ho považovali za bifľoša a jemu to neprekážalo. Ani
jeho postava nepripomínala atléta, keďže bol podstatne chudší
než vytrvalostní bežci z Kene.
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Simona Sádecká
(1998)

Ruky si položil na múrik. Bol studený. „Musím rýchlo
vystreliť nohy do vzduchu a bude to,“ prízvukoval si. Položil
hlavu na chladný betón a pokúsil sa vykopnúť zvyšok tela
hore. Neúspešne. Namiesto toho ho len rozbolela hlava. „No
nič, teraz to už pôjde.“ Spevnil ruky, vystrel telo a vykopol
nohy. Výsledkom bola niekoľkosekundová krkolomná stojka
na hlave, po ktorej sa dokázal bez zranenia dostať opäť na
zem. Po dopade pocit vzrušenia opadol a rýchlym krokom
mieril k autu.
„Prečo ste to urobili?“
Andrejovi prešiel mráz po chrbte, niekto ho videl. A bol
to známy hlas. Otočil sa a pred ním stála žena, ktorú už
niekedy stretol. Po chvíli si uvedomil, že to ona bola pred
niekoľkými hodinami v lekárni. Andrej jej plný prekvapenia
vyrozprával celý príbeh, ktorý zažil cestou z práce a ona ho
pozorne počúvala.
„Pýtala som sa preto, lebo pred pár minútami som si povedala, že ak teraz niekto nespraví stojku na hlave, spácham
samovraždu.“
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Búrky

