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Ema Fröhlichová
x x x

mama je hviezda
žiari
medzi tisíckami iných
a aj tak si každý nevšimne
že je
severka
dôležitá v súhvezdí
ukáže mi smer
keď som zúfalá
len keď príde búrka
zatieni ju mrak

Sneží

bielobledá záclona padá
spadnem aj ja
rada
v pančuchách
moje pančuchy
jedna veľká diera
no námraza to inak chcela
prikryla moje smutné kolená
záplatami
zo zamrznutých kvetov
vyzerám ako Morena
všetkých som očarila
smutná pančuchová víla

 
 
Keď ukradneš bratovi cukríky

sedia na skrinkách
učupené
lákajú ma
už cítim ich omamnú vôňu
nevydržím
po špičkách sa vznesiem k stolu
a vyššie
už ich mám

Dážď

I.
Dážď mi steká po tvári,
hnev sa vo mne varí.
Všetko zrazu zmizne.
Len ja a dážď.
„Povedz, ako sa máš?“
Strácam sa.
So mnou aj môj zmysel,
ktorý len tak vo mne visel.
Spadol a stratil sa,
z dažďa zostala rosa.
Dvihnem oči
a vidím svetlo.
Niečo sa vo mne stretlo.
Slnko svieti
a ja zrazu bosá.

Poézia základné školy 
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II.
Znovuzrodená

dážď mi steká po tvári
búri sa vo mne
len ja a on
strácam sa
so mnou aj môj
šiesty zmysel
všetko zrazu zmizne
ale potom zbadám svetlo
slnko svieti
aj ja opäť žiarim

Katarína Melcherová
O LÁSKE

x
topím sa v kvapke
z radosti
spadla som na dno
čajového hrnčeka
nechala som stopu
v rannej vôni
keď dopiješ
posledný dúšok
materinej dúšky
spomeň si na mňa
x
skláňam sa
nad záhonom motýľov
prevoniava záhrady
kvitne mi v dlaniach
vytvára obrazy
x
nezhodneme sa
krčím papier
ďalší a ďalší
architektúra myslenia
zlyháva
vynechávam
ďalšie kolo
x x x
prvá láska je
ako hodina klavíra
pohladím biele klávesy

potešia
čierne iba kazia náladu
zrazu mi v očiach
tancuje stupnica za stupnicou
dohrám
zabudnem

ORIGAMI

horúca káva
a hodiny pretočené dozadu
moje prsty
nešikovne udávajú rytmus
bielemu papieru
o hodinu neskôr
zázrak sa nestal
len káva vychladla
stratila sa vôňa
z origami
x x x
topánky
odložené pred domom
biele ponožky skĺzli na zem
baví ma do koberca otláčať
bosé nohy
rytmus je dnes
na mojej strane
čas je nepriateľ
raz sa to musí podariť
dotancujem
svoj tanec naruby
 

x x x
vyliezol spod postele
prešiel izbou
do skrine
vošiel do topánok
do tmy kreslí
bielou kriedou
vytrvalo ma sprevádza
detský strach
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Lucia Orlovská
ŠTÚDIE PASTELOM

Prichádza tma
Večere
Rozhovory
Stretnutia
Šepoty pália svoje krídla na elektrickom osvetlení,
potok dal zbohom svojmu korytu a vylial sa do súmraku,
kačky s hlavami v krídlach obstáli prázdne miesto,
a na jeho hladine sa šíri škvrna drobných satelitov.
Hluk áut
Cinganie príborov
Večerné správy
Hrdinovia bojujúci s tichom
sa rozpúšťajú vo vzduchu
až kým nezmiznú.

Karina Repková
x x x
 
strácaš sa mi
mizneš mi pred očami
sypeš sa na zem
ako piesok
pomedzi prsty
možno vyhráš
sladko sa usmievaš
no nie na dlho
úsmev ti mizne spolu
so zvyškom leta
ostali len spomienky

x x x
len my dvaja
krátky chodník
okolo neho tŕnie
potkneš sa
a skončíš v jame
pomalé tiché tóny klavíra
úžasná symfónia huslistov
mala drobná rana
na brušku prsta
nezľakneš sa
kráčaš ďalej
konečná v dohľade

PRI POČÚVANÍ HUDBY

každý jeden tón
mi znie v ušiach
rozprúdi v tele krv
naplní
odhodlaním
sklamaním
radosťou
prebudí sen
skrytý v tmavom rohu
dovedie ku klavíru
začnem hrať
x
inšpirácia
skáče
v rytme
šteklí v žalúdku
dostáva sa
do celého tela
smejem sa
x
riadky
tejto básne
kričia
o mojich emóciách
zapĺňajú
čistý hárok papiera
ako detská skladačka
doznievam
v piesni

PREDSTAVENIE

Má nitky na rukách
A
Robí
Iba to čo má
Oduševne
Nepovie nie
Elegantná a vždy milá
Tvár
A na nej úsmev chýba

NAVEKY

Na počiatku bol plameň
potom dym
fénix
Mystický tvor čakal
na zástavke autobusu
a pršalo
pád na zem
zašliapnutie
škrt
kvapky v dymovej clone
ľudia na zastávke
videli
ďalší fénixov zánik.
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x x x
je ako ruža
krásna
ale pichľavá
keď sa s tebou stretne
navždy zostáva
v mysli
v srdci
v duši
srdce ti z nej búši
niekedy však schytáš
od nej po hlave
každá láska
jedna vráska
pod kožu sa ti dostane

UMELEC

hádže zo svojej palety
farebné listy
letia
cez hory doliny
cez mestá dediny
na pichliačoch gaštanov
hrajú veveričky
dovolenkovú pieseň
a vietor
jeseni balí kufor
na dlhú cestu

Rebecca Šantová
Šťastie

Bol raz jeden tunel,
do ktorého vošiel človek.
Ten tunel bol taký prázdny a stašidelný,
že každulinký krok v ňom zadunel.
A viete čo bolo najhoršie?
Že človek nemal ani lampičku
a ani trošku – trošičku
šťastia v malíčku.
Hovoril,
kričal,
ale nikto sa neozval.
V tuneli bol až do noci
a hoci…
nemohol spať,
tak premýšľal
a nakoniec…
zaspal.
Keď bude ráno,
naplno odriekaj túto riekanku!
Prisnilo sa mu…
Bol som plný šťastia!
Teraz sa mi nič nedarí!
Keď šťastie nedostanem späť,
asi ma vyvalí!
Predstavte si,
človek to odriekal
a hneď v nanosekunde sa mu otvoril
tunel.
Bol to najkrajší pocit,

aký si len viete predstaviť.
O dva dni tunel veľmi spopulárnel.
Teraz sa každému darí
a človek hovorí:
„Vážte si šťastie,
lebo to je ten dobrý pocit,
čo vás vždy prerastie.
„Každá, každulinká vec
má niečo spoločné troškou šťastia.“
A niektorí ľudia to už zistili…
a iní čoskoro zistia!

Škola

Deň za dňom
pod tlakom,
čo to spôsobí v škole žiakom?
Nič…
Učiteľov, bohužiaľ,
nikdy nie je dosť.
Ale pozor,
neprebúdzajte svoju zlosť!
Keď už žiaci
konečne
nastúpili do tried,
ubudlo veľa mohutných kried.
Prečo?
Odviezli sa domov,
aby mali od písania
konečne pohov.
Vtedy sa kúpili nové kriedy,
ktoré si dávajú pozor,

netreba im predsa
ako žiakom dozor.
Žiaci majú teraz
z kried obrovskú radosť,
lebo písať s nimi
je obrovská mäkkosť.
Odvtedy majú žiaci
kľúčové slovo kriedy,
lebo je v nich
veľa – veľa vedy.

Jarné upratovanie

Už prichádza jar.
A samozrejme,
s ňou jarné upratovanie.
Čo to znamená?
Že nám netreba žiadne stresovanie!
Zobrať vysávač,
handru, mop a ísť!
Ale ešte predtým,
urobte si predstavy
a neskôr
s úžasným mopom
umývajte podlahy.
Poutierajte rýchlo prach na nábytku,
lebo je ešte veľa zostatku.
A vysávač?
Na ten netreba zabúdať!
Lebo je to náš verný kamarát,
ktorý nás vždy bude mať rád.
Už dlho leží v kúte.
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Vzdychá:
„Kedy to už bude?“
O chvíľu si už s úsmevom na tvári
sebavedome behá po dome.
Zatiaľ čo je vysávač spokojný,
handra leží vo vedre.
Už dlho si tam hundre:
„Kedy už budem na rade?“
„Až vtedy,
keď už budem v sklade?“
Mrmle si ďalej: „A vytiahne ma 
ľudská ruka.
To je teda ponuka!“
O deň je všetko hotové.
Úplne ako nové.
To vďaka našim priateľom,
dobrým upratovačom.
Odvtedy vieme,
aké je upratovanie zábavné.

Zuna Hochelová
Okamih

Zaláskovaná opona spadla
Viečka klipli

Uhol pohľadu sa mení
stupne behajú pred očami
nastavujú sa
prestavujú sa
stavajú sa
stávajú sa
viditeľnými
na ostrý

#AntiGrammar

hashtagmi proti myšlienkam
fejsbúk v hlave
prsty pohybujúce
sa
v rytme klávesov
(takmer) ticho

od mozgu stratil nabíjačku
úesbé nepomôže
audio kábel nemá

AND kNOW???

•••••

metóda vzniku
a zániku
prispôsobenosť
prispôsobenému

vynáram sa
a vnáram
do bieleho papiera
ako nakreslená
bielou kriedou

uchopiteľnosť
neuchopiteľného

halucináci(a?)

vietor&biele záclony
vietor&biele papiere
vietor&ja
vietor&biele oblaky
biely vietor

bezvetrie

xxxNEZMYsluplne

prekladáme veci a
všade nám vadia
a vadí
nám

keď nemajú miesto a sú
po-roz-ha-dzo-va-né

ako my
ad acta – vyriešené!
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Andrej Bublák
INtolerancia
 
na tendencii stagnovať
až do súčasnosti
nezáleží, práve tu
v tomto teplom
podnebí
nové okolie súhlasí
s rozhodnutím počkať
v piesku na najbližší
príliv. plávaj nahor
preč. kraulom
odtokom

Lososy
naboso po rybích chrbtoch
ohnutých pri požívaní
cítiť bahno v mäse
bočnéčiary, priame, nefunkčné
nasoliť, obaliť v rozdrvenom chlebe
prehltneš
použitú servítku, poďakuješ
v krku si nahmatáš
o kosť navyše

Dezinfekcia
z hodiny na hodinu budeš na
toto pripravená.
vložíš do snímky dátum dní
kedy nekrvácaš z nosa
keďáno, zakloníš hlavu,

prikrývky. zostanú čisté
ťahy po stole
aby rukáv zotrval
vyhovujúci fotografiám
teraz na vlastný úkor
do urny vhodíš biely lístok
pod podmienkou byť
aspoň na chvíľu ako on
byť aspoň na chvíľu

Online
kolaps
priestor vymedzený zlomovými 
plochami
groteskná stavba uprostred
zarovnanie, zaostrenie
v autorovom záujme aktualizovať
badanie ohryzka
poznámka pod čiarou, tam patrí
hromadne prostredníctvom
riadkovanie
nahradiť, ilustrovať výstrel
pri iniciále
pečeň prestane fungovať
krvácanie do brušnej dutiny
presun do inkubátora, tam patrí
žiarovka vychladne
podmet vychladne
ty

Poézia stredné školy 
Andrej
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Paulína Belicová
x + 4y = -2
 
píšeš ako X
ale si čistý Y
X by mi nikdy neoblial bielu blúzku
dvojitým espressom TO GO
a namiesto „prepáč“
by nepovedal „to vyperieš“
asi si zabudol
že celý Persil som minula
na tvoje tričko s rovnicou
ktorá rovnako ako ty
nemá riešenie
hovorím
totálny Y
ešteže som analfabet
a ty farboslepý

Instantný
 
každé ráno
zohrievaš vodu na 100°C
aby si si mohol zaliať kávu zo super-
marketu
100%-ná Arabica
ukážeš mi obal
na ktorom vidím iba „spotrebovať do 
170317“
to že je týždeň po záruke neriešiš
vraj sa už uvádza minimálna trvan-
livosť

pri správnom skladovaní
je možné ďalej konzumovať
dnes
pripravujem kávu ja
vodu zohrejem na 101°C
aby tie tvoje instantné bozky chutili
aspoň o jeden stupeň lepšie

Ekonomika pre 3. ročník

koeficient extenzívneho (časového)
využitia = 

          skutočný čas výkonu 
                stroja človeka
 =  ––––––––––––––––––––––  x 100
                  využiteľný 
                 časový fond

prečo by vzorec nemohol byť poéziou?

Adam Kollár
VEČER
 
I
Prsty sa lámu ako kriedy.
Zvonku padajú žiletky do zrkadiel
v oknách.
Pred zamyslenou tvárou sa mihajú 
dlhé pásy,
podobné tým z vreckových svietidiel.
Splývajú.
II
Asfaltový jazyk sa trhá na dva. Pre 
hornú
a spodnú peru.
Chlad, pot, ospalosť.
Napohľad teplý dych vsiakne do mesta.
III
Dievčatá sú ohybné
ako múčne párky,
ako slovné druhy.
Medzi slinou a prehltnutím je sucho.
Žmurknutie.
 