Nebol to dobrý deň na oslavu. Pršalo už od skorého rána
a obloha mala nepriateľskú, sivú farbu, ktorá zanechávala
Renáte v ústach kovovú pachuť. Bola napätá ako husľová
struna a žalúdok mala ako z olova odkedy zaparkovala vedľa
ocovho modrého fiatu a zvítala sa s mamou.
Nevedela sa dočkať až bude po všetkom a ona sa bude
môcť vrátiť do svojho poloprázdneho bytu v Žiline. Pobyt
v detskej izbe, ktorú zdieľala so svojou sestrou ju znervózňoval a vedela, že Sofia sa cíti podobne.
„Je to zvláštne, byť doma,“ povedala a oprela sa o zábradlie balkóna, aby sa mohla pozrieť dolu. Naskytol sa
jej pohľad na zanedbanú skalku, ktorú kedysi založil ich
otec, ešte pred rokmi, keď s mamou spávali v jednej izbe.
Väčšina skalničiek už dávno umrela; zadusila ich burina
a tie, ktoré prežili, zdiveli a nekontrolovane sa rozrástli.
Keď ste sa na ňu však pozerali z dostatočnej diaľky, zdala
sa byť v poriadku.
„Vieš, ako sme v detstve celé dni fantazírovali o tom, ako
odtiaľto odídeme a budeme mať vlastné životy?“ povedala
Sofia zamyslene. „Niekedy mám problém uveriť tomu, že
sa nám to skutočne podarilo. Občas mám stále pocit, že mi
niekto nazerá ponad plece a kontroluje ma.“
„Hej,“ prikývla Renáta a potiahla si z cigarety, ktorú
pevne držala medzi palcom a ukazovákom. „Keď sa nad
tým zamyslíš, tak to, že máme vlastné životy a sme kvázi
schopné fungovať v spoločnosti sa dá označiť za zázrak.“
Obe na chvíľu stíchli a zahľadeli sa do dažďa. Odrazu
mali o dvadsať rokov menej a zdola za ozývali zodvihnuté
hlasy, ktoré postupne naberali na intenzite a prerastali do
dobre známeho kriku.
V skutočnosti ale nič z toho nepočuli. Už neboli malé
deti, ktoré chceli byť ďaleko odtiaľ, ako v čase, tak aj
v priestore. Boli dospelé. Nebáli sa.
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„Ako v práci?“ opýtala sa po chvíli Sofia, keď spomienka
vybledla a zmizla.
Jej staršia sestra pokrčila plecami. Cigaretu už vyfajčila
až na filter a hodila ju na mokrú zem pod nimi.
„Fajn,“ odvetila. „Myslím. Iné, ako na poriadkovej polícií.
Je to...tvrdšie. Je toho viac. Občas mi chýbajú dni, keď som
len začínala.“
Sofia sa na ňu skúmavo zahľadela. „Až tak?“
Renáta prikývla a z krabičky westiek vylovila ďalšiu cigaretu. Expertne ju zapálila a schuti si potiahla.
Sofia pokrčila nosom. „Ak už musíš fajčiť, mohla by si
fajčiť niečo lepšie ako ten najlacnejší dostupný bordel.“
Vyfúkla dym. „Niektoré veci sa nerobia kvôli pôžitku.“
Dážď zmenil intenzitu; kvapky boli ťažšie, väčšie a padali rýchlejšie. Bubnovali na strechy a okná, ale dve sestry
stojace na balkóne boli pred dažďom dobre ukryté. Chránila
ich široká strecha.
„Pamätáš si, ako sme tu vždy stáli, keď sa blížila búrka?“
Sofia ukázala rukou na okolité kopce, teraz zahalené jemným oparom. „Vždy sme sledovali, ako sa blíži a vždy sme
nejako vedeli, či nás zasiahne plnou silou, alebo nás obíde.
Stáli sme tu, keď sa dvíhal vietor a nastavovali sme mu tvár.
Niekedy bol taký silný, že si mohla kričať z plných pľúc a aj
tak ťa nebolo počuť.“
Renáta prikývla. Ďalší ohorok skončil na zemi pod nimi.
„Niet nad letné búrky,“ skonštatovala. „Pri búrkach presne
vieš, na čom si. Sú lepšie ako tieto trápne dažde, keď chvíľu
mrholí a chvíľu leje a celý deň je pod mrakom. Nie je v tom
žiadna sila. Nijaké očistenie. Len ti to skazí celý deň.“
„Búrka príde a zas odíde.“
„Škoda, že dnes je jeden z tých daždivých dní.“
Opäť na chvíľu stíchli a Renáta odolala pokušeniu hneď si
pripáliť ďalšiu cigaretu, hoci ju svrbeli prsty. Ticho nakoniec
prerušila Sofia.
„Ako dlho zostávaš?“
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„O tri dni dlhšie, ako je potrebné,“ odvetila Renáta a obe
sestry sa zasmiali. „Mám jeden prípad. Musím sa čo najskôr
vrátiť do práce.“
„Ja takisto. Mám klienta, s ktorým to vyzerá celkom
nádejne.“
Renáta sa krátko, trhane zasmiala, ako človek, ktorý to
nerobil často a poriadne nevedel, ako to vlastne funguje. „Tá
irónia. Ja ľudí zatýkam a ty potom robíš všetko preto, aby
sa nedostali do basy.“
Sofia ju štuchla do rebier. „Ťahalo sa to s tebou už od
detstva. Vždy si bola posadnutá tým, aby každý dodržiaval
pravidlá.“
„Bez určitých pravidiel by tu bol len chaos. A všetci by
sme sa navzájom povraždili.“
„Možno.“
Renáta už nevládala dlhšie odolávať. Vytiahla tretiu
cigaretu a s pôžitkom si zapálila.
„Nechápem, prečo oslavujú niečo, čo je už dávno mŕtve,“
poznamenala Sofia a pokrčila nosom, keď jej náhly poryv
vetra navial do tváre cigaretový dym.
Renáta pokrčila plecami a postavila sa tak, aby vietor
odfúkaval dym iným smerom.
„Veď vieš, aká je mama,“ povedala. „Navonok musí byť
všetko dokonalé, bez najmenšej praskliny. Tak každý rok
oslavujeme deň, ktorý zničil životy štyrom ľuďom.“
„Myslíš, že sa už zmierila s tým, že nikdy nebude mať
vnúčatá?“
„Pochybujem. Prvá vec, ktorú sa ma spýtala bola, či ešte
stále chodím s Tomášom.“
Sofia sa uškrnula. „A povedala si jej pravdu?“
„Hej, jasné, povedala som jej, že z jej najstaršej dcéry
vyrástla zatrpknutá lesba, ktorá po večeroch pozerá dokumenty o Tedovi Bundym. Potom ma objala a opýtala sa, či
si dám čaj.“
„Takže si jej zase klamala.“
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„Ty máš čo hovoriť. Rozviedla si sa, lebo tvoj manžel
chcel deti, ale mame si tento dôvod nespomenula.“
„Nespomenúť niečo nie je to isté, ako klamať.“
Renáta mávla rukou. „To môžeš hovoriť tak svojím
klientom. Na konci dňa tam ale veľký rozdiel nevidím.“
V diaľke sa znenazdajky ozvalo burácanie hromu. Obe
znehybneli a ticho sledovali horizont. Zdalo sa, akoby ani
nedýchali.
Nakoniec sa konečne uvoľnili a Renáta si zhlboka potiahla z cigarety, akoby to bol kyslík. „Z toho nebude nič,“
povedala. „Len to prechádza okolo.“
Sofia zamyslene prikývla. „Premýšľaš niekedy nad tým,
či to bolo kvôli nám?“ opýtala sa takmer pošepky.
„Tú otázku som si kládla od šiestich rokov až do dvadsiatky,“ odpovedala jej Renáta, „a potom som s tým prestala, lebo to nemalo zmysel a bolo mi len horšie. A k uspokojivej odpovedi som sa nikdy nedostala.“
„Čítala som štúdie,“ začala Sofia, ale Renáta ju prerušila
skôr, ako sa mohla dostať k pointe.
„Nie. Nechaj si to pre seba. Nepotrebujem štúdie, všetko
to mám z prvej ruky.“
„Ja si myslím, že je fajn vedieť, že človek nie je sám. A že
to, čo cítime, je prirodzené.“
„Nič na tom nie je prirodzené,“ zasyčala Renáta. „Vieš to.
Prestaň si nahovárať opak. Boli sme ukrátené o normálne
detstvo. Takže ďakujem, ale nie. Žiadne štúdie.“
„Najhoršie na tom je,“ povedala Sofia tak potichu, že ju
cez šum dažďa takmer ani nebolo počuť, „že to nebolo všetko zlé. Musíš uznať, že máme aj pár príjemných spomienok
a kvôli nim nemôžeme všetko len tak zavrhnúť. Želáš si,
aby si na nich mohla zhodiť všetku vinu, aby si ich mohla
nenávidieť, ale nejde to, pretože nič nie je čiernobiele. Je to
slepá ulička a človek vlastne nevie, čo má cítiť.“
Renáta len zahmkala a znova si potiahla z cigarety.
Sofia nevedela, či tým dala najavo svoj súhlas, alebo skôr
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nezáujem o pokračovanie konverzácie.
Ich matka nechala otvorené okno a keď sa započúvali,
z kuchyne pod nimi bolo počuť búchanie panvíc a o niečo
slabší šum televízora, ktorý mal v obývačke pustený otec.
Občas medzi sebou niečo prehodili, ale nepodarilo sa im
rozlíšiť jednotlivé slová. Neozvali sa však nijaké zodvihnuté
hlasy, hoci to obe podvedome očakávali.
„Nemôžem uveriť tomu, že i napriek všetkému spolu zostali,“ vyslovila Sofia nahlas myšlienku, ktorá ich trápila obe.
Renáta sa zahľadela do diaľky. „Myslím si, že to pre nich
bolo jednoduchšie,“ povedala. „Rutina je známa, pohodlná,
aj keď je deštruktívna. Je zažitá. Vieš, čo môžeš čakať. Ale
zmena...zmena mnohých ľudí desí. Nikdy si nemôžeš byť istá
tým, čo prinesie. A tak sme museli trpieť všetci.“
Zdola k nim doľahli ďalšie útržky rozhovoru, ale znova
nemohli zachytiť jeho význam, hoci pozorne načúvali, pripravené spozorovať prvé príznaky blížiacej sa búrky.
„Najradšej by som tu nebola,“ priznala sa Renáta. Cigaretu
tentokrát zahasila v šálke studenej kávy a zamyslene sa zahľadela na niečo dávno stratené, ukrývajúce sa za záclonou dažďa.
Sofia jej položila ruku na plece. „Ja viem. Som na tom
rovnako.“
„Pamätáš si na to leto? Ten jeden večer. Keď som ušla
z domu. V papučiach.“
Sofia prikývla.
„Celú noc som sa prechádzala po meste a myslela som
len na seba a na to, aký nespravodlivý je môj život.“ Sklonila
hlavu. „A potom som si uvedomila, že som celkom zabudla
na teba. Že som ťa tam nechala, v našej izbe, zatiaľ čo oni po
sebe dole ziapali. Nikdy v živote som sa za seba tak nehanbila.“
„Ale vrátila si sa. Nadránom. Pamätám si to. Mala si na
sebe tú bielu nočnú košeľu a zrazu si sa zjavila pri mojej
posteli. Takmer som dostala infarkt.“
„Nechala som ťa tam. Svoju malú sestru.“
„Vrátila si sa,“ zopakovala Sofia ráznejšie. Bolo viac toho,
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čo chcela povedať, ale nakoniec sa rozhodla mlčať. Vedela,
že Renáta to aj tak všetko vie. Nikdy nemuseli tej druhej
hovoriť, čo cíti. Vedeli to.
Dážď ustával. Jednoliata sivá masa sa začínala trhať
a v trhlinách sa ukazovala modrá obloha.
„Budeme sa tu musieť prestať schovávať a zísť dole,“ povedala Renáta. „Pomôcť s prípravami. Usmievať sa, keď prídu
ostatní.“ Zmĺkla. „Radšej by som dostala guľku do kolena.“
„Bože,“ pridala sa Sofia. „Už počujem tie otázky. Vždy to
isté.“
„Máš priateľa? Keby sa budeš vydávať? Kedy budeš mať
deti?“ Renáta celkom úspešne napodobnila hlas najstaršej
príslušníčky rodiny.
Zahľadeli sa na oblohu. Prestalo pršať a mraky zaberali
čoraz menšiu časť oblohy. Sofia ako prvá odchýlila balkónové
dvere a vrátila sa dovnútra. Renáta tam zostala stáť dlhšie,
ďalej zamyslene pozorovala oblohu. Príde búrka? Nepríde?
Tá neistota ju privádzala do šialenstva.
„Radšej by som bola, keby prišla búrka,“ zamrmlala nakoniec a vzala šálku so studenou kávou a cigaretovým ohorkom, aby ju zaniesla do kuchyne.
Búrky boli istota a keď sa ponad vás prehnali, vedeli ste,
že to najhoršie je za vami, aspoň na čas.

v diaľke videl siluetu nevady

Autobus sa plazil po moste. Valent sedel priamo za vodičom,
na mieste, ktoré sa vždy snažil obsadiť. Nedbal nič, ani keď
bol červený plyš pošpinený prešovanou žuvačkou sivej farby,
tvrdou vďaka stovkám nedbalých Valentov a dobre prepojenou s vláknami látky. Sedel na relikvii, neurčito rojčil. Miesto
odrezalo virvar autobusu, ľudí, čo sa teperili; oči, čo sa snažili
vyhýbať očiam - pojazdná vlastná izba. Pozeral von oknom.
Vonku bolo veľa svetla. Otvorený priestor, po ňom túžil, mal
ho málo. Rozprplával strapatú dierku na džínsoch. Otvárala
sa, keď hýbal nohou v kolene práve tak ako ústa v smiechu,
ukazovala nahé ďasná - sýto ružovú odreninu.
Džínsy sa roztrhli začiatkom toho roku, kvitli snežienky. Bežal po priechode a zakopol. Obsah jeho plátenej tašky
sa vysypal na cestu. Zelené jablko (červené sú sypké, tie
Valent nemá rád), kľúče, kožená peňaženka s nápisom BAD
MOTHERFUCKER, kniha, ktorú stále nosil so sebou, no nikdy nečítal, plechovica s medovkou, tá sa vďaka pevnému
uzáveru nevysypala, dve reklamné perá, balíček vreckoviek
a pokrkvaná plastová fľaša. Chvatne zbieral veci, už svietila
červená.
Rýpal do okrajov diery, trhal trčiace nitky. Na chvíľu prestal byť opatrný, alebo ho opustila šikovnosť, alebo ho opanovala dobre potláčaná túžba po deštrukcii, pravdepodobne
všetko naraz, krátko sa ozval zvuk trhanej látky a diera sa
rozďavila od švu po šev. Klesol na duchu. Tie nohavice mal
rád. Pozoroval mesto, ktoré opúšťal.
Keď prišiel domov, zavesil ťažký kabát na radiátor v kúpeľni, najedol sa a nevedel čo so sebou. Zapol si na počítači
seriál, ale ten ho nebavil. Ľahol si na zem a chvíľu ležal, cítil
príjemne pukajúce stavce. Pretočil sa na brucho a spočíval
ako kus mäsa za sklom v obchode. Líce sploštené váhou hlavy. Ústa pootvorené. Zdvihol ruku v ramene, načiahol sa čo
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najďalej. Položil dlaň na zem, zaprel sa a jednoručne ťahal
ochabnuté telo. Ako hora vrásnená - drvená chodom platní - sa Valentov lakeť vytiahol k stropu. Keď sa ramenným
kĺbom dostal takmer na úroveň ťahajúcej dlane, vystriedal
ruky a pokračoval v snažení.
Otvorili sa dvere. Valent sa strhol a posadil. Silueta vo
dverách zamrzla s rukou na kľučke:
Čo robíš?
Nič.
Zjedol si všetky špagety, však, oznámila.
Hej, povedal bez výrazu, včera na večeru.
Mohol si povedať, práve som sa vrátila z obchodu. A odišla.
Veľmi ho vyrušila, už nepokračoval. Zatúžil po domove,
domove budúcom, nie minulom. Valent často premýšľal
o mieste, kde by sa mohol pozorovať do presýtenia. S veľkou
opatrnosťou staval tento sen, preto si nevšimol, že už má
jasné kontúry a pevnú hmotu.
Ľúbil Siluetu, a tak býval, resp. pokračoval v bývaní so
Siluetou. Och, Silueta bola krásna, nepokojný vír prachu,
prepal mohutných farieb na sietnici, vždy v niečom priveľa. Valent predpokladal, že ho raz nechtiac uškvarí. Keď
zriedkavo išli niekam spolu, napríklad na pivo do Kléru,
hanbil sa pred Siluetou za celý nedostatočný svet. Stačilo,
že jej pivo prišlo s padnutou penou a Valenta už zvieral úzkostný pocit previnenia. Klér bol tmavý špinavý suterén.
To málo svetla, čo prenikalo zhora dnu, v ostrom kontraste
obkreslilo črty tváre Siluety, hyperbolu dlhých mihalníc,
rovnú líniu nosa. Pehy vybledli a vytratila by sa mu do
neskutočna, keby nevypla obrazovku telefónu; napila sa,
a začala ťažko kašľať. Dusilo ju, odtlačila sa prudko od stola,
až stolička zaškrípala o kachličky a naklonila trup k zemi.
Pivo sa rinulo nosom na zem, z úst tiekla dlhá slina, ktorú utrela, ale Valent ju videl a celú Siluetu videl zreteľne,
v úpornej snahe zastaviť dávenie. Zhrubnutým hlasom
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poďakovala za pomoc a opakom ruky si trela kútiky očí.
Valent precitol a ponúkol servítky.
Si v poriadku?
Hej, hej.
Zagúľal očami po miestnosti; pristavil sa pri nápise kurzívou na tabuli:
“Život je divá sviňa, ktorá beží pred poľovníkom“
Najlepší krmelec v okolitých lesoch, vyhlásil a žmolil
cíp obrusu.
V akých lesoch?
No v týchto naokolo.
Hory sú ďaleko, bezmyšlienkovite utrúsila.
Ale zvieratá všade.
Čo hovoríš, nerozumiem ti, znervóznela.
Nevadí.
Usmial sa na ňu zoširoka, ba desivo, ale to len preto, že
mu nevenovala pozornosť.
Pokiaľ išlo o Siluetu, stačilo mu, čo nemal. Spoznali sa
v krčme, nie v Klére. A ani to nebola krčma, do ktorej zvykol
on či Silueta chodievať. V ten deň to vyzeralo, že strávi noc
v hosteli. Predchádzajúca spolubývajúca ho bez upozornenia
vyhodila. Silueta, v záchveve empatie, ktorý sa krátko po tom
dochvel, Valenta nadšene informovala, že by bola rada, keby
bol jej nájom o trochu nižší a že má voľnú izbu.
Zdvihol sa z betónu a pozrel na semafor. Svietila červená,
zbieral rozsypané veci, jablko, medovku, knihu. Počul šum
svojej krvi. Keď roztrasenými rukami zdvihol tašku a utekal
na druhú stranu, autá boli v pohybe. Bolo mu nepríjemné,
že narušil bežný chod premávky, že sa stal prekážkou; prekážať mu pôsobilo tieseň. Kdesi prečítal či započul čosi,
čo si vyvolil za rámec, v ktorom sa bude pohybovať: každý
čin počínajúc dýchaním a nekončiac vraždou, je násilie.
To je pravá povaha činnosti, dokonca nečinnosti, lebo aj tá
pretvára svet. Myšlienka ho adoptovala a on jej bol verný.
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Usúdil, že potrebuje odísť niekam ďaleko, aby jeho askézu
nič nepokúšalo. Ľudia sa snažili minimalizovať svoju uhlíkovú stopu, on pôjde ešte ďalej, zminimalizuje násilie, ktorá