Erato, Euterpé, Kleio et cetera
I
noty
píše bruškami prstov
na prikrývku
padá omietka
odkryté sovy pálené
tehly

II
v amfiteátri
si oblizol pery
keď ho uhryzli
priesvitné motýle
tlačí ho chrbát
od ležania na schodoch
nulový svetelný smog
videl Urániu
hlava pri hlave
je blízko cudzích strún
III
steny
načúvajú hrnčekmi
keď chýbajú
večer tancujú
pod lampami
sa ich tiene vlečú
trvajú aj cez deň

„Fabula dicatur dum forte, 
lupus caveatur“
(Zatiaľ čo sa práve rozpráva bájka,
 treba si dať pozor na vlka)
DEDO
pozerá sa von oknom
vždy
na tú istú stenu
už roky
sedí s rozprestretou bradou
zápach prehusťuje hrdlo
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v pľúcach mrznú sklíčka
kosa tne steblá zaradom
ostane holobriadkom

TEPLÁ HNUSNÁ KLIETKA

prať miazgu
živicu
alebo umývať z rúk
púpavové mlieko
je horúco
keď sa hodinu snažím
vydrhnúť
z oblečenia
lezenie po stromoch
a potom načo zbierať kvety
skombinovať vrkoče s venčekmi

RETROSPEKTÍVA

do vlasov šepká príbeh
na konci
si líce položil
na jej vankúš
spomienky
pod topánkami škrípu
ako kúsky rozbitej fľaše
viažu šnúrky
na mieste
kde bývali dvere
vystrčil nohu
čakal

nič sa nestalo
bol si istý
že môže ísť
ona ho vo víchrici
nevidela
nepočula
na jazyku ho šteklil vlas
naschvál si bradu podložil kolenom

KEĎ SI SI JU NAKRESLIL
 
I
múry
pred obrazmi
v piesku
napoly zaborené
zuby
odtlačky
a prázdne dná
v obrazoch
utekajú poviedky
z úst
ako pomarančová šťava
za obrazmi
stúpa pomaranč
(na východ) 

II
zablatenými bruškami
stavať z kariet
rozmazané motívy
kým trám nespadne

na hlavu
čas bledne
ako voda v topánkach

III
búrka
v mláke
jej tvár
zošiť si prsty
a prečítať si
na zastávke
odchody

IV
v slaných močariskách
parkujú prsty
ako rovnobežky
na hlave
z mozaiky
vypadlo
dievča
V
na studenom
líci
chýbajú
tri štvrtiny Mesiaca
a polovička
mäkšia od druhej
keď si si ju nakreslil
bude
taká

Hana Launerová
Vstrebaná para

Psy skučia za dverami
veľmi často sa pozerám z okna
a rozprávam im
aké je svetlo medzi stromami 
Láme sa
jeho úlomky nachádzam v jedle
a v prísediacich
v ich ostrovných úsmevoch
Keď sa suka snaží dostať von
pridržím kľučku
načúvam
do tela zasúvam
prsty so sviatočnou atmosférou
Vysmieva sa mi
keď sa lícom lepím na sklo
vonku sa otepľuje
načúvam
ako ju za dverami
požierajú štence
a líca prestávajú primŕzať

O kľučkách

Stratil som ženu
ktorú som ľúbil.
Odišla na ranný autobus
číslo 22
zo zastávky pod mojím bytom.
Sľúbil som jej, že utriem prach
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na rámoch fotiek
lebo vedela, že tam ho nikdy
neutieram.
Teraz sa k tomu neviem prinútiť.

Keď ráno neležala vedľa mňa
nečítala moje básne
ani nehľadala tiene po kútoch
pribehol som k oknu
stála tam
triasla sa jej brada.
Možno zo zimy
a možno vedela
že som sa zobudil.

Otvoril som ústa
napadlo mi, že ju zastavím.
No vietor zafúkal
opačným smerom
a ja som onemel.

Ranné obrazy

K 1.0.
Našľapovanie na špičky
v cudzích papučiach
sa zmení
na tiché umývanie rúk

CH 1.2.
Všetok odpad berieš so sebou
odkladáš do vrecka kabáta

obzrieš sa pritom
si to len ty
kto sa zrkadlí na chodbe

K 2.0.
Zabíjaš čas
pozeraním na hodiny
tikanie ti nevadí
no znova zaspať už nedokážeš

K 2.1.
Ozve sa klopanie na okno
znepokojí ťa nehybnosť pohárov
vstávaš a rozbíjaš
sklo o sklo

K 2.2.
Našiel si svoj odtlačok
na črepe
z ktorého si nepil
prevraciaš ho v dlani
porovnávaš s ostatnými prstami

K 2.3.
Púšťaš k sebe banálne otázky
stiesnený priestor ti neumožňuje
povedať čo by si chcel
balíš sa bez priznania

CH 2.4.
Odchádzaš hlučne
kvapka zo zovretej päste

sa nalepí na chodidlo
a zatají sa

K 2.5.
Kuchyňa sa vetrá
vidíš to zo zastávky
kabát plný črepov.

Tretie oko

„Vidím si na chrbát
čo sa to so mnou stalo
keď mám teraz
medzi lopatkami
smutné pozdravy z dovoleniek“

Alan sa zobudil
nadýchol sa morského vzduchu
soľ je horšia ako cigareta, pomyslel si
hrdlom prehnal cestičku z kamenia
a zhltol rozpálené slnko

Otočil k záclonám materské znamien-
ko
videl si na chrbát
oči mu klesli k obhoreným pätám
jeho žena mu položila ruku na kríže
vráskou na líci vysušila nutkanie 
plakať

Videl si na chrbát
videl dva červené fľaky na zadku

videl svoj hlad odháňať drobné mince
videl ako sa mu roztváral zátylok
vtedy, keď musel náhle odísť 
z premávky

Bol vydesený

Slnko sa nakoniec vždy vrátilo
spálilo vlasy
a uhasilo sopku
vždy sa vrátilo k svojim ženám

A taký bol aj Alanov chrbát
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Zuzana Veslíková
Interakcie

1.
Pri nadväzovaní kontaktu
Mnoho faktorov indikuje
Ustúpiť.
Pozdrav by nemal znieť
– Ako výber zvieracích inštinktov
– Ako hodina pred samovraždou
Čakanie,
kým káva dosiahne izbovú teplotu.
2.
Ustálený systém je narušený
Cudzím faktorom
Cudzie bunky prenikajú pod kožu
Cudziu
– Skúšajte to v rámci rehabilitácie
Nemyslím si že vyzdraviem
Nemyslí si že mi niečo je.
3.
Absencia dialógu
Hľadáš rôzne synonymá
Akými to pomenovať
Štruktúra mojej dlane
Sa vôbec nehodí do tej jeho
Pri rozbore
Tri minúty pred koncom odídeš.
Vraj nepodstatný epilóg
– Lož.
4.
Opýtala som sa

Odpoveď neprichádzala
Opýtal si sa
Nechcel si aby som odpovedala.
Kľúčik
Som zahrabala v našej záhrade
Nenájdeš ho
Indície nerozlúštiš
Odpovede totiž nepoznáš.
Kľúčik som hodila do oceánu
– Ale u nás predsa žiaden nie je!
Nuž prepáč,
Tak si môžeš čítať
Iba prezenčne.

Miriam Doľacká 
Zbierka slovných bozkov 
sveta čierneho,
sveta tmavého,
sveta tínedžerov

KAPITOLA
Čo s láskou tragickou?

Láska (ne)reálna

Láska krásna je, to klamár povedal.
Kto lásku zažil vie, že sa sklamal.
Ten pocit zvnútra rozožerie ťa,
chytí ťa, zviaže ťa, keď už ťa má, 
nepustí ťa.
Srdca bôľ ty zažívaš, nemyslíš,
len snívaš. 
Ťarchu rozptýlenia ty na svoje ramená 
ukladáš.
V nádeji, čo živý ťa, nezaspávaš.
Žiješ, dýchaš, chodíš, 
no nevidíš to, čo vidíš,
nevieš, neriešiš, že trpíš.
Zabudnúť musíš, lebo strácaš sa,
na súznenie duší, mátaš sa,
čo výplod bol mysle len, bojíš sa,
pevne zakorenený sen, vieš, 
že nemýliš sa.
Ako po strmom svahu
tvoje sily a už slabá viera idú dolu,
do údolia, bezvetria,

tam nájdeš seba, iní to nevedia.
Však nemyslieť ťažké je.
Zabudnúť, to ešte ťažšie.

Zadržiavam myšlienky, 
zadržiavam city.
Predstava o láske, 
čo do oblakov ma vynesie, 
stále tam je.
Reálna vo svete ona už nie je.
Ja silu, čo mám, na zabúdanie dávam,
viac neviem, čo robiť sa dá!
Ponechať to životu, ceste mojej mám?
Ale to bolí, to dlho je!
Isť ďalej, no späť sa neobzerám?!
Tak to byť má, tak to aj bude!
Nakoniec prázdnota dušu mi naplní, 
keď predstava o láske sa vôbec nesplní.
Ale pokoj, čo v duši som raz mala,
v posledných dňoch, týždňoch hľadala,
sa vráti späť.
Kým si sama láska cestu nenájde, 
kým sa ten záchranca pravý nájde,
v spánku mi vnútro i s dušou spočinie.
Ja verím.
Príde to, a keď to príde,
to, čo bolo, nebude, a čo bude, 
to ostane.

Lieku niet  Nemôžem si predstaviť,
aké to by bolo,
keby láska neprekvitla,
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súženia by nebolo mnoho.
Láska je to,
čo hlavu mi ničí,
keď môj vnútorný hlas kričí,
zem sa mi pod nohami točí,
človek len bez moci
nevinne sa prizerá,
jak mesiac o polnoci vyjde
a položí ťa na kolená.
To sa deje stále,
keď pocit prevládne u človeka,
nevšedný, možno príjemný, no tvrdý,
silný, ťažký, až taký,
že krv v žilách vrie,
keď zrak lásku zrie. 
Srdce vtedy zabúši 
a ten pocit len tak ľahko nepominie.
Myseľ snažiť sa môže koľko chce, 
no tu a teraz ona nevyhrá.
V boji so srdcom je slabá,
bez moci a odpísaná.
V prúde, čo srdce zoviera,
v trápení, čo toľko zmáha,
v srdci, čo bolí od rána do večera…
V srdci… srdci…
Aha! Tak tam to všetko je! 
Tam sa to všetko zrodilo, tam sa to 
začalo!
Srdce mojím problémom je!
Vytrhnúť ho teda, či nie? 
Len tak sa ubránim trápeniu tomu.
Vytrhnem ho, zachránim sa, 

odopriem ja poddať sa mu.
Už nebudem otrokom jeho, 
zabudnem na všetko, 
cítiť nebudem nič…
Nikdy.

Lebo ten kto nechce trpieť, začne 
používať hlavu,
a ten čo ľúbi, stráca ju.
Používať myseľ, no strácať podstatu 
pravú,
takto bláznom hlavy pracujú. 

KAPITOLA
Čo so
slzami a bolesťou?

Zmorený slovomKeď padne slza, 
zmätok v duši nastane.
Keď padnú dve, 
po dychu lapáme.
Keď padnú tri,
rozum už poľaví 
a myslenia sa vzdá, 
do stavu bolesti,
útrap a strasti sa poberie,
do vnútra to najhoršie si vpustí.

Slová sú silné a bolia,
no aj potešia, deň ti skrášlia,
dajú tu hneď citu silu, 
keď ho slovom pomenujú,

keď doň vložia nehu, kladú doň aj vieru.
Ale tie, čo bolia, sa do srdca zapichnú,
najviac ublížia, slzy spôsobia.
Ostrie reže srdce na kúsky,
a zatiaľ čo tie vľúdne dušu pohladia, 
medom zalejú, život osladia,
tie druhé len tvora ničia, mučia.
Tvora biedneho, zmoreného a zrane-
ného.

Či jestvo človeka, čo bez slzy vyro-
nenej si žije?
Či jestvo osoby, čo by slová zlé 
neokúsila?
Neverím, že takí sú.
A aj keď sú, málo ich je
a jedno je, koľko ich je,
keď vidíme, že slová čo slzy spôsobujú,
na svete vôbec existujú.

KAPITOLA
Čo s trpkou realitou?

Útek preč – ZAMIETNUTÉ 

Pierko, z krídel anjela, dotklo sa 
mojich snov, na pohľad, čo mi daroval, 
nebolo dostatok slov,
do kráľovstva toho viedlo len zopár 
krokov,
neber ma späť, ja nechcem ísť domov.

Tam kde lúč zlata padne na anjelskú 
tvár,
tam sa prach v lesk trblietok mení,
tam kvapka vody znamená viac,
tam si všetko každý váži.
Tam zostať ja chcem!
Kde strach nepoznať, ani pýchy niet to.
Kde bytosť rovná si je bytosti,
žije sa v pokoji, v radosti,
bez trápenia zo života,
bez trápenia v ľahkosti.

Prečo späť ma chce zobrať?
Zobudiť sa ja nechcem už.
Do sveta ruchu sa vrátiť,
tam ja nechcem žiť.
Ak znamená to zomrieť… tak nech! 
Som vyčerpaná.

Ale nechať to všetko, nechať aj to 
dobré,
čo vlastne bolo dobré? 
Veď aj radosť, láska a slasť bola, o to 
ja stojím. 
Tak zostať vo svete, či odísť navždy 
v pokoji? 
Zostanem.
A prečo? Lebo sila je v tom.
Odísť preč, by znamenalo vzdať sa 
a byť hlupákom.



 
 
 
24 – 25

Tamara Skovajová 
Zlodej času

Nepamätám si presne,
kedy si sa mi do cesty postavil. 
Prisal si sa tesne, 
ja som kráčala ďalej
a ty si sa nezastavil.
Bol si tichý a nenápadný
ako voš pod chrastou.
Rástol si však nezávratnou rýchlosťou.
Potom si začal škody páchať.
To, čo je najcennejšie a vrátiť sa nedá,
začal si mi nenávistne brávať.
Bola to od teba podlá zrada.
Si zlodej času,
čo ma pripravuje o všetku krásu.

Spasená

Stojím v dlhom rade,
dnes je v akcii spása,
Ľudia – tí sú všade,
kde sa pravda hlása.
Rad sa pomaly kráti
a ja sa neviem dočkať.
Keď sa domov vrátim –
Počkať!
Čo to má znamenať?!
Vravíte, že mne nič neostalo?
Chcete tým povedať, že sa všetko 
minulo?

To ako nemám byť spasená?!
A čo tamtá starena?!
Ona dostala dvojnásobok!
Veď nevie urobiť ani krok!
Vraj tá má už málo času
a ja môžem prísť inokedy.
„Veď aj tak sú to len bludy!“
skríkne niekto zrazu.
V podstate má pravdu
 – je to iba ilúzia.
No zachraňuje životy,
ktoré sa neustále kazia.

Klop-klop

„Kto je tam?“
„Tu je pravda.“
„Nikto nie je doma!“
„Ale ja neverím vašim klamstvám.“
„Inokedy príďte,
nie je vhodný čas!“
„Ak odídem teraz,
už ma neuvidíte.“
„Ale ak vás prijmem,
vy sladkú nevedomosť zabijete,
nikdy viac neodídete
a ja s horkosťou v srdci umriem.“
„Dobre teda, pôjdem.
Viackrát nezačujete môj hlas,
nestretneme sa zas.
Ja však naveky existovať budem.“
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Jela Abasová
Redukcia
 
Svet je gombička
Na kabáte vojaka
Dva dni po konci vojny
Ten vojak leží na pitevnom stole
Vraj zlyhalo srdce
Nemalo rozkazy, zabudlo tĺcť
Na stole leží človek
Nový kabátik parádnice smrtky
Krvinky, zväzok čriev, kostná dreň
Možný kontaminát
Básnický symbol
Atribút štatistiky
Tá gombička sa odtrhla
Našli ju chlapci a hrajú sa
Na vojnu
Lebo je mier
*
Vieš, krv nemôže
Ospravedlniť tú krv
Čo máš na perách
*
Odneste knihy!
Chápete, že nám hrozí
Civilizácia?
*
Slovom o láske
Učíme naše deti
Ako nenávidieť

Antónia Darilová
Chcem písať básne starých žien

Na jeden dych hltať Válka
na druhý z teba 
ale to sa nedá  
mať v tej husej koži trocha úžasu  
nechať ťa v sebe uhasnúť 
za studena padať na zem 
vďaka Bohu 
Jedna báseň.

Noc je vážna 
mám z teba hlavu v smútku a pery od 
žuvačky
chyť ma za pás a ticho pritiahni  
hladina vody sa nesmelo kníše  
ty si mojim perám bližšie  
Iba hviezdy už budú navždy kdesi 
v pekle

Rusovlasá kráska  
príliš ťažká na ľahké kroky  
pod hrotom pera sa rýchlo topí   

Mohol by som toľko písať  
toľko a tebe  
O tvojich smiešnych pehách na konci 
lakťa  
pokožke  
čistej a bielej ako plachta  
čo sa každým ránom stráca  

Poézia do 26 rokov:
JELA



 
 
 
28 – 29

Zostaň prosím  
zavri dvere počkaj so mnou na ďalší      
                                                                cval
Mám rád všetky tvoje básne  
Mám ťa rád

Dávid Dziak
facebook (textová skladba)

*Aktualizácia potrieb*
E-mail alebo telefón:
Heslo:
Prihlásiť sa.
Potreba zasvietiť
zelenú guľôčku
naplnená

*Vitajte na Facebooku!*
od rána nenašiel
pripojenie
a pomaly sa blíži
čas obedu
v nudnej práci
nemá wifi
a dáta už dávno prečerpal
nohou poklepkáva
následne aj rukou
zafajčí
a skončí s ohrýzanými nechtami
to
slovo
online
ho uspokojuje
v čase obeda
vbehne do overenej reštiky
zapnúť wifi
uložená sieť aj heslo
ho automaticky

čo najrýchlejšie
pripoja
roluje
roluje
  /   noviny.sk Demokratická prezident-
ská kandidátka Hillary Clinton je 
blízko rozhodujúcemu náskoku
pred svojím oponentom Donaldom 
Trumpom. Jeho protikandidátka má 
podľa posledného
prieskumu rekordný náskok 14 
percent.  /   
roluje
roluje
roluje
 /  parlamentnelisty.sk ĽS Naše Slo-
vensko: Aj jeden jediný imigrant je 
príliš veľa /  
páči sa mi to
roluje
.
.
.
čas obedu skončil
vracia sa späť do práce
je tam už aj menší úsmev
cestou skočí ešte do potravín
lebo si nevšimol
prinesené menu
a nechty ho tento krát nezasýtia

*Refresh nočnej hodiny*
má rád nočné hodiny
príliv príspevkov sa pomaly ustaľuje
refreshuje už len raz za minútu
jeden max. dva nové príspevky
spokojne zasadený
v stoličke
žiariaca modrá farba monitora
sa mu leskne na temene hlavy
všetko má pod kontrolou
oprie sa
už mu nič neujde
refresh
refresh
stále nič
pomaly sa poberá aj on
do režimu offline

*Uzavretá miestnosť*
štyri holé steny
sa túlia s ním
a on im to opätuje
svojím časom
zvyšky fastfoodu na plastovej tácke
tu sa nemusí báť
nedostupnosti
blikajúce zelené svetielka
osvetľujú biele steny
v uzavretej miestnosti
s priateľmi
je slobodný
môže byť čímkoľvek
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demokracia
slobodný prejav
status
 /  za boha a za národ /  
pripravuje nový životopis
Ľudovíta Štúra

*Poriadkumilovná*
poriadok má aj tu
najprv správy
 /  velmi ti to pristane si cajka /  
potom upozornenia
 /  Meno Priezvisko, Meno priezvisko 
a 96 ďalším ľuďom
reagovali, že sa im páči vaša fotka /  
tak príspevky
rolovanie
rolovanie
páči sa mi to
rolovanie
páči sa mi to
rolovanie
zdieľanie
 /  vyhraj krásnu kabelku z novej 
kolekcie /  
komentár
 /  zdielam a cislo 3 prosim /  
rolovanie
rolovanie
…
domov
rolovanie

rolovanie
páči sa mi to
komentár
 /  ja viem /  
…
domov
rolovanie

*Nostalgia II*
progresívne sme sa posunuli
od kytice kvetov
cez disketu
k CD
napálený disk
s neznámym obsahom
jej nežne podáva

*Antivírus*
vírus anonymity
jej odblokoval imunitu
dostáva sa
pod intimitu jej hardisku
aby si ju nechal celú pre seba
bez jej prihlasovacieho mena (…)

Peter Hoferica
 
I
niekde na počiatku som sa plánoval      
                                                zamyslieť
nad starým ruským zenitom
ktorý mi neokrôchane požul
a dotrhal film
následne som túžil lamentovať     
                                      nad potrebou
jednotlivých políčok
ktoré s nástupom digitálov 
s vysokým                       
rozlíšením
strácajú objektívne významy
a stávajú sa
podobne ako poézia
intímnou potrebou
spomienkou
do albumu

II
ako náhle som však rozobral
spomínanú zrkadlovku
roztiahol
negatív
proti
svetlu
objavil som na niektorých fotkách
škrabance
postupne sa zhmotňujúce do
kafkovsky znepokojivých tvarov

III
mama popiera že by prízrak na fotkách
mohol byť otec
niekedy postáva v úzadí
vytŕča hlavu spoza stromu
inokedy sa úmyselne namnoží a jeho 
tvár
sa stáva davom

IV
takmer som zabudol
kto mi daroval ten zašlý senilný zenit
prízrak na fotkách by sa možno
                                           dal vysvetliť
nejakým čudným chemickým 
                                                procesom
pôsobiacim na striebornom povrchu    
                                                        filmu

V
človek znalý aparátov
tvrdí
že chybu nespôsobuje ani objektív
ani telo
a k poškodeniu filmovej suroviny
muselo dôjsť
až pri mechanickom navíjaní filmu
človek znalý aparátov
zároveň vyvracia otcovu prítomnosť 
na fotkách
lenže čo tak úzko špecializovaný 
človek
môže vedieť o otcoch
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Viacjazyčnosť
V ústach mi narástli
tučné otrávené jazyky.
Omieľam medzi nimi slovo.
Omeliem ho až na kosť.
A nepustím von –
nech sa skvasí.
Večer si líham pod korene stromov –
Veď kam inam by som sa podela       
                               s toľkými jazykmi?
spletená do vrkoča
načúvam a rozumiem:
Hadom, čo syčia
aj všetkým priduseným tvorom – 
ich pípaniu, fuňeniu a chrčaniu
Jaštericiam, čo si neustrážia chvost
Hávedi žijúcej pod kameňom
Rypákom divých prasiat, čo večne    
                                          snoria v zemi
Vtákom ale hlavne skazeným vajciam 
potratom vyhodeným z hniezda
Muchotrávkam, čo privodia divné sny
A divým bobuliam,
čo vyrástli z rovnako zlého semena
ako moje jazyky
a ja.

Peter Kováč
Domov
 
toto všetko ste pre nás
zabezpečili
niektoré časti domova
ste postavili vlastnými rukami
čo ste vtedy cítili,
nakoľko to bolo iné?
toto všetko ste pre nás
zabezpečili
niektoré časti domova
ste postavili vlastnými rukami
čo ste od toho očakávali,
aké boli vaše zámery?
toto všetko ste pre nás
zabezpečili:
štvorcový, malý stôl
otec: stoličky od brata
matka: navarila
a všetci sedíme ticho
toto všetko ste pre nás-

Substantívum

Hovoria:
píš o tom, čo poznáš
ty si sa naučil:
chodiť
písmenká
čísla
o dvojpercentnej menšine Kórejcov 

VI
môj starý ruský zenit
núti človeka rozhodovať v zlomku
                                                     sekundy
zamyslel som sa v závere

Kristína Janačková
Chcem písať básne starých žien

Chcem písať básne starých žien.
Podávať ich v zapečatených obálkach
cteným profesorom a kritikom.
S bozkom na perách ich
strkať do vreciek sák mladíkov.
Obtáčať si okolo prstov,
áno, tých istých prstov,
ktorými píšem básne starých žien,
zmodralé kučery básnikov,
čo zmodreli pod rozkošou mojich slov.
Chcem písať básne starých žien
a ostať mladá, mladá, mladá.
Vreteno času sa krúti rýchlejšie, keď
papier šuští aleboklávesnica klepoce.
V kolese smrti tancujem veršom do
                                                       rytmu.
Moje kĺby tušia, že sa raz pominiem.
Umorím sa slovami.
Upíšem si staré, šedivé ruky.

Kožúšok
Holá koža práve porodených mláďat,
čo svieti ako lampáš do noci,
až kým sa jej pytliak nezmocní.
Márne môže matka svoje deti hľadať.
Holá koža práve udusených mláďat,
čo visí ako struna napnutá,
už nesvieti, je celkom mútna.
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Ladislav Lipsei
Tok

rieky uprostred zimy
bez koreňov bez nich
žijú hoci hore zmrznuté
hore sa chcú vrátiť 
do seba samých
sa vrátiť

I.
v noci sám na pláži

sedí mladý bezdomovec
díva sa do vĺn
na nič nemyslí – veď načo aj?
mrakodrapy svietia iba v noci díva sa na ne
za vlnami svietia tak ďaleko za vlnami
ako dieťa o nichsníval
sníval o smrteľne nebezpečných medúzach plávajúcich z poschodia na poschodie
sníval o krvi na vlastných nohách
a rany ako po bičovaní
veď tie medúzy sú tak nádherné
zatlač ranu paradajkou zatlač ju paradajkou
ocitie medúzy sú tak nádherné

II.
mrakodrapy svietia iba v noci díva sa na ne
za vlnami svietia tak ďaleko za vlnami
ako dieťa o nichsníval
sníval celé dni kým kráčal po uliciach
ach veď s takým bohatstvom v duši kráčal po nich

v Japonsku
analyzovať naratívne štruktúry
rozpoznáš sa v situáciách druhých
vieš aj o sebe
dosť na to, aby si mohol písať
vieš aj o 
izbe, stoličke, stole
známom výhľade z okna
posteli, prachu, notebooku
vieš aj o ostatných
ale najmä o sebe
(sila slova sa meria jeho poznaním)
vďaka jeho láske si uvedomíš,
že už nechceš prináležať
len sám sebe

Hranice teba
kru-tosť pras-ká
korene ti rastú
telom
drevenými prútmi
šviháš
po ich chrbtoch
na koži
červené malé rany
impulz
 – takto sa brániš
na hraniciach seba
ktoré nevieš
prekresliť
(žiť z toho,
čo o tebe druhí

nevedia)
si tvrdý ako drevo
neprestávaš
dýchať
predsa
musíš
(utekaj dievčatko,
utekaj šuhajko)
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a my sme sa začali báť o naše rybičky,
ktoré kŕmime len tak z mesiaca na mesiac, kedy sa nám zachce.
Zavolali sme krotiteľa hadov.
Bol to muž s dlhými Ježišovskými vlasmi,
ktorý mal zbaviť našu záhradu zla.
Prišiel k užovke
a bez zbytočných otázok sa na ňu vrhol.
Videl som, ako sa mu krútila v ruke, keď ju chytal.
Nakoniec odkráčal aj s užovkou v ruke.
Ale domov nešiel pešo. Oco ho bral v aute
a Ježiš celý čas niesol užovku vo vzduchu von z okna,
pretože tá, keď sa zľakne,
vykrúti krk, vyplazí jazyk a robí sa, že je mŕtva.
Vydáva pritom taký neuveriteľný zápach,
že jeho doznievanie by neprekonalo
dokonca ani naše auto.