pácha na svete. Ale deň pred tým, ako zakopol na priechode,
vykonal obrovský prečin proti svojmu svetonázoru. Aká
škoda. Prvýkrát súloží so Siluetou a on ju oplodní. Stál pred
lekárňou, o dve minúty mali otvárať, a obzeral si cez dieru
v nohaviciach krvácajúcu ranu na kolene.
Valent síce nedúfal v naplnenie jeho náklonnosti, ale
nebránil sa príležitosti. Pociťoval silné nutkanie močiť a bol
rád, že už je tak blízko - rýchlo odomkol a vstúpil. Zovrel sa
mu hrudník, Silueta plakala. Pohyboval sa potichu. Dvere
kúpeľne stlmili nárek. Rozopol zips, vytiahol penis, a močenie mu prinieslo obrovskú úľavu. Silueta vydávala hlasné
vzlyky, aké človek vydáva, len keď je sám. V jeho ušiach sa
nepríjemne miešali so zvukom stretu šťanky s keramickou
misou. Oklepal sa. Všimol si, že pár kvapiek skončilo na
doske. Utrel moč toaletným papierom a spláchol ho. Vyšiel
na chodbu, bezradne stál, podlaha chladila cez ponožky,
pískalo mu v ušiach, biele steny hostilne stáli tam, kde stáli
vždy; akoby nechránili jeho, ale chránili pred ním. Už musí
vedieť, že som doma, pomyslel si.
Zaklopal na dvere Siluetinej izby. Stíchla, ale bolo počuť
ako ju nasucho naťahuje. Valent? Ja som to, zakričal cez
dvere, môžem vojsť? Ležala na posteli, tvár mala mokrú
a červenú. Najprv ju dlho tíšil. Poznamenala, že musí vyzerať hrozne, on namietal, nie, vôbec nie. Pobozkala ho. Po
lepkavo nešikovnom koite sa znova búrlivo rozplakala. Čo
sa deje, prečo plačeš, spýtal sa úzkostne a palcom ju hladil
po líci. Odsotila ho. Ty jebo, rozoznal medzi jednotlivými
vzlykmi, prečo si sa do mňa spravil. Koktal a ospravedlňoval sa. Choď preč, prosím ťa, opakovala a opakovala, tak sa
vypotkýňal z izby, vliezol do vlastnej postele, v tme bdel
a bolo mu mizerne. O jednej sa na obrazovke Valentovho
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telefónu rozsvietila správa: kup escapelle. poloz ho na stol
v kuchyni. Som páchateľ, pomyslel si, než zaspal tvrdým
spánkom. Skoro ráno sa ponáhľal po tabletku, keď zakopol na
priechode a jeho plátená taška sa rozsypala po ceste. Jablko,
kľúče, kniha, peňaženka, piksľa.
Silueta sa mihala cez spoločné priestory a dôkladne ho
ignorovala. Valent mal prievan v hlave a vákuum v hrudi.
Nevedel, čo ďalej. Predsa nechcel Siluetu len pretiahnuť.
Pokúšal sa obnoviť kontakt. Spravil dobrú večeru a nechal
ju v chladničke s lístkom: daj si :). Druhýkrát za celý čas, čo
spolu bývali, umyl kúpeľňu. Aj záchod. Poriadne. Zvnútra.
Valenta drvila vina. Ohrozil ju. Napadol ju! Valentovi nenapadlo (ako by aj mohlo, keď sa sústredil len na násilie, ktoré
sám pácha), že Silueta sa cítila zneužitá i zneužívajúca.
Za oknami obývačky sa stmievalo. Pozeral na laptope film.
Sem tam na ňu ukradomky pozrel. Ležala na gauči a nehýbala
sa, asi spala. Nevedel sa na film sústrediť, vďaka Siluetinej
prítomnosti bol napätý ako šľacha. Keď sa na obrazovke zjavili
titulky, mal sotva nejasnú predstavu, o čom film bol. Vypol
a zaklapol počítač. Už sa skoro úplne zotmelo. Z gauča ostala
jednoliata čierna masa, hutná ako veľký valec plastelíny - len
pichnúť do nej prstom, zaboriť obe ruky, užívať si mastný filter, čo po dotyku ostáva. Prešiel k vypínaču a stisol ho. Umelé
svetlo ožiarilo miestnosť. Silueta v nej nebola. A nebola nikde.
Valentovi sa uľavilo hneď, ako si bol istý, že je definitívne
preč. Cítil sa krehko a čisto ako po úspešnej liečbe. Vzduch
bol neznesiteľne sladký. Správny čas na odchod. Predal všetko cenné, drancoval každé zákutie, kde sa skrýval čo i cent
a napokon mal dosť aj na letenku aj na začiatok. Trochu ho
prekvapilo, že už vedel kam chce ísť. Pustili ho cez vysoký
plot pred ambasádou a vybavil si víza. Zbalil sa. A napokon
nastal ten deň, keď sedel v autobuse s batožinou, pozeral na
mesto, ktorému viac nechcel rozumieť, tešil sa a chvel sa mu
žalúdok, nezjedol raňajky, asi by z neho išli von a v lietadle
mu jedlo dajú.
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Na letisko prišiel priskoro. Sadol si na kovovú lavicu,
rozkúskovanú pevnými opierkami, aby na nej nedajbože
niekto nespal. Počúval hudbu. Trochu ho smädilo, hrabal
sa v taške a hľadal vodu. Vytiahol fľašu aj knihu, zalistoval
v nej, otvoril na náhodnej strane a nasilu prečítal asi päť
strán, písmená skákali. Odložil knihu. Čakal. Hneď ako sa
spustila mašinéria - hneď ako dostal pokyn - bežal tam,
kam mal.
Dobrý deň, slušne pozdravil a vystieral ruku s pasom
ponad pult.
Uniformovaná žena s tuhým drdolom a výrazným líčením, ktorá sedela za ním, telefonovala.
Ruku trpezlivo držal.
Skončila, prepáčte, a žiarivo sa usmiala.
Dobrý deň, zopakoval. Vzala si od neho pas. Pýtala sa
na formality a ako sa má, dobre, odvetil. Čosi klepala na
klávesnici.
Eeeeeee, nemám vás tu.
Ako to myslíte?
Vaše víza neregistrujeme v systéme.
Mám ich v pase, pozrite sa.
Vidím, ale potrebujem, aby sa zobrazovali v systéme.
Telefonovala. Za Valentom sa začali kopiť ľudia. Prišiel
ďalší pracovník letiska, odviedol ho do nejakej kancelárie.
Poslušne opakoval, čo vedel. Tušil, že nikam nepôjde. Nevedeli skontaktovať ambasádu, lebo bola nedeľa. Oznámili
mu, že nepoletí
Spýtal sa: Vrátite mi peniaze?
Odpovedali mu: Ľutujem, chybu spravila ambasáda.
Cestou z kancelárie jeho pohľad prekľučkoval cez hada
povrazových zábran a Valent letel ďaleko, až na nevadskú
púšť, nadýchol sa suchého vzduchu, presýteného ťažkým
pachom dužinatých rastlín a prach mu vnikol do očí - zažmúril a keď oči znova otvoril, bol na letisku.
Sadol si na kovovú lavicu. Sledoval matku, ktorá ťahala