Sen

oblaky
podo mnou
keď spím
Orion
podo mnou
keď chrápem
hviezdy sveta
podo mnou
keď som znovu s tebou
a ty sa smeješ
a keď sa smeješ
som v sne o nebi
a to

ruka v ruke s ocom osudom ktorý zabil nádor
ako keď mladší brat fúkol
do domčeku z karát
vtedy sa na tom smiali

III.
v noci sám na pláži
sedí mladý bezdomovec
a díva sa do vĺn
na hrane prílivu a piesku
v rytmických pohyboch
si pomaly líha na piesok
a díva sa dopredu – dopredu
na hnedý sáčok
ktorý v jemnom vetre
mení státisíce podôb
seba samého

ten chlapec
sa len tak usmeje
a už nie je bezdomovec
a nie je ani človek
otočí sa a radostne sa zamaže pieskom
pri pohľade na tých pár hviezd
nie nie je ani človek
on nie je ničím -
to najväčšie šťastie

Krotiteľ hadov

Do našej záhrady prišla užovka.
Skrývala sa vo veľkom kríku pri jazierku
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hľadajú niekoho kto by mohol povedať všetko
a chcú počúvať jeho slová slová z vesmírov iných starších i novších farieb hovoril by:
všetko je poézia tak vnímaj všetko ako poéziu vnímaj svoj dych a svoje túžby
je to poézia poézia kričal by a oni by prikyvovali a oni by boli spokojní
hľadajú nebo v divokom kvete
hľadajú večnosť v hodine
hľadajú vajíčko v ktorom by sa mohli znovu narodiť
vajíčko ktoré by mohli ponúknuť umierajúcemu
ako posledný kúsok života
hľadajú nebo ktoré by sa valilo
ako hurikán by prišlo
a splynulo s farmami a kačkami
a zabudlo na špinu
a vrátilo by svet svetu
ale nebo nechodí
ešte nie
ešte nie

je jediné vodítko
je jediné svetlo
ktoré ma ženie dopredu
za lepšou knihou
za lepším kamarátom
za lepším svetom
môj sen
ukladá na nebo oblaky
práši cesty prachom
a ženie autobusy do konečnej
neviem aký je veľký
ale vzhľadom k tomu
ako čosi vo mne rastie
a rozpína sa ako nové súhvezdie
môj senje asi
väčší ako známy svet

nebo sa valí po lúke so žltými klasmi a snehom a blatom a bažantmi
nebo sa valí po špinavom meste
plnom hudby ktorá im zatiaľ neznie ako hudba
plnom malých svetov ktoré sa ľúbia a vrieskajú
o kráse vrieskajú o povinnosti
o láske vrieskajú medzi egom a nebom
hľadajú čistú kaluž dokonalý odraz ktorým sa stávajú
hľadajú nebo ktoré by sa valilo ďalej
cez ich otvory do tela a z tela do duše sa valilo svojím ohromným kladivovým svetom
cez rieky cez vtáky a ryby nebo ktoré by sa valilo
rovno do ich smútku by sa vovalilo
a nenechalo by slzu na slze
a nenechalo by nikoho vydýchnuť
rovno do zeme by sa valilo
rovno cez smrť do nového života
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Brečtan

ťahá sa po ploche
ochlpením sa pridŕža
postupne vrastá
do svojho domova
okná vynecháva
pretože každý organizmus
potrebuje telové otvory
splynie so železobetónom
všetky životné funkcie
biorytmus návyky myšlienky
v dokonalej symbióze

Monika Sojčáková
Lady putuje

Oblaky putujú, lady putuje s nimi po 
oblohe
neohraničená priestormi náhodných 
oblastí času
malé záchvevy a šokujúce záchvaty
závraty
zvraty
debaty
karty
ponúka okoloidúcim od oka
teší sa vždy na rozuzlenie
príjemný prínos novej kategórie
nevkus a predstieranie
myšlienky zbavené anatómie.
Svedkovia v žiadnom štádiu
nevytušia tragédiu
A lady putuje ďalej po oblohe a na-
čúva.

Na hrane

Bezsenne ležím, tiene môjho rukáva 
ohlásia pol štvrtej popoludní,
zobudí ma vreskot vyfintených voľ-
nomyšlienkárov..
družstvo duchovnej jednoty sa ešte 
stále presúva na kuse pomaranča
z nekompromisnej zátoky, generácie 
očí

Viliam Nádaskay
Zvyk je železná kazajka

po šichte si sadneš k televízoru
s tuniakovou konzervou a rožkom
zapneš sitcom o ktorom možno 
povedať
že bol kedysi antickou veselohrou
nesmeješ sa
televízor sa smeje tebe
hlasom desiatok anonymných hlasov
z druhého konca sveta
marinuješ sa v LED svetle
veď ako aj pri ohni –
nejde o obsah ale o to teplo
o pocit bezpečia
kvôli ktorému prestaneš vnímať
hlavné je zaspať
ostatné už príde samo

Cirkus Maximus

doprostred sídliska sa zbiehajú
pouličné mačky
krúžia
v betónovej aréne
nemé reflektory z panelákov
skandujú a povzbudzujú
začína sa súboj
ktorého dôvody zapadli štrkopieskom
a igelitovými taškami
keď človek kráča okolo

uši mu trhá škrek
porazeného
pridá do kroku
pereat!
znie posledný rozsudok
satelitnej antény

Dansefloor macabre

je prirodzené
že po ôsmich hodinách sedenia
hľadenia do monitorov
a mechanickej digitalizácie infor-
mácií
prichádzaš do Klubu
víta ťa stroboskopová svätožiara
kričíš Azyl! Azyl!
do beatu ohnivého tracku
objednáš si ešte ohnivejšiu vodu
a kĺžeš medzi pulzujúcimi spotený-
mi telami
aspoň noc je ešte mladá
tancuješ
tep 130 beatov za minútu a rastie
rozhadzuješ rukami
DJ pustí tvoju obľúbenú
pot sa mieša s niečím
čo možno nazvať slzami
dámy a páni, vitajte na akcii
NA-DANCEFLOOR-VZATIE
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tvoj drahý António mi vysiela elektrosignály a dymošoky
ako malá hračka sa rysujem v podvedmí
vlním sa, rozplývam vo vyšpekulované davy
skazené pohľady, nakresli mi ovečku v bedničke
Marek zošli svoje drogy na naše hlavy
aby si oslobodil blúdiacich vencami kvetov
tichou ničotou posledného nádychu
zadná strana zase šalát
a stále dokola
kto má zapožičiavať mozgy v neustálych finančných krízach 
stredoveku
kto má hľadať umelcov keď vyskakujú zrkadlami /  za lepší svet
kto má hľadať stvorenie, keď alkohol je viac percentný ako politic-
ké strany
šepká hrana
vždy
sa rozlievame do nesprávneho pomeru
vznešené myšlienky štípu, mramor a síru
dovidenia na podnose, naše malé stopy ožiaria deň
zajtrajšky pevnejšie zviazané,
v jeho božstve sa pohybuje moja myseľ
radikálne obsiahnutá zvetrávajúcimi sa obrazmi.

10 000 rokov samoty

Ticho mi kvapká pravda do ucha
nasadni na vlnené more
ten známy pocit podsvetia
trýznivé cesty, hrany hlupákov panelákov
ako môže byť človek tak cudzí svojmu obrazu?
tie tajné veci
odraz a priesvitná škrupina

mini existencie
hanba z izolácie
kontemplácie
konzultácie
želatínové ruky spánku sa ma nedotknú
čo sme dnes viac ako blúdiaci?
Tento akt je náročný.
Fakt.
Silné reči, rekapitulácie, myšlienkové prostitúcie
šmolkovia
riaditeľ na porade v Poprade
práve obsluhujúci motor nám ničí záhradky
malé stoky podvedomia
podporné látky nie vždy korešpondujú s fyzikálnymi zákonmi
v tej hudbe odpísaných elektrospotrebičov
bičuje ma malý zázrak
expresívneho výrazu nahých dlaní
tlenie v marmeládových dušiach
nesúrodé úsudky plameniakov a ich starostov
v hale zadymenej od spodu až po vrch márnosťou
užitočné slogany vylepujú reklamné hlavy
za cieľom poškodenia mechanizmu
neexistencie existencie
hrubej gramatickej chyby iritujúcej štúra v predsmrtnom okamihu
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Gregor Bugri
Lov

Cestujeme už 120 sekúnd a ešte asi trojnásobok toho nás čaká. Ja, 
Alex a moji traja bratia: Dominik, Ernest a Oliver. Ďalších 360 sekúnd 
už konečne prešlo a autobus zastavil na zastávke. Štyria chlapci sa 
vypchali z prehriateho autobusu. Avšak ku dcére otcovho menežéra 
sme ešte nedošli, ešte nás čaká 230 sekúnd chôdze ku obrovskému 
dvoru v centre mesta Stockholm na ulici Dominika Lilimu. Ja osobne 
sa k nej veľmi neteším, aj keď som ju ešte nevidel, viem si 12-ročné 
decko predstaviť. Samozrejme, keby sme sa chceli vrátiť, nemôžeme, 
lebo sme cestovali aj 8 hodín vlakom, iba kvôli zopár dňom( podľa 
niekoho zábavy) nudy!                        
Pred odchodom sme spolu s bratmi prehovárali rodičov, aby sme tam 
nešli. Hoci sme štyria profesionálni machri na výhovorky, i tak sa 
nám nepodarilo niečo naozaj presvedčivé vymyslieť. Aj keď výho-
vorky ako tieto sú naozaj na úrovni, rodičia si vždy našli odpoveď.
„Máme kopu úloh!“
„Zoberieš si učebnice!“
„Úlohy máme v počítači!“ namietali sme.
„Zoberieš si laptop.“
„Budeme v zahraničí, na email sa neprihlásime!“ (pravda to nebola, 
ale čo už)
„Tak si choď robiť úlohy teraz!“ nevzdávali sa rodičia.
„Vypadol nám internet!“
„Napíšem učiteľke papierik, aby ťa ospravedlnila!“
„Môj spolužiak tiež dal lístoček a učka si myslela, že to sfalšoval 
a poznámku mu dala!“
„Na papierik sa podpíšem!“
„Aj on mal podpis!“
„Pôjdem za ňou osobne!“
„Chodíš do práce a dovolenku už nemáš!“
„Pôjdem po práci!“
„Poznámku už potom dávno budem mať!“
„Napíšem jej správu!“
„To by som mohol urobiť aj ja!“
„Pôjdem s tebou do centra mesta do kaviarne a tam určite bude 
internet!“
Tu sa to už zaseklo, lebo úlohy som v skutočnosti nemal a došli mi 
výhovorky. Teraz by som však vedel povedať, napríklad: že mám 
laptop vybitý a dokým sa nabije, kaviareň bude zatvorená, ale už je 

Próza základné školy 
Gragor
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neskoro, lebo sme dorazili do Švédska. 
 

Poviedočky k večernému čaju                             

Sídlisko

Bolo 15:02. Vonku nádherne lialo a náhliace sa osoby s dáždnikmi 
a okrúhlymi klobúkmi sa už určite tešili, ako prídu do svojho vy-
hriateho bytu, ako si chľupnú teplého bylinkového čaju. V zámke 
zašramotil kľúč a dnu vošla postava v kabáte, baretke a s dáždnikom 
v ruke. Mala ružové líca od chladu a ja som zacítil vôňu vonkajšku, 
vôňu ulice. Zrazu sa mi zdalo: „Aký útulný je náš byt!“

Potraviny

Je skoro ráno. Ulicami prechádza sviežosť a chlad. Hmla, vznášajúca 
sa nad zemou, len ťažko prepustí slnečné svetlo. Ranný, ešte slabý 
ruch náhle prerušil motor červenej dodávky Barkas, ktorá sa odvážne 
ženie pomedzi budovy. Potraviny u Gilstera zásobujú zozadu: tie 
budovy tam majú celkom iný nádych ako vpredu, kde chcú prilákať 
pozornosť zákazníkov. Málokto sa tam dostane!

Trafika

Pán v obleku za sebou konečne zabuchol dvere. Po dlhej chôdzi 
v silnom jesennom vetre si chce dobre oddýchnuť. Na okrúhlom 
stolíku ho už čakajú noviny a šálka, v ktorej mala byť káva. Preto 
zobral šálku do kuchyne, nasypal tam pomletú kávu a zalial vodou. 
Unavený si so šálkou v ruke sadol k okrúhlemu stolíku. A s chuťou 
sa začítal do včerajších novín. Pri tom zhone si zabudol kúpiť dnešné.

Garáž

V utorok ráno večný dážď konečne vystriedali prvé snehové vloč-
ky, ktoré sa však hneď roztápali. Pán v rukaviciach, dlhom kabáte 
a s vysokým cylindrom rýchlo kráčal pomedzi dlhé rady mestských 
garáží. Zjavne sa ponáhľal, lebo sem-tam sa pozrel na svoje cibuľkové 
hodinky. Zastavil sa až pri garáži s hrdzavými dverami, piatej zľava. 
Rýchlo odomkol dvere a vošiel dnu, po kapote pohladkal svoj sedan 
Renault Mégane. Kamienky mu len tak praskali pod pneumatikami 
a o chvíľu ho už nebolo. 

Kristína Forgáčová
AKO (NE)PRÍSŤ O ROZUM

Bežne to nerobím, ale teraz mi nezostáva nič iné…
Zrejme by bolo dobré, aby sme sa na začiatok zoznámili. Volám sa 
Lena. Tým to končí. Nič viac ti netreba. (Preboha! Veď ja si píšem 
s kusom papiera!)Aby to nebolo divné(akoby to už nebolo) dám ti 
meno. Andy… Možno som trošičku závislá na Toy Story. Ale iba 
možno…
Na dnes všetko, Andy. Zajtra sa ti budem musieť ozvať znovu, 
pretože… no proste psychológ.