Próza do 26 rokov

v jednej ruke kufor, v druhej revúce dieťa. Pod gombíkovým
nosom sa vytvorila bublina zo sopľa. Praskla.
Valentovi sa uvoľnil žalúdok a pocítil hlad. Z tašky vytiahol jablko, doráňané tmavými modrinami na pružnej zelenej koži a líniami šrámov, ktoré vznikli tak, že sa do jablka
vnárala kniha. Jeden úder jablku privodil také zranenie, čo
mu prerezalo šupku a odhalilo biele a hnedé šťavnaté mäso.
Jablko by bolo treba umyť, ale Valent nič nedbal, zaboril doň
zuby až po jadierka a vytrhol kus, ktorý zúrivo mágal stoličkami. A ani nestihol dohrýzť jeden kus a už zase nenásytne
hltal, hltal, kým z jablka neostalo nič.
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Alžbeta Gertli
(2000)

MATKA TEREZA (úryvok)
Postavy:
Tereza Schmidtová, 34 rokov
Marek Schmidt, 40 rokov
Jana Sabová, 74 rokov
Daniel Homba, 16 rokov
Alica Póscová, 25 rokov
Adam Homba, 38 rokov
KONIEC LETA
Scéna 1.
Int., deň.
Kuchyňa. Je uprataná, stôl je nachystaný pre troch. Tereza leští
čistou handrou poháre. Pravidelne vyzerá z okna.
(m.o. zvuk parkujúceho auta) Tereza sa pozrie cez okno. Pred panelákom zaparkuje auto. Z jednej strane vystúpi Marek, z strany
spolujazdca Daniel. Marek má pivné brucho, dioptrie, károvanú
košelu. Daniel má odfarbené vlasy, oversize sveter, roztrahné
džínsy a martensky. Tereza si odpáše zásteru a skontroluje sa
v zrkadle. Zapozerá sa a začne si trénovať úsmev. (m.o. zvuk
otvárania dverí, kroky.)
		Marek
(m.o.) Už sme tu drahá!
		Daniel
(m.o.) Zdravím. (Vojde do kuchyne a zbadá Terezu. Usmeje sa
a natiahne k nej ruku.)
Dano.
		Tereza
(Potrasie mu rukou.) Tereza. (odmlčí sa a rozpačito pozerá okolo
Dráma
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seba. Natrénovaný úsmev sa je nepodarí.)
Vezmem ťa do tvojej izby?
		Daniel
Prikývne.)
Scéna 2.
Int., deň
Danielova izba. Izba je bledá, jednoducho zariadená. Daniel
stojí v strede a obzerá si ju. Má jeden veľký kufor a dve púzdra
s gitarami. Tereza stojí vo dverách.
		
		Daniel
Pekné.
		Tereza
Nechceli sme ju nijak zariaďovať, takže		Daniel
Hej, jasné. Môžem si dať na steny plagáty?
		Tereza
Ale áno. Samozrejme.
		Daniel
Fajn. (Prikývne a pozrie sa na Terezu.)