Odložila som pero a blok do zásuvky pri posteli a prstami som si 
prešla vlasy. Svetlé vlny dopadali až pod lopatky a pošteklili ma na 
odhalenom chrbte.
Nechápem samú seba. Ako som sa mohla znížiť na tú úroveň, že 
pomenujem zdrap papiera? Akoby toho nebolo už dosť zlého. 
Svižne som sa postavila z postele a zamierila do kúpeľne na chodbe. 
Pri pohľade na seba do zrkadla som sa uškrnula. 
„Vitaj zombie!“ Privítalo ma zrkadlo a ja som sa zamračila. 
„Hmmm.“ Odzdravila som ho a na kefku si dala pastu. 
„Pozri sa na seba, prosím ťa a urob nám láskavosť.“ Zapišťala kefa 
na umývadle a našpúlila ústa. Pretočila som oči nad jej povrchným 
správaním. Všetci ju neznášali, ale nikto nemal to srdce povedať jej 
to. A tak som JA musela znášať jej teror urážkami. 
„Akú?“ odvrkla som a pokračovala v čistení zubov.
„Najskôr si pozri do očí a povedz to. Priznaj pravdu…“ Priam ľútos-
tivo ma pohladil uterák po dlani. Odfrkla som si a vypláchla ústa. 
Rukami som sa zaprela o umývadlo a pozrela sa do očí strapatej 
blondínky v zrkadle.
„Si blázon.“ Povedala som jej a skúmavo našpúlila ústa čakajúc, čo 
spraví. Uškrnula sa a mávla rukou.
„Akoby som to dávno nevedela.“ Dodala ledabolo a ruky si založila 
na prsiach. Pokrútila som hlavou nad jej flegmatickým prístupom 
k veci. Naozaj by s tým mala zájsť k psychológovi. Tak ako ja! Síce ma 
k tomu dokopala matka, ale nakoniec začínam vidieť svetlé stránky 
terapií. Tak napríklad… Nie to nie. Možno vtedy ako- preboha len 
to nie! Dobre, možno tie sedenia nemajú žiaden účinok. 
„Máš ešte Niku.“ Prehovoril hrubý hlas pri dverách. Na moment som 
sa zasekla v pohybe. Otočila som sa za hlasom a uvidela vysokého 
chalana stáť medzi dverami. Úzke rifle zvýrazňovali jeho dlhé nohy 
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a vyhrnuté rukávy na košeli zasa svaly. Už z diaľky sa na mňa škerili 
dve karamelové oči a krivý úsmev.
„Kto si a čo tu chceš?!“ zapišťala som priam hystericky a namierila na 
neho zubnou kefkou, ktorá bola ešte stále od pasty.
„Mrzí ma, že ma nespoznávaš, Lena. Ale keď inak nedáš…“ Pokrčil 
ramenami a pristúpil ku mne s natiahnutou rukou.
„Som Andy. Zdrap papiera, kus zošita, počmáraná stránka alebo aj tvoj 
kamarát na tú dobu, kým sa nezastavíš u kolegu psychológa.“ Uškrnul 
sa a ja som pretočila očami. Otočila som sa naspäť k zrkadlu a začala 
sa rozčesávať. Kefa skučala, ale to ma teraz netrápilo. Hlavu som mala 
plnú toho paper-mana a otázok. Ako to, že ho vidím?! Predsa beriem 
prášky, nie? (Akoby niekedy vôbec zaberali.)
V zrkadle som sa obzrela na Andyho, ktorý sa už opäť opieral o dvere. 
Prečo môj denník vzal na seba podobu človeka? Väčšinou sú to iba veci.
„To si vyprosím!“ fľochla po mne pasta a urazene sa mi otočila chrbtom. 
Môže sa aj na štupeľ postaviť. 
Zatrepala som hlavou a dúfala, že tým vyženiem z hlavy aj ich. Nepo-
darilo sa. Znechutená svojou hlavou som sa dala na odchod z kúpeľne. 
Cestou som nechtiac vrazila do Andyho. 

S taškou cez rameno som kráčala chodbami školy, keď práve odzvonila 
posledná hodina a všetci sa rýchlosťou torpéda zo školy hrnuli domov. 
Medzi nimi aj ja. Hlava ma bolela od neustáleho prekrikovania kriedy 
s perom. Koho trápi, s kým sa píše lepšie?!
Pred školou už na mňa čakala mama v aute, pripravená ma odviesť na 
každodenné sedenie k pánovi Vlhkému. Je to fakt zlé ak sa z vášho 
mena smeje už aj tabuľka na dverách v ambulancií, na ktorej to meno 
je napísané. 
Celú cestu medzi nami panovalo ticho. Mama sa nervózne obzerala raz na 
mňa, na cestu dopredu, na mňa, do späťáku, na mňa a celé dookola. Náš 
vzťah akoby opadol odkedy mám iných kamarátov. Nikdy jej nesedeli 
a preto ma posiela k Vlhkému. Je to malý zavalitý pán s polkruhovou 
plešinou na hlave. Neustále pri sebe nosí vreckovku, ktorou si utiera 
pot z plešiny a čela. Trhá mi srdce, keď vidím tú vreckovku tak trpieť. 
„Nie znovu, prosím nie!“ Nahlas zavzlykala, keď ju pán Vlhký pricapil 
na jeho vlhké čelo. Zvraštila som obočie a nechápavo hľadela na toho 
človeka. Ako to môže vydržať? 
„Ehm, slečna Mináriková? Ako ste pokročili s vašim denníkom?“ 
prívetivo sa na mňa usmial, ale ja som mu tú hru nezlhtla. Jasné, dnes 
sa ti vyspovedám a zajtra si mnou utrieš pot z čela. To by si chcel.
„Včera som začala.“ Odpovedala som mu stroho a Andy sa na mňa 

zazubil. Stál ihneď za pánom Spotený- teda Vlhkým a robil na mňa 
ksichty, ktoré ma nútili usmievať sa. Poznám ho deň a už mám chuť 
ho pretrhnúť! 
„Výborne, výborne. A ako sa ti pozdáva zverovať sa niekomu?“ Pokra-
čoval vo výsluchu a Andy zaškúlil s vyplazeným jazykom a popritom 
zopakoval otázku. Vyprskla som do hlasného smiechu a psychológ sa 
zamračil.
„Vy-vy sa mi smejete?“ spýtal sa zarazene a ja som so smiechom pokrú-
tila hlavou. Čo bude horšie? Povedať mu, že ma rozosmial imaginárny 
chalan alebo on? V oboch prípadoch klamať nebudem.
„Vlastne áno.“ Zahryzla som si do pery, aby som sa konečne prestala 
smiať, ale Andy ma naďalej rozosmieval. Za toto mu vytrhám strany 
až sa vrátim domov!

Ako som sľúbila, tak sa aj stalo. Nanešťastie sa ten papierový idiot iba 
uškŕňal a čakal kým mi to dôjde. Nezmizne, ani keby ten blok spálim. 
(Nad čím som tiež premýšľala.) Nezostávalo mi nič iné ako ďalšiu 
polhodinu sedieť za stolom a lepiť stránky naspäť. (Ten zošit ma stál 
päťdesiat centov!) Zatiaľ čo JA som musela lepidlu vysvetľovať, že ho 
občas proste musím pustiť spomedzi prstov, Andy si čmáral na papier. 
(Nie je to nejaká forma seba poškodzovania, alebo také niečo?) Keď o pár 
minút škrabotanie pera ustalo, akurát som dolepila poslednú stránku 
naspäť. Ako jediná mala aspoň toľko chochmesu, že mi poďakovala. 
Prázdnu fľašku od lepidla som aj napriek jej protestom hodila do koša 
k stranám, ktoré sa zduli a odmietali držať na mieste.
„Hotovo!“ pochválila som svoju prácu a blok som odložila na radiátor, 
kde bude v najbližšej dobe schnúť a, hlavne, nezavadzať mi. 
Andy si ma nevšímal. Zadumane sledoval kus papiera pred sebou. Pár 
krokmi som prekonala vzdialenosť medzi nami a cez rameno som mu 
nakúkala do papiera. Bola to… báseň?
„Ty píšeš básne?“ Prekvapene na mňa zažmurkal jeho kukadlami. 
Skôr než sa na mňa zaškaredil a zdrap si skrčil do vrecka, s úškrnom 
mi odpovedal:
„Poeta sa nikdy nepýtaj, či píše básne. Účinnejšia baliaca technika je už 
snáď len žiadosť o ruku. A toto bolo tak trochu narušovanie súkromia, 
nemyslíš?“ Pretočila som očami nad jeho bipolárnym správaním. 
„Dobrú noc, Andy.“ Urazene som odvrkla a zavŕtala sa do perín.
„Videl niekto Stelu? Ozvala sa vám Stela?“ Vankúš podo mnou hysteric-
ky zaskuvíňal, keď som zavrtením hlavy odpovedala. Stela? Kto je Stela?
„Každý večer ti popriala dobrú noc ako prvá! Nepamätáš si ju?“ Nakrčila 
som obočie. Robievala som to dosť často popri premýšľaní, ale teraz 
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som si nedokázala spomenúť na Stelu.
„Nepoznám Stelu, prepáč.“
  Hlavou mi aj na ďalší deň vŕtala tá Stela. Stela, Stela, Stela… 
Nie, stále nič.
„Nie je od teba pekné, že zabúdaš na kamarátov.“ Z myšlienok ma 
prebudil školský batoh mojej spolusediacej. Zamračila som sa na neho 
a zmĺkol. Jeho šťastie.
„Otvorte si učebnice na strane 102 a prečítajte si odsek o výrobe olejov.“ 
Prelistovala som sa stránkami na dané číslo, kde ma čakalo (ne)milé 
prekvapenie. Báseň od Andyho. Včera mu vadilo, že si jednu čítam 
a dnes mi ďalšiu vloží do učebnice? Omnoho radšej som sa prehrabala 
písmenkami jeho básne ako odsekom v učebnici, ktorá ma rušila svojim 
poučovaním. Razom však zmĺkla. Ona aj ostatné nevrlé knihy v triede.
Do učebne som vyslala nechápavý pohľad, čakajúc, že mi aspoň tabuľa 
vysvetlí čo sa deje, ale odpoveď neprišla. 
  „Oni zmizli!“ Ako blonďavé torpédo som vrazila do svojej 
izby. Takmer som sa ospravedlnila, keď som videla ako som vyrušila 
skupinku plyšových pánd a Andyho pri partičke pokru, ale potom som 
si uvedomila, že je to predsa moja izba.
„Kto zmizol?“ Nezaujato mi odpovedal a vyložil karty. Piková desiatka 
sa pokúšala prebudiť svoju kráľovnú, ale tá spala ako ja po práškoch od 
Vlhkého. Čo sa to s nimi deje?
„Moji priatelia. Sú preč!“ Prstami som sa potiahla za vlasy a bezmocne 
sledovala Andyho spomalenú reakciu.
„Celé doobedie mi kefa pílila uši. Ak aj zmizla, škoda jej nebude. Ale 
o tom pochybujem.“ Ako môže len tak sedieť a nič nerobiť?! Už-už 
som otvárala ústa, že mu niečo pekne štipľavé odseknem, ale prerušila 
ma mama:
„Zlato, ideme k doktorovi! Vezmi aj ten denník!“ Andy sa na mňa 
zazubil a viac mi nevenoval pozornosť. Jediné čo spravil bolo, že mi 
hodil jeho podstatu v podobe doškubaného bloku.
  „Vaše zápisky sú naozaj… no veľmi zaujímavé. Rozprávate a tu 
s … Andrejom? Nie, s Andym, ktorý vám pomáha liečiť sa. Chápem 
to správne?“ Táto správa bola pre mňa nová. Pokroky v liečbe som 
nespravila už… vlastne vôbec.
„Presne tak. Ide o liečbu… pomocou tých… eh-“ Kto je kráľovná 
improvizácie? Ja som!
„Básní? Je to veľmi zaujímavé! Len tak ďalej, slečna!“ Doktor ma 
pochválil a ja som si od neho prevzala blok. Básne od Andyho mi 
pomáhajú? Preto žiadna Stela ani učebnica dejepisu?
  „Ty ma liečiš bez môjho vedomia?!“ Vybafla som okamžite, 