Scéna 3.
Int., deň
Kuchyňa. Marek niečo ťuká do telefónu, Tereza zohrieva polievku.
		Tereza
Tak aký je?
		Marek
Pohoďák. Sebavedomý, možno až trošku drzý. Musíme mu
povedať pravidlá už pri obede.
		Tereza
Keď myslíš.
(m.o. zvuky akustickej gitary. Tereza nadvihne obočie a obzrie
sa na muža.)
		Marek
Hej. Hrá na gitary a spieva.
		Tereza
Snáď je dobrý.
		Marek
(Mykne plecami.)

		Tereza
Pôjdem dole. Môžme obedovať tak za 20 minút?

		Daniel
(m.o. dupot nôh, vojde do kuchyne.)
Môžem?

		Daniel
(Mykne plecami a prikývne.)

		Tereza
Jasné, poď ďalej. Nepýtaj sa tak.
		Marek
Náš byt, je tvoj byt.

Dráma
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		Daniel
(Pochybovačne nadvihne obočie.)
Hej, no.
		Tereza
Sadni si. Máš rád paradajkovú polievku?
		Daniel
(Mykne plecmi.)
Ale hej. (Sadne si.)
		Marek
(Sadne si na svoje miesto.)
		Tereza
(Začne naberať polievku.)
		Daniel
(Nečaká kým sa naloží všetkým a začne jesť. Na sekundu prestane a neveriacky pozrie na Terezu.)
To. Je. Dokonalé.

		Daniel
(Pokrúti hlavou.)
Moc nie.
		Tereza
(Prikývne a začne jesť. Vládne ticho, je počuť len zvuky lyžičiek
a sŕkanie.)
		Marek
Dano. Máme tu nejaké pravidlá a chceme aby si ich dodržiaval.
		Daniel
(Prikývne.)
		Marek
Do školy chodiť budeš. Je nám jedno či ťa to baviť bude alebo
nie. Si školopovinný, takže tam chodiť budeš.
		Daniel
(Prikývne.)

		Tereza
Čo?

		Marek
Myslíme to vážne. Vieme, že si sa tam veľa krát neukázal.

		Daniel
Tá polievka? Brutal. Alica uvarila tak akurát špagety.

		Daniel
Dobre.

		Marek
Alica je priateľka?

		Marek
Ďalej, budeš mať nejaké práce, keď ťa Tereza poprosí aby si jej
pomohol tak jej pomôžeš.

		Daniel
Otcova. Fajn baba. Ale variť fakt nevie.
		Tereza
Otec nevarieval?

Dráma

		Daniel
Prikývne. (Usmeje sa na Terezu.)
		Marek
Nechceme aby si fajčil v izbe.
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		Daniel
(Prevráti oči a prikývne.)
Jasné, chápem.

		Daniel
(Mykne plecami.)
Otcov kamoš učí na konzerve a dáva súkromné hodiny.

		Marek
A hlavne.
(Sprísnie a ukáže na neho prstom.)
Žiadne drogy. Žiadne. Ani predávať ani brať.

		Tereza
No... Tak môžme ísť k nemu.
		Daniel
(Prikývne.)
Napíšem mu.

		Daniel
(Nahnevane sklopí zrak a pevne stisne lyžicu.)
Nie som môj otec.
		Marek
(Prekvapený Danovým pevným tónom. Zloží prst a pokračuje
v jedení.)
		Tereza
(Opäť vládne ticho.)
Počula som ako hráš. Chodil si niekam do ZUŠky?
		Daniel
(Vyprskne a pokrúti hlavou.)
Vôbec.
		Tereza
Sám si sa naučil?
		Daniel
(Porkúti hlavou.)
Otec.
		Tereza
(Prikývne. Ticho.)
No... A nechcel by si začať chodiť do ZUŠky? My ti s gitarou
moc nepomôžeme.
Dráma
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Marianna Ibrahimi
(2008)

KNIHA (úryvok)
/dramatický text pre bábkové divadlo/
		
		

BÁBKY:

1. Slimák Rapído
2. Slimák Turbo

OSOBY:

1. Kvetka
2. Leo
3. Maťo
4. Ostatné osoby pre vytváranie pozadia

1. OBRAZ
(Na javisku sú 2-3 stoly prikryté bielymi plachtami, na ktorých je veľa
kníh. Za stolami približne v strede javiska sú herci, ktorí držia bábky
slimákov. Znázorňujú akože slimáky vychádzajú z jednej z kníh na stole.
Na prednej strane javiska je vedro s jablkami alebo loptičkami, jedno
jablko alebo loptička je kúsok ďalej na zemi. Na bočnej strane je vyššia
polica alebo skriňa, ktorá môže byť spravená aj z krabíc.)
		Rapído
(vychádza z knihy ako prvý)
Jaj, to je ťažká robota! Lepšie mi bolo doma v knihe! Prečo
musíš stále vymýšľať? Tvoje nápady sú divné!
		Turbo
(vychádza hneď za Rapídom a drgá do neho aby išiel rýchlejšie)
Nefrfli Rapído! My nie sme predsa nejaké obyčajné lúčne alebo
akvarijné slimáky. My sme africké slimáky! Máme urodzený
pôvod a nenarodili sme sa preto, aby si nás nikto nevšimol.
Sme tu už druhý rok a je najvyšší čas ísť protestovať, kým toto
literárne sústredenie neskončí. Neplánujem trčať ďalší rok niekde v sklade a čakať. Ty ak chceš, kľudne si ostaň v knihe písať
básne. Ja potrebujem aj tak novú inšpiráciu. Aj tak nechápem
ako nás dvoch mohli dať do jednej knihy. Ty si pomalý a zasnívaný poetik a ja prudký dramatik. (Turbo sa skotúľa zo stola)
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		Rapído
(stále je na knihe a znázorňuje neistotu pred skokom)
Tak ma počkaj teda, rýchlo sa mi nedá. Viem ísť len tempom
slimačím, za tvoj čas rád sa odvďačím.
		Turbo
(upravuje sa po páde)
Mne stačí keď vymyslíš nejaký plán.
		Rapído
Ty si dramatik, to je tvoja práca. Si v poriadku? Naše dnešné
dobrodružstvo už nevmestím do riadku.
		Turbo
Bol to mäkký dopad. Je tu koberec. Skoč tiež, je to zábava!
		Rapído
(pohybuje sa neisto ku kraju stola, pozerá na zem a naspäť sa vráti na
knihu)
Ja sa bojím aj keď mäkké to je, len blázon neváži si zdravie
svoje. Bojím sa ja o svoju ulitu, v ktorej mám históriu ukrytú.
Vedieť povedať NIE, je vlastne umenie. Tak hovorím NIE!
		Turbo
(pomaly sa vzďaľuje od stola, aby si Rapído myslel že odchádza)
Tak si tam ostaň a ďalej básni. Ja chcem dosiahnuť viac. Tu
za týmito dverami je čerstvá tráva. Tam majú semináre všetci
literáti. Sedia v altánku, alebo na tráve, rozmýšľajú nad zápletkami do drámy...
		Rapído
(kričí za odchádzajúcim Turbom)
...keď skladajú básne, moje srdce žasne!
		Turbo
(vráti sa kúsok naspäť, lebo vie, že Rapído pôjde za ním)
Áno aj básne skladajú. Tak neváhaj a skoč! Na čo čakáš? (pozrie
M
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smerom k hľadisku, nadýchne sa, pozrie smerom k Rapídovi a znova sa
zhlboka nadýchne) Cítiš to?
		Rapído
Nie, necítim vôbec nič. Len strach, že si môžem život ohroziť.
		Turbo
Ty somár z rodu slimákov! Veď to je vôňa púpavy! Presne takej
ako je v našej knižke. Šťavnatej a voňavej. Až mi sliz vyteká ako
sa na ňu teším.
		Rapído
Púpava je božský kvet, vo svete jej páru niet. Už ju cítim aj
ja, skúsime ju dvaja. (spraví kotrmelec zo stola na zem) Už skáčem
a letím, spoznať nové svety.
(Keď sa Rapído preberie z pádu, doplazí sa k Turbovi.)
		Turbo
(ukazuje smerom do hľadiska)
Dvere sú zatvorené, čo spravíme? Musíme niečo vymyslieť.
(Turbo s Rapídom sa pomaly plazia smerom k hľadisku a jablku alebo
loptičke na zemi, rozprávajú sa.)
		Rapído
Odborník na drámu si ty, vieš vyvolať v ľuďoch city. To čo sa ti
podarí, je ako gól do brány.
		Turbo
Jasné, to je ono! Máš pravdu! Gól do brány! Leove jablká! Dnes
mu jedno padlo na našu knihu a ani si nás nevšimol! Rozbehol
sa za jablkom a už sa nevrátil. Vraj ich potrebuje veľa, lebo ich
bude hádzať do ostatných. A tu je kúsok jedno zatúlané jabĺčko...
		Rapído
Veľmi rád mám jabĺčka, ich šťava je dobručká. Už mi tečie na
ne sliz, nehovor už o nich nič!
		Turbo
Ale ja musím o nich hovoriť! Tie jabĺčka sú naša cesta von.
Spoločnými silami posunieme zatúlané jabĺčko aby narazilo do
Dráma

vedra, v ktorom sú ostatné jabĺčka. Vedro spadne a keď niekto
príde pozbierať jabĺčka, tak my vyjdeme von.Je to jednoduché!
		Rapído
Má to chybu malinkú, neovládaš matiku. Umelec ty iste si,
pozri od dverí kde si.
		Turbo
Hm, to máš pravdu. Aj keď niekto vyzbierá všetky jablká naspäť do vedra, my nestihneme prísť ku dverám a dostať sa von.
Ale ja som dramatik! Ja niečo vymyslím! Budeme improvizovať.
Takže tu týmto jablkom zhodíme vedro. Ty vylezieš na mňa, aby
sme sa nestratili. A ja budem improvizovať. Platí?
		Rapído
(už sú pri jablku alebo loptičke)
Ty si mudrc, ty si pán, tvoju hru si rád zahrám. Odhrýznem
si z jabĺčka, moja chuť naň nevyčká. Potom stratím zábrany,
spraviť si deň zábavný.
(Rapído s Turbom začnú jesť jablko.)
		Leo
(pribehne s Kvetkou na javisko so smiechom)
Už sa teším! Toto bude tá najlepšia časť programu a nikto to
nebude čakať! (na chvíľku zastane pri slimákoch, pozrie ako jedia
jablko, zatiaľ Kvetka zoberie vedro s jablkami a odíde).
		Rapído
Turbo, čo teraz robiť budeme? Asi čakať v knihe nám je súdené.
		Turbo
Neboj, ja niečo vymyslím. Dobre sa najedz a prídeme na niečo.
Čaká nás ešte dlhá cesta. Chcem už niekomu patriť. Niekomu, kto
by nás mal rád, chytil by si našu knižku a skrášlil si deň našimi
dobrodružstvami. Práve tu je miesto, kde sa každý rok stretávajú
ľudia, ktorí majú radi knihy a radi čítajú. Ibaže zatiaľ našu knihu
každý obchádza a nikto na ňu ani nepozrie. Radšej si berú rôzne
knihy, ktorých hrdinovia plačú. A to musíme zmeniť! Ľudia sú
zvláštni. (ďalej jedia jablko)
M
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Marek Kendera (1995)

		Leo
(znova pribehne na javisko a ťahá za sebou Katku za ruku)
Aha Kvetka, tu sú, a sú dvaja, fúj! Dobre som videl. A koľko
slizu je okolo nich. Fuj!
		Kvetka
(natešene z objavu)
Sú skutoční! Jéj, ale sú pekní a veľkí. Presne ako v jednej
knižke tu. Aj tá je o slimákoch. Mal by si si ju vybrať Leo keď
dostaneš body za odmenu.
		Leo
Fuj, to musí byť kniha plná slizu, nikdy! Neznášam slimáky!
(Kvetka chytí jednou rukou za ulitu Rapída a druhou Turba, máva
s nimi a obzerá si ich. Drží ich tak, aby sa náhodou neušpinila od slizu.)
		Turbo
Sopliak z rodu ľudí! Nepáči sa mi ako s nami zaobchádzajú!
Nech si ma položí na dlaň! Ja nie som lietadlo! Iní ľudia túžia po
našom slize a ona sa tvári akoby jej to vadilo. Počuj Rapído, nie
je to tá Kvetka, čo tak krásne spievala večer pri bazéne?
		Rapído
Kamarát môj, zachráň ma! Veď mi ulitu doráňa! Toto iste ona
je, čo spieva pri bazéne. Hlas ten veľmi pekný má, dúfam že nám
zaspieva. Nepáči sa jej náš sliz, dúfam že niečo vymyslíš. Keby
si ho na pleť dala, iste by nás domov brala. Vystrč rožky, nahoď
ksicht, musíme ju očariť!
(Turbo s Rapídom sa otočili ku Kvetke a hľadeli na ňu. Katka ich stále
drží za ulitu a odchádza s nimi aj Leom preč z javiska. Zhasne svetlo,
stoly idú preč z javiska.)