ako som si odchytila Andyho. Nevyzeral byť mojou maličkosťou za-
skočený a už vôbec nie ohrozený. Iba sa uškŕňal. (Ako vždy.)
„Nemáš za čo.“ Do ruky mi vrazil môj blok, ktorý bol ešte pred chvíľkou 
v taške. Ako sa k nemu dostal?! Skôr než som mu stihla naložiť hubovej 
polievky, mi zmizol priamo spred očí. Namiesto toho sa otvoril blok na 
novej stránke s nadpisom: JEDNA NA KAŽDÝ DEŇ.
A tak sa začala moja liečba.
  „Som rada, že sa ti začalo dariť, Leni. Nie, že by ma nebavilo 
kecať s osuškou, ale však vieš… Mala by si si nájsť aj kamarátov. Ľudí!“ 
Dodala skôr ako som stihla namietnuť, že ja mám priateľov. Nikola 
bola so mnou už od začiatku. A ja som pomaly začala chápať jej obavy 
o mňa. Tie básne… nechce sa mi veriť, že to poviem, ale fungujú. Sú 
ako maslo na dušu. Alebo tak nejak sa to vraví. Neviem, čítala som to 
v jednej z básní. 
„Psychoš tvrdí, že sa mi darí a znižuje mi dávky liekov.“ Pokrčila som 
ramenom. Posadili sme sa na trávnik na školskom dvore a Nikol začala 
čmárať narýchlo domácu úlohu na biológiu. Vtedy som si spokojne 
vydýchla, keď pero mlčky písalo. 
Andy sa natiahol aký dlhý, taký široký pred nás na zem. Vyhrieval sa 
na slnku ako had. (Neznášam hady.)
„Ako dlho sa vlastne už nerozprávaš s tými… vecami?“ ozvala sa Ni-
kola spomedzi škrabot pera a na moment sa pozrela z papiera na mňa. 
Dokonca aj to háďa nastražilo uši.
„Týždeň. Už je to týždeň, čo som sa neporozprávala s väčšinou z nich.“ 
Prikývla, ale pochybovala som, že ma vnímala. Namiesto toho, aby som 
ju zapojila do konverzácie, otvorila som si blok na poslednej stránke. 
V čítaní ma prerušil hrubý hlas:
„Pred tým než ju prečítaš mala by si niečo vedieť. Vždy som s tebou 
v tom bloku. Čokoľvek ťa bude trápiť, napíš mi to.“ S úsmevom som 
sa pustila do poslednej básne. V kútiku duše som dúfala, že až prídem 
domov, napíše mi ďalšie. Keď som však vrazila do izby tento krát, 
Andyho som nikde nenašla.
  „ … liezol si mi na nervy celé tie týždne, čo si mi zavadzal 
v izbe, ale po tých dňoch strávených s tebou, môžem povedať, že som ti 
vlastne vďačná za tvoju otravnosť. Úprimne, nemohla som vystáť tvoju 
prítomnosť. Pre mňa si bol ďalšia arogantná a utáraná vec, ktorá sa mi 
priplietla do izby. Časom, a hlavne tvojimi poetickými riadkami, som 
spoznávala kúštik po kúštiku svoju aj tvoju osobnosť. Skôr než som si 
stihla uvedomiť, čo sa deje, vyparil si sa na spomienku a jediné čo mi 
po tebe zostalo, je tento úbohý zborník myšlienok. 
Andy… chýbaš mi. So všetkou vďačnosťou tvoja priateľka Lena.“ Vlhký 
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so všetkou spokojnosťou prečítal môj posledný zápis spred troch dní 
a šťastne sa usmial. 
Po nekonečných prednáškach ako veľmi je na mňa moja matka a on 
hrdý, som sa konečne oslobodila z jeho zajatia. V čakárni ma všetci 
privítali tichom. Tabuľka mlčala, kreslo nevŕzgalo, kvety si nešuškali.
  Opeľovanie kvetov, by malo byť protizákonné. Za dnešok 
na mňa stihlo kýchnuť sedem ľudí. (Možno preto nerada chodím do 
parku na jar.) Zo svojej chyby som sa však stihla ponaučiť. Najlepším 
riešením je sedieť na lavičke a smiať sa na úbožiakoch, ktorý chytili 
zásah od alergika.
Pre môj lepší pocit som zistila, že nie som jediná, kto uvažuje na rovnakej 
vlne. Po mojej pravej nohe (Rukám je doprianá až príliš veľká pozornosť 
v dnešnej dobe!) sa pochechtával každú chvíľu chlapec v mojom veku. 
S červeňou na lícach, voviatou na tvár chladným vetríkom, sa škeril 
na blok, ktorý mu hovel na nohách. V prstoch zvieral pero a škrabotal 
ním po papieri. Ten nezbedný gaštanový rozcuch a krivý úsmev mi 
niekoho pripomenuli. 
Než som si všimla, čo si to moje hlúpe telo zmyslelo, stála som už 
pred ním. (V ten moment som si priala, aby ma ten vietor odfúkol až 
na Bahamy.)
Žiarivo sa usmial na moju vetrom rozstrapatenú maličkosť. V ten mo-
ment, ako sa na mňa zaškerili jeho dve karamelky namiesto očí, som 
(znovu) načisto prišla o rozum:
„Vy píšete básne?“

Katarína Gertli
Dve strany tej istej mince

Keď sa niečo stane, zvyčajne na tom ľudia hľadajú dve stránky – po-
zitívnu i negatívnu. Prídu a spýtajú sa: „Chceš najprv počuť tú dobrú, 
alebo zlú správu?“ Začnime tou dobrou. 
Je štvrtok, desiaty september a má sa stať niekoľko vecí. Prvá vec 
sa už stala, narodil sa malý Matúš, celkom zdravý chlapec. A teraz 
tá horšia časť.
Je štvrtok, desiaty september, o päť minút deväť a za menej než 
dvanásť hodín zomrie človek. Je ním – vlastne ňou– Klaudia Echern-
bergerová, ktorá práve teraz sedí v škole a hrá sa pomerne primitívnu 
hru na mobile. Snaží sa odreagovať. Hneď na prvej hodine mali 
písomku prepadovku, len takú„previeročku“, aby si ich chemikárka 
overila, či cez leto na niečo nezabudli. Ako keby to nevedela. Klau-
dia sa nesmierne teší, ako si to štvorkové overenie bude celý polrok 
opravovať. V skutočnosti sa nemusí vôbec snažiť, lenže to ona nevie.
Tri minúty po zvonení, učiteľka dejepisu vchádza do triedy s nápa-
dom, že je ideálny deň zopakovať si učivo slovenského národného 
obrodenia. Prekvapivo je jediná, ktorá je z toho nadšená. Z dvadsia-
tich siedmich žiakov si poznámky reálne píšu traja, štrnásť pospáva 
a zvyšok sa jednoducho venuje iným činnostiam, napríklad učeniu 
sa na nemčinu. Pár ľudí si s niekým píše na facebooku. Klaudia tupo 
zíza na sklenenú tabuľu oknaa okolitý svet má na tichom režime.
Vonku je teplo. Nie ten nechutný hic pri ktorom sa vám zdá, že by 
sa na žeravom chodníku dali smažiť volské oká, skôr také príjemné 
dvadsaťtri stupňové slnko a celkom svieži vzduch. Dievča rozmýšľa, 
aké to bolo cez prázdniny, keď mohla robiťčo chcela, keď si nechala 
svoju myšaco hnedú odfarbiť na ľadový blond a hlavne keď nemusela 
svoj drahocennýčas tráviť v škole, v nevydarenom kolektíve. A to 
ani len netuší, aký je ten jej čas veľmi drahocenný.
Z toho spánku s otvorenými očami za zobudí o päťdesiat dva minút, na 
matematike. Hoci len opakujú minuloročné učivo, cíti sa stratená. Za 
necelúštvrť hodinu začínajú písmená a čísla do seba zapadať, puzzle 
sa skladajú a ona dostáva obraz toho, čo sa vlastne deje.
„Chápeš to?“ spýta sa jej Vanda len čo hodina skončí.
„Celkom hej,“ prikývne Klaudia a načne ovocný jogurt. Mňam, 
jedlo, to je všetko čo sa jej preženie hlavou.
„Ja vôbec.“ odvetí jej kamarátka. V hlase počuť stopercentnú re-
zignáciu.
Klaudia pokrčí ramenami, pokračujúc v jedení. Nieje tam od toho, 



 
 
 
54 – 55

aby niekoho doučovala. Navyše, ak tomu porozumela aj ona, nemôže 
to byť priveľmi ťažké.
Je desať hodín, štyridsať minút a vyperoxidovanej blondíne ostáva 
ešte vyše desať hodín.
Hodiny v školesa prelievajú jedna za druhou, striedanie počúvania 
a písania. Žiadne ďalšie nepríjemné skúšanie, či písomka. Klaudia 
na hodinu chémie zabudla. Spomenie si na ňu neskôr, keď bude 
telefonovať so svojou mamou. Ale na to má ešte čas. 
Je trinásť hodín, tridsať minút a školou sa rozleje zvonček symbo-
lizujúci koniec pondelkového vyučovania. Celá deviata bé spolu 
s Klaudiou sa postaví, nahádže zošity do batohov, tašiek, povykladá 
stoličky a opustí miestnosť, ignorujúc učiteľku ktorá im na poslednú 
chvíľu zadávala domácu úlohu. Nestarajú sa. Každý sa spolieha na 
jednu či dve osoby, ktoré si to zapísali. Najbližšia fyzika ich aj tak 
čaká až v piatok, dovtedy majú kopu času.
„Ideš na obed?“
Klaudii chvíľu trvákým si uvedomí, že otázka je adresovaná na ňu. 
Pri školskom obede sa jej v hlave vyroní prúd obrazových útržkov: 
dlhá rada, divný pach, predbiehajúci sa tretiaci, popraskané dlaždice. 
Pokrčí nos. „Nie.“ Akurát čo len zrýchli krok.
Vanda za ňou dobieha. „Takže so mnou pôjdeš na Pad Thai, že.“ 
neznie to veľmi ako otázka.
Slíže, paličky, vôňa ázijskej kuchyne, pekný jednoduchý priestor 
neveľmi drahej reštaurácie. Lenže Klaudia nieje veľmi hladná a na-
vyše aj lenivá sa trepať cez pol mesta kvôli cestovinám s arašidmi. 
„Idem domov.“ 
Medzi tým stihnú doraziť do šatne, ktorá je plná ostatných devia-
takov. „Čo? To ako vážne?“ jej kamarátka je sklamaná. Nepôjde 
predsa jesť sama.
Klaudia len mykne plecom a z ruksaku vyberá knihy ktoré doma 
nebude potrebovať. Napríklad občianska. Kto sa vôbec učí na ob-
čiansku? prebleskne jej hlavou.
Brunetka pochopila, že Klaudiu nikam nevytiahne, taksi medzitým 
hľadá iného partnera.
Tá sa v šatni dlhšie nezdržiava, nemá dôvod. Neprezúva sa (lebo 
veď kto sa v septembri prezúva keď vonku nieje blato?) a s krátkymi 
pozdravmi opúšťa budovu školy. V hlave si skladá poobedný plán. 
Príde domov. Najskôr asi pôjde vyvenčiť Skota, ten chudák bol celý 
deň sám zavretý. Potom by si aj možno mohla niečo spraviť do školy.  
Zajtra na to čas asi mať nebude, má tréning. Teda, mala by mať. 
Prejde cez dve ulice, kým sa dostane na zastávku. Do príchodu 

električky ostávajú dve minúty. Využije čas - vytiahne z vrecka 
slúchadlá, zapojí do mobilu a snaží sa ich čo najrýchlejšie rozmotať.  
Klaudia nemá spoločnú cestu domov s nikým z jej spolužiakov. 
Veľmi ju to ale nemrzí. Do triedy prišla uprostred minulého roka 
a začleniť sa do kolektívu ktorý spolu fungoval vyše osem rokov 
bolo trochu problematické. Faktom ostávalo, že ona sa ani veľmi 
nesnažila. Radšej chodilavon s kamarátmi zo starej školy, ťažko 
sa jej opúšťalo niečo čo jej bolo také známe, niečo čo mala rada. 
Do dopravného prostriedku nastúpi s obľúbenou piesňou v ušiach. 
Sedemnásť minút v električke, ďalšie štyri pešo. Plus schody, dokopy 
trvá dvadsaťtri minút, kým odomkne dvere bytu. Len čo sa tak stane, 
uvíta ju nadšený vlčiak menom Skot. „Ahoj fešák,“ poškrabká ho 
po hlave a zavrie za sebou dvere. Len na chvíľu, kým zloží tašku 
a nájde psie vodítko. Ten za ňou nadšene pobehuje, vrtí chvostom 
a neprestáva, kým niesú vonku. 
Klaudii robí neskorý letný vzduch dobre. Jemný slabý vánok jej 
prechádza vlasy. Ľahko sa jej dýcha. Pľúca sa nafukujú a sťahujú 
v pravidelnom, pomalom tempe. Pes pri nej ňuchá, prepletá nos trávou 
tak ďaleko, ako mu to vodítko dovoľuje. Je to ozaj pekný moment, 
chvíľa plná pokoja. Klaudiina myseľ je čistá a pokojná, nepotrebuje 
sa zaťažovať zbytočnými myšlienkami nad ničím. Celkom jej stačí to 
čo má, vynosené konversky na chodníku a oblaky vysoko nad ňou.
Vonku ostáva trochu kratšie, než by skutočne chcela. Vracia sa do 
bytu kde ju čaká len biely strop, pár pokusov robiť si domáce úlohy 
a dve epizódy jej obľúbeného seriálu kým nieje päť hodín a jej sa 
na mobile nezjaví správa od jednej z jej starých spolužiačok. Tá sa 
chce len uistiť, že to ich stretnutie o šiestej platí.
Klaudia sa naťahuje na matraci a rozmýšľa, ako dlho jej potrvá na-
chystať sa a prísť na zastávku. Nebude musieť prestupovať, ale bude 
ju potom čakať dlhšia cesta pešo. Leží na neustlaných perinách, biele 
vlasy rozprestreté na bielom vankúši a bledú ruku čo visí z postele, 
jej olizuje čierny pes. Nakoniec však vstane a o šiestej hodine a tretej 
minúte sa jej v zornom poli objaví dievča ktoré ju už čaká. 
Krátke objatie, ploché: „Ahoj, ako sa máš?“
Ešte plochejšie: „Fajn.“
„Nová škola?“ takmer to znie ako keby to generoval počítač.
„Nič moc.“
Nič moc. Presne taký pocit majú z toho rozhovoru obidve strany. 
Vlastne sa už nemôžu dočkať, kým začne film kvôli ktorému prišli. 
Aspoň nebudú mať pocit, že to ticho treba zaplniť. Klaudii ostane 
trochu smutno, predtým sa zvykli rozprávať o všetkom. Teraz znie 
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každá otázka ako zle naladený nástroj a odpovede ako falošný spev. 
Počas reklám v kine sedia vedľa seba bez pohnutia. Klaudia sleduje 
oči ľudí okolo. Páči sa jej, ako sa v nich odráža to rozžiarené plátno 
ktoré nikto poriadne nesleduje.
Film začne dlhým tichým záberom na krajinu.
Blondínkina kamarátka po menej než pol hodine vytiahne mobil 
a pridá sa k tej časti publika ktoré esemeskuje. V kinosále sedí 
dokopy deväť ľudí, čo si kúpili lístok na film, prišli tam s niekým 
a predsa komunikujú s inými ľuďmi. 
Klaudia sleduje dej a hoci sa pár krát zahľadí do tmy naľavo od 
obrazu, takže stratí niť, nehľadá si iné rozptýlenie. 
Keď sa celé to predstavenie skončí, obe dievčatá už chcú byť mimo 
tej nekomfortnej zóny.
Je pol deviatej. Klaudii už neostáva ani tridsať minút. Jej kamarátka, 
ktorá stretnutie ľutuje sa v tom momente zaviaže, že sa pokúsi ten 
ich polámaný vzťah napraviť.
Kráčajú von z kina, von z nákupného centra. 
„Počuj, sľúbila som mame, že budem pred deviatou doma.“ Dievča 
hodí na Klaudiu ospravedlňujúci pohľad. 
Ďalšie krátke objatie, ďalších pár fráz. 
Dvadsať tridsaťpäť, Klára volá svojej mame. Kým jej v uchu znie 
tupé pípanie, spomenie si na neveľmi vydarenú písomku z dnešného 
dňa. Bude to musieť rodičom nejako šetrne oznámiť.
„Ahoj zlatko, už skončil film?“
„Uhm, hej. Prídeš po mňa?“
„Nóó…“ na druhej strane to zašuchoce. „teraz nakupujem. Tak za 
takých dvadsať minút by som mohla prísť.“
Klaudii vyletí obočie hore. Čakať dvadsať minút? „Vieš čo v pohode, 
pôjdem busom.“
Jej mame sa ten nápad veľmi nezdá. Kým príde domov, bude deväť 
preč. „Bola by som radšej, keby si si vzala taxík.“
Klaudia len pokrčí ramenami, aj keď ju jej mama nemôže vidieť. 
„Dobre.“
Chystá zložiť, keď ju preruší ešte jedna otázka. „Aký bol film?“
„Ále,“ zatiahne dievča. „dobrý celkom. Doma ti poviem.“
V skutočnosti jej doma už nikdy nič nepovie a jej posledný rozhovor 
s mamou zakončí obyčajným čau.
Sotva to zloží, už si objednáva taxík. Vypíše objednávku a odošle ju. 
Prejde dvanásť sekúnd, kým jej aplikácia pošle notifikáciu – taxík, 
ktorý po ňu príde, bude biela Toyota Corolla a auto je od nej vzdialené 
tri minúty. Ten čas vyplní hraním rovnakej hry ako ráno. Teraz sa jej 