Rudo (úryvok)
filmový scenár
1. Interiér. Vlak. Ráno
Vlak sa pohne, ľudia ktorí práve nastúpili do vagónu so šesťmiestnymi bunkami si hľadajú voľné miesto na sedenie. Prvá
kabína je zatiahnutá závesmi. Cestujúci okolo nej prechádzajú,
pri väčšine kabín sú zasunuté miestenky. Jeden z nich si všimne,
že táto prvá kabína, má len jednu miestenku. Otvára jej dvere
a odhŕňa závesy. Uvidí v nej vyvaleného bezdomovca Ruda (55).
Ľudia z pred kabíny počujú silné chrápanie, ovalí ich smrad.
Cestujúci zvraští tvár a zatvára kabínu.
2. Exteriér. Pred vlakovou stanicou. Ráno.
Pred vlakovou stanicou sa nachádza niekoľko lavičiek a autobusová zastávka pre miestne spoje, oproti nej stoja taxíky. Pomedzi
lavičky je niekoľko párov kamenných kvetináčov. Sneh na ceste
sa topí. Pri zástavke zastavuje autobus, vychádzajú z neho ľudia
a medzi nimi aj Peter (33). V ruke drží bielu paličku, s ktorou
klepe pred sebou. Pomalým krokom smeruje k jednej z lavičiek.
Cez malý prechod predchodcov prechádza húfa školákov, medzi
nimi aj Adam Surový (7). Na čele a konci zástupu je vždy jedna
učiteľka. Adam s kamarátom obíde slepca, ostatné deti si slepca
nevšímajú a idú pomedzi neho. Peter znervóznie a zastane. Učiteľka1 (65)na konci radu sa namosúri, kričí na deti a rozhadzuje
rukami.
		Učiteľka1
Čo robíte, ste snáď slepé?
Učiteľka2 (40) na čele radu zastane, ostatné deti zastanú tiež.
Otočí sa dozadu, smerom na kolegyňu. Obidve prevrátia očami.
		Učiteľka2
Počuli ste?!

Dráma
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Deti vôbec nepočúvajú, idú ďalej akoby nič. Adam so spolužiakom sa otočí a vracia sa naspäť k slepcovi.
		Adam
Prepáčte ujo, oni nie sú až takí, zlí. Len si občas nevšímajú iných.
Peter sa usmeje.
		Peter
To nič, ja viem.
Adam sa prekvapene pozrie na spolužiaka. Ten pokrčí ramenami.
Učiteľka1 sa pozrie na hodinky, je 9:15.
		Učiteľka1
Adam, nestihneme vlak!
Adam hľadí slepcovi priamo do očí.
		Adam
Idete na vlak?
Slepec sa uškrnie.
		Peter
Chcem si sadnúť na lavičku.
Adam chytá Petra za ruku, učiteľky sa na seba pozrú. Pokrútia
hlavami (tak ako ľudia krútia hlavou, že to snáď nie je možné)
a usmievajú sa. Adam so spolužiakom odprevádza slepca k lavičke. Peter si sadá.
		Peter
Ďakujem.
Slepec nahmatáva Adamovu tvár, prekryje mu ju jeho mohutnou rukou, potom mu pohladí líčko. Učiteľka1 volá Adama aj
s druhým chlapcom, gestom ruky ku ich skupine.
		Učiteľka1
Poďte už Adamko.
		Adam
Pekný deň ujo a dovidenia.
Adam máva slepcovi a so spolužiakom sa rozutekajú, smerom
ku skupine.
Peter vyzerá akoby chcel Adamovi odkývať i keď ho nevidí.
(Zdvihne ruku, vzápätí ju položí naspäť, lebo si nie je istý, ktoDráma

rým smerom Adam utekal. Pred stanicou je na to aby si bol
istejší, príliš veľký hluk.) Po chvíľke zvážnie, povzdychne si.

3. Interiér. Policajné auto. Ráno.
V policajnom aute sedí Tibor (27) a Jano (50), na mieste vodiča.
Jazdia s autom okolo mesta. Z auta vidno miestami neroztopený sneh.
		Tibor
Niekto zo susedov.
Jano pokrčí čelo. Poodchýli okno na aute. Pozerá sa pritom
striedavo pred seba a na chodníky po ľavej strane.
		Jano
Mohli sa len škriepiť.
Jano ponúkne cigaretami Tibora. Zapaľujú si cigarety. Tibor
sa podráždene pozerá na Jana. Jano drží medzi ukazovákom
a prostredníkom cigaretu, hryzie si pritom necht na palci.
		Tibor
Minule si mi o ňom rozprával.
Jano pootvorí okienko ešte viac.
		Jano
Čo?
Ján vypľúva necht.
		Tibor
Aká je on stará firma.
Jano si silno potiahne z cigarety, je zamyslený.
		Jano
Keby aj, vieš kto je jeho oco?
Jano rozhadzuje rukami za volantom. Tibora trochu mykne.
Zakryje to tým, že začne čkať.
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		Jano
Nie? Kto zamestnáva celý Ružomberok, hm? Tvoji rodičia,
kde pracujú, hm?!
Tibor si odpije z fľaše vody, čkanie po chvíli prestane.

Jano zvážnie, položí mu dlaň na plece. Tibor mu ju podráždene odstrčí. Jano sa viditeľne nadýchne a odstrelí prostredníkom špak z okna.

		Jano
Jáj, vo fabrike, úplne mi to vypadlo z hlavy!
Tibor sa nepríčetne rozčúli. Začne sa zajakávať.
		Tibor
Ty kár, ty keby si ho aj videl, ty to necháš len tak!
		Jano
Čo to tliachaš, decko jedno, sa zobuď! Mladý Pavelka je už
sedem rokov čistý!
Policajné auto schádza z hlavnej cesty smerom do uličiek
mesta. Tibor zahasí do popolníka, takmer celú cigaretu. Jano
sa naňho zarazene pozrie.
		Jano
Čo robíš, si normálny?!
Zašomre si popod nos.
		Tibor
Voľáko mi prestalo chutiť.
Tibor si z vrecka bundy vyťahuje svoje cigarety, jednu z nich
si zapáli. Jano klepne rukou po volante.
		Jano
Prečo si potom zapaľuješ druhú?
		Tibor
Od teba mi prestalo.
Jano sa pozrie na Tibora, usmeje sa.
		Jano
Časom zmúdrieš.

Dráma
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