však podarí prebojovať do nového levelu. Číslice na displeji ukazujú 
20:41 keď nasadá na zadné sedadlo taxíka, na stranu spolujazdca.
Pozdraví, nadiktuje adresu a venuje jeden krátky pohľad bezpečnost-
nému pásu. Ani sa nepamätá, kedy sa vzadu naposledy pripútala. 
Oprie si hlavu a cez privreté oči pozoruje mesto za sklom. 
Niekoľko kilometrov od nej sa jej mama rozhoduje medzi dvoma 
druhmi kávy. Podobná vzdialenosť, ale opačný smer – Vanda ktorú 
dnes na obed odmietla si píše domácu úlohu, odkladala na poslednú 
chvíľu. A úplne inde sa skupina ľudí raduje z malého Matúša, ktorý 
sa ráno narodil.
Taxikár nerozpráva, v rádio mlčí. Slnko už zapadlo ale ešte nenastala 
tma – vonku je šero. Je to Klaudiina obľúbená časť dňa, mrzí ju, že 
býva priďaleko na to, aby šla pešo. Teší sa domov, na otca a na Skota, 
na svoju neustlanú posteľ a na neskorú večeru.
Biele taxikárske auto ide rovno po poloprázdnej ceste trocha rých-
lejšie akoby malo. Aj taxikár sa už teší domov. A hlavná po ktorej 
idú sa kríži z inou ulicou. Aj po tej ide auto. To auto ide omnoho 
rýchlejšie akoby malo. Chlapík čo ho riadi sa nejako extrémne domov 
neteší, len jednoducho jazdí rýchlo. A obe autá sa blížia do toho 
povestného bodu X, kde rýchle auto nezastaví na stopke a o ôsmej 
hodine a päťdesiatej prvej minúte vrazí do pravých zadných dverí 
bielej Toyoty.
Klaudiine ľahké telo sa v rýchlosti mykne a jej šokovanému mozgu 
sa to zdá ako keby sa pohlo všetkými smermi naraz. Rozbité sklo jej 
rozreže spánky a telo sa jej ešte dva krát prudko pohne. Prvé trhnutie 
jej zlomí väzy a druhé ju vráti do polohy v akej bola predtým. Celé 
to trvá necelé dve minúty.
Je osem hodín, päťdesiat tri minút a na mieste kde sa pretínajú uli-
ce stoja dve zničené autá. Sedia v nich traja ľudia – šofér rýchleho 
športiaka v bezvedomí, zdesený taxikár ktorému srdce bije niekde 
v krku, bije tak silno, že nevníma bolesť zranení.
A štrnásť ročná Klaudia Echernbergerová, ktorej sa srdce už vôbec 
nehýbe. Pravá strana tváre jej krváca a viečka má spustené len na 
poli. V lone sa jej váľajú črepy. 
Niekde inde ľudia oslavujú.
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Dominik Hatala
FLYBUS

Kde bolo, tam bolo, žili dvaja trpaslíci. Otec sa volal Nevýhoda 
a syn Výhoda. Jedného dňa išiel Výhoda do školy. Pred domom za-
stal FLYBUS, ktorý ho tam zadarmo odviezol. Na tú jazdu sa vždy 
tešil. Flybus bol minibus, ktorý mal na bokoch namiesto výfukov 
trysky. Jeho minimálna rýchlosť bola tisíc kilometrov za hodinu. 
Výhodovi sa najviac páčil adrenalín a tá úžasná rýchlosť. Keď mal 
šofér dobrú náladu, urobil menšiu odbočku a obletel s deťmi celý 
svet. Nevýhoda sa trmácal s krompáčom do bane, kde celý deň ťažko 
pracoval. Z toho, čo zarobil, platil veľké dane. Musel sa poriadne 
obracať, aby zo zarobených kvietkov uživil svojho syna Výhodu. Za 
mesiac zarobil 8 diamantových, 10 zlatých a 12 strieborných kvietkov. 
Z záplaty mu strhli 6 diamantových, 8 zlatých a 6 strieborných. Za 
zvyšné peniaze kupoval potraviny a rôzne veci do domácnosti. Raz 
sa Nevýhodovi stala strašná vec. Zatvorili baňu. Natrvalo. 
To znamená, že Nevýhoda dostal záplatu. Prišiel domov skôr a pove-
dal Výhodovi, že prišiel o prácu. Nevýhoda si myslel, že je už všetko 
stratené, ale Výhoda dostal skvelý nápad. “Čo keby si stal šoférom 
FLYBUS-u?“ spýtal sa. Otec s tým súhlasil. Nevýhoda hneď na druhý 
deň šiel do školy pre šoférov FLYBUS-u. Keď Nevýhoda prišiel zo 
školy, zistil, že má veľmi veľa úloh. Keď si ich už všetky horko-ťažko 
dopísal, prišiel Výhoda zo školy. Rozhodli sa, že sa budú učiť spolu. 
O mesiac išli obidvaja do školy a Výhoda sa dozvedel, že na druhý 
deň budú písať koncoročný test z Hroznopisu a Nevýhoda skladá 
skúšky. Poobede Výhoda skúšal Nevýhodu a Nevýhoda Výhodu, 
až kým boli obaja katastrofálne nepripravení. Výhoda napísal test 
z Hroznopisu hrozne a dostal jednotku a Nevýhoda nešťastne zložil 
skúšky a stal sa šoférom FLYBUS-u. 
Od toho dňa každý deň lietali spolu do školy na FLYBUS-e. Mali 
dosť kvietkov a Nevýhoda sa už viac nemusel trápiť. Aj ja by som 
chcel byť šoférom, a tak sa teším, že budem veľkým trpaslíkom. Na 
domčeku bol stromček a rozprávky je konček. 

Veronika Chovancová
Čo ste o A. Einsteinovi určite nevedeli

alebo 
Ako sme objavovali tajomstvo vesmíru

Chceš zachrániť svet?
Máš od 13 do 16 rokov?
Túžiš objaviť krásy vesmíru?
Ak si na všetky otázky odpovedal áno, napíš na záchrana@záchrana.qi
a dozvieš sa viac. 

Asi dve minúty som sa pozerala na tento čudný inzerát. Na školskej 
nástenke som už videla veľa
čudných vecí – čarbanicu Lenky z 5.A, čo mala byť umeleckým die-
lom, vytrhnutý článok z novín, ktorý nikoho nezaujímal, pozvánku 
na karneval, ktorý sa konal pred dvoma rokmi, ale takýto zvláštny 
inzerát ešte nie. Čítala som ho stále dookola a dookola, akoby som 
chcela objaviť nejaký tajný kód alebo odkaz, čo sa v ňom skrýva.
,,Ahoj!“ zhúkla mi do ucha Lujza.
,,Čo… Uhm… Kto… Ach, ahoj Lujzi!“ spamätala som sa.
,,No konečne. To mi odzdravíš až na tretíkrát?“
,,Ale nemusela som kvôli tebe ohluchnúť.“
,,No prepáč, ale aj tak. Čo ťa tu tak zaujalo?“
,,Pozri!“ ukázala som na ten čudný inzerát.
,,A čo s ním?“ nechápavo sa na mňa pozrela Lujza.
,,Nezdá sa ti to zvláštne?“
,,Čo? Tá skratka qi. na konci? Pokiaľ viem, žiadna krajina takú 
skratku nemá.“
,,Napríklad. Alebo to, že používajú diakritiku a povedia ti viac, až 
keď im napíšeš.“
,,Veď to môžeme skúsiť,“ navrhla Lujza.
,,Myslíš? Ja by som bola opatrná. Môžu nejako zneužiť naše údaje 
alebo nám poslať nejaký vírus. Čo ty vieš?“
,,Aj tak to skúsim. Veď za opýtanie nič nedáš. Ach, Ema, poď už. 
Za chvíľu zvoní.“
,,To je už toľko hodín?“
,,Hej,“ povedala Lujza, ale vtedy práve začalo zvoniť a každá sme sa 
vybrali do svojej triedy. Predtým sme sa ale dohodli, že sa stretneme 
ako obyčajne cez veľkú prestávku pri telocvični.
Lujza a ja sme susedky a dá sa povedať, že aj najlepšie kamarátky. 
Lujza sa minulé leto presťahovala sem k nám, do Trenčína, a keďže 
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naše mamy boli spolužiačky, aj my sme sa skamarátili. Lujza je sied-
mačka a ja ôsmačka, ale triedy máme vedľa seba, čo nám umožňuje 
byť takmer každú prestávku spolu.
Teraz sme sa stretli pri telocvični. My sme mali práve po telocviku.
,,Bodár nás riadne vyžmýkal,“ vzdychla som si. ,,Museli sme liezť 
po tyči ako nejaké veveričky.“
,,Tak to sa teším,“prevrátila očami Lujza. Po našej hodine mala totiž 
jej trieda telocvik a väčšinou robili to isté, čo my.
,,Ešte si letím po úbor do skrinky a potom do šatne, ale poobede sa 
stretneme u nás doma a napíšeme tam,“ povedala mi a už jej nebolo. Ja 
som sa potom ponáhľala celá spotená na druhé poschodie na matiku.

  Po vyučovaní sme sa mali stretnúť s Lujzou pred školou, ale ona 
tam dobehla celá zadychčaná až niekoľko minút po mne.
,,Ahoj! Čo sa stalo? A prečo si taká upachtená?“ spýtala som sa jej.
,,Neuveríš,“ povedala mi lapajúc po dychu.
,,No hovor, nenapínaj!“
,,Videla som madam Sixej.“
,,A?“ povedala som. ,,Veď aj ja som ju dnes videla. Mali sme s ňou 
hodinu.“
Madam Sixej bola naša nová francúzštinárka. Prišla na našu školu 
len tento rok, priamo z Francúzka a preto ani nevie veľmi dobre po 
slovensky. Aj keď som jej niekedy nerozumela, nemôžem povedať, 
že by som ju nemala rada.
,,Ale ja som ju videla pri nástenke! Strhla ten inzerát a potom ešte 
s niekým po francúzsky telefonovala, ale nič som nerozumela.“
,,Neviem, či mám odvahu tam ešte napísať. A čo má s tým celým 
spoločné madam Sixej?“
,,Práve preto tam napíšeme, aby sme to zistili,“ nedala sa Lujza.
Počas nášho rozhovoru nám aj rýchlo ubehla cesta k Lujze (a teda 
aj k nám) domov. Každá sme si v svojom byte odložili tašky, ja som 
priniesla džús, Lujza čipsy a stretli sme sa v jej detskej izbe.
,,Tak ideme na to,“ povedala Lujza, ľahla si na posteľ a otvorila 
svoj laptop.
Ja som si sadla vedľa nej a so slamkou som pila džús z pohára.
,,Takže, aký to mali ten mail?“spýtala sa ma. Medzitým otvorila 
svoju mailovú schránku a začala písať novú správu.
,, Myslím, že záchrana@záchrana.qi. Tak píš! Budem ti diktovať. 
Dobrý deň! Píšeme vám ohľadom vašej výzvy, ktorú sme si prečítali 
v škole na nástenke. Máme 13 a 14 rokov a chceme sa zapojiť. Ema 
a Lujza.“,,Myslíš, že to stačí?“ zaujímala sa Lujza.

,,Podľa mňa áno, veď aj tak nám musia odpísať.“
,,Tak odosielam…“
Lujza si zobrala za hrsť čipsov a zapila ich jablkovým džúsom.
,,Čo myslíš, ako to dopadne?“ spýtala sa ma.
,,Neviem… niečo mi na madam Sixej nesedí…“ ale ani som nestihla 
dopovedať, lebo práve vtedy pípol Lujzin laptop.
,,Už prišla odpoveď,“ povedala Lujza. Obidve sme sa nedočkavo 
naklonili nad obrazovku.
,,Ahojte,“ začala som čítať.  ,,Ak sa chcete s nami skontaktovať, 
vyhľadajte si nás na Skype pod prezývkou ZACHRANA007.“
,,Nič viac tam nie je?“ spýtala sa Lujza a už klikala na ikonku Skypu.
Po pár minútach hľadania sa nám podarilo načítať spojenie. Na obra-
zovke sa objavila tvár prešediveného starého pána s fúzmi a modrými 
očami. A za ním – na moje obrovské prekvapenie- madam Sixej.
,,Dobrý deň!“ začala Lujza.
,,Dobrý deň!“ pozdravila madam Sixej.
,,Bonjour!“ pozdravil nás ten starý pán a povedal niečo po francúzsky 
madam Sixej. Tá nám to lámanou slovenčinou preložila:
,,Aj pán Albert Einstein vás zdraví,“ povedala. My sme iba vyvalili oči.
,,To nemôže byť on!“ vyhŕkla som. ,,Veď je už vyše sto rokov mŕtvy!“
,,Nie, toto je skutočný Albert Einstein,“ povedala madam Sixej. 
Albert Einstein jej chvíľu niečo hovoril po francúzsky a ona nám 
to začala prekladať:
,,On naozaj žije,“ hovorila. ,,Vďaka poznatku z jadrovej fyziky, že 
Q²-√(O³)=C.∜X-4x. Zistil, že na planéte jeho brata, ktorá sa volá 
Quark, plynie čas tridsaťkrát pomalšie ako na Zemi. Tu teda zahral 
svoju smrť, ale v skutočnosti odletel na inú planétu za svojim bratom,“ 
starý pán ju prerušil a zas jej niečo hovoril, tento raz hlasnejšie.
Ja s Lujzou sme sa na seba neveriacky pozreli.
,,Ja jej aj verím,“ pošepla mi Lujza tak, aby to oni nepočuli. ,,O tej 
planéte som už čítala. Vedci si myslia, že tam môže existovať život.“
,,Hmm…“ stále som sa to pokúšala spracovať.
,,Ale čo chcete od nás?“ spýtala som sa nahlas.
,,Ide o to, že on omylom zobral svojmu bratovi jeho najväčší vyná-
lez – inteligentného pološkriatka. Ten pred pár dňami na to prišiel 
a poslal nám odkaz, že ak mu ho do týždňa nevrátime, vyhlási 
nám vojnu. Chce zničiť celú našu planétu svojimi najmodernejšími 
zbraňami. Je totižto veľmi dobrý vynálezca.“
,,Tak im ho teda vráťte a bude po probléme,“ navrhla Lujza.
,,Háčik je však v tom, že on  na svojej planéte nachystal na nás 
pasce. To znamená, že tam môže ísť len niekto, kto tam ešte nebol 
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a koho nepoznajú.“
Starý pán jej opäť niečo pošepol a ukázal pod stôl.
,,Aby ste nám verili,“povedala madam Sixej, ,,ukážeme vám toho 
škriatka. Teraz je omámený, ale ožije hneď, ako sa ocitne na svojej 
planéte.“ Zohla sa a spod stola vytiahla zaváraninový pohár. V ňom 
bolo malé stvorenie, nie väčšie ako moja dlaň, ktoré vyzeralo ako 
úplne živé. Malo to fialovú šiltovku, zelenkastú pokožku, ruky s troma 
prstami, fialovo-modrú kombinézu a veľké čierne kovbojské čižmy. 
Očká to malo privreté a ručičky zovreté v pästi.
,,Takto vyzerá neškodne,“ upozornila nás madam Sixej,  ,,ale vo 
svojej plnej veľkosti a so zbraňami - ktoré má teraz ukryté v zloženej 
podobe vo vreckách- je neporaziteľný!“
,,Idete teda do toho?“ spýtala sa madam Sixej a zahľadela sa na nás 
prosebným pohľadom. ,,Prosím, potrebujeme vás!“
,,S’il vous plaît,“ poprosil nás aj Albert Einstein.,,Ja vám chcem 
pomôcť,“ rozhodne povedala Lujza. ,,Ema, pôjdeš so mnou?“
,,Jasné, nenechám ťa v tom samú!“ usmiala som sa.
,,Tak zajtra vás budeme čakať pred vašim domom. A ďakujeme!“po-
vedala madam Sixej.
,,Merci,“ poďakoval sa nám aj Albert Einstein a obrazovka sčernela.
,,Ako vedia, kde bývame?“ spýtala som sa.
,,Neviem. Oni vedia asi všetko,“ povedala Lujza.
Mimovoľne som sa pozrela na hodinky. Náš rozhovor trval zhruba 
asi pol hodinku.
,,Tak ja už idem domov. Spravím si úlohy a pripravím sa na zajtra, 
povedala som.
,,Naozaj nechceš ešte ostať?“
,,Nie, naozaj. Musím ešte všetky tie informácie spracovať. Veď zajtra 
sa uvidíme,“ a s týmito slovami som vošla do bytu oproti.

Ráno som sa zobudila napodiv skoro. Vonku bolo zamračené a v noci 
pršalo. No aj napriek tomu som sa prekvapivo dobre vyspala.
Do ruksaku som si len nahádzala pár najpotrebnejších vecí, čo mi 
zišli na um – baterku, zapaľovač, čokoládové tyčinky, minerálku, 
XXL balík žuvačiek, učebnicu fyziky, štvorfarebné pero a pomaranč 
zo včerajšieho obeda. Aj keď som nevedela, na čo mi polovica z tých 
vecí bude, dúfala som, že aspoň nejaké z nich využijem.
Okolo siedmej sme už s Lujzou plné očakávania stáli pred našim 
panelákom. Asi po piatich minútach sa  pred nás doterigala stará 
dodávka s vodičkou v slnečných okuliaroch – madam Sixej.
,,Ahojte dievčence!“ odchýlila okienko na strane vodiča, ,,som rada, 

že ste tu. Môžete nastupovať.“
,,Dobré ráno, madam Sixej,“ pozdravili sme s Lujzou takmer naraz.
Zvnútra dodávka nevyzerala až tak zle. Mala pohodlné kožené 
sedadlá a klimatizáciu, ktorá nám ale vtedy bola nanič.
,,S Albertom sa ešte stretnete,“ povedala madam Sixej, ,,teraz ideme 
do jeho laboratória.“
,,Do Nemecka?“ vyhŕkla som.
,,Jasné že nie,“ zasmiala sa madam Sixej. ,,Tu o pár ulíc ďalej máme 
prenajatý byt. Tam ideme.“
O niekoľko minút sme zastali pred ďalším panelákom. Madam Sixej 
si otvorila kľúčom a výťahom sme sa vyviezli na piate poschodie.
Byt, do ktorého sme vošli, zvonka vyzeral ako bežné byty. Vnútri to 
však smrdelo tak, ako to smrdí v našom chemickom laboratóriu. Vša-
de boli rôzne skúmavky a prístroje, len kúpeľňa bola prázdna. Teda 
až na vaňu, umývadlo a obrovské zrkadlo, ktoré zaberalo celú stenu.
Pán Albert nám vyšiel naproti. V rukách držal pohár so škriatkom. 
Povedal pár francúzskych slov madam Sixej – tentokrát nám to 
nepreložila – a potom nás zaviedli priamo do kúpeľne.
,,Páči sa, toto je to najdôležitejšie,“ povedala madam Sixej a podala 
mi pohár. Ja som ho rýchlo vopchala do ruksaku.
,,Teraz vás cez portál, čiže cez zrkadlo pošleme na planétu Quark. 
Vy tam len vrátite škriatka a prídete naspäť. To je všetko,“ povedala 
nám madam Sixej.
,,Dobre,“ s Lujzou sme sa pozreli na seba. Mala som taký čudný 
pocit, ale pohľad do zrkadla ma upokojil.
,,Ideme na to?“ spýtala sa nás madam Sixej.
Postavili sme sa do vane a pozerali sa na vlastné odrazy v zrkadle. 
S Lujzou sme sa chytili za ruky a pán Albert sa na nás povzbudivo 
usmial. Madam Sixej stlačila gombík vedľa vodovodného kohútika. 
Zrazu sa obraz v zrkadle začal meniť. Namiesto svojich tvárí sme 
tam videli len čiernočiernu tmu. A potom sa vaňa pod nami pre-
padla a my sme sa tunelom rútili neuveriteľnou rýchlosťou v ústrety 
dobrodružstvu.
,,Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!“ kričali sme, stále sa držiac za ruky. 
Tunel sa miestami zužoval a zatáčal, raz tam bolo strašne horko, 
inokedy hrozitánska zima. Neviem, koľko nám trvala táto cesta, 
ale muselo to byť naozaj dlho, lebo od neustáleho kričania ma ešte 
niekoľko dní boleli hlasivky.
A zrazu to prestalo. My s Lujzou sme tvrdo dopadli na zem. Udivene 
som sa obzerala okolo seba. Všimla som si, že Lujza robí to isté. 
Vesmír som si predstavovala ako nekonečnú tmavú tmu s malými 
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svetlými bodkami – hviezdami. Ale realita však bola iná. Všetko 
okolo nás blikotalo a svetielkovalo a ja som si pripadala ako na 
červenom koberci v žiare reflektorov.
,,Kde to sme?“ spýtala sa ma Lujza a vytrhla ma z rozmýšľania. Jej 
hlas znel tak trochu čudne.
,,Asi sme už tu,“ povedala som a skontrolovala som batoh. Pohár 
sa nerozbil,  tak som ho vybrala. Po chvíľke škriatok – tak ako to 
hovorila madam Sixej – ožil a začal pobehovať sem a tam.
,,My sme ťa už zaviezli domov,“ oznámila mu Lujza.
,,No konečne!“ ozval sa piskľavý hlások. ,,Už som si myslel, že to 
v tom pohári viac nevydržím.“
,,A teraz máme čo spraviť? Stačí, keď ťa tu necháme?“ spýtala som sa.
,,No…“ odpovedal škriatok, ,,Najprv vás zaveziem k tatkovi. Ten 
rozhodne, čo s vami.“
zaviedol nás do veľkého a priestranného domu. Za stolom tam sedelo 
Albertovo dvojča – Albín.
,,My…Hmm… Albert vám posiela toto,“ povedala som a ukázala 
na škriatka.
,,Ahoj, tatko!“ pozdravil ho škriatok.
,,Karro, synček môj! Ani som neveril, že ťa ešte niekedy uvidím. Ty 
si môj prvý inteligentný stroj. Neviem, či si to pamätáš, ako som ťa 
ako desaťročný zostrojil, ale až po tebe som urobil tvojich bratov 
a sestry. Albert mi ťa potom ukradol a snažil sa prísť na to, ako som 
ťa vyrobil – čo sa mu asi nepodarilo. A potom som mu poslal list, 
že ťa chcem naspäť.“
,,Ale prečo ste neprišli vy sám na Zem?“ spýtala som sa ho.
,,Veď ste predsa dvojčatá, nie? Keby ste ho navštívili, možno by vám 
ho dal aj skôr,“ doplnila Lujza.
Albín viditeľne zosmutnel a potom nám povedal:
,,Nie, to by nešlo. My sme sa totižto raz strašne dávno – už si ani 
nepamätám prečo, ale určite kvôli nejakej maličkosti – pohádali 
a každý sme odišli na svoju planétu. Tam sme vymysleli ochranný 
mechanizmus, ktorý by hneď toho druhého zničil – on vďaka po-
znatkom z fyziky a ja z techniky..“
,,Aj vy ste taký dobrý vo fyzike?“ spýtala sa Lujza.
,,Nie, kdeže!“ zasmial sa Albín, ,,ja a fyzika, to nejde dohromady. 
Ale technika, rôzne stroje…to je moje.“
,,Počkajte, mám tu teda niečo pre vás,“ povedala som tesne pred 
odchodom a vybrala som si z tašky  učebnicu fyziky. ,,Možno sa 
vám to zíde. A… som rada, že som vás spoznala.“
,,Aj ja,“ povedala Lujza.

,,Tak ďakujeme a dovidenia!“ rozlúčili sme sa a vybrali sa do tunela.
,,Aj ja ďakujem,“ usmial sa na nás starý pán a spokojne sa pozrel na 
učebnicu. ,,A… Odkážte bratovi že sa už nehnevám!“
,,Áno, odkážeme!“ sľúbili sme, ale naše slová už asi zanikli v tuneli.
Cesta naspäť mi pripadala omnoho kratšia, ani sme tak nekričali. 
A zo všetkého som mala taký dobrý pocit.
,,A sme tu,“ povedala Lujza, keď sme sa opäť ocitli vo vani.
,,Ahojte, tak ako ste vybavili?“ spýtala sa nás madam Sixej veselo.
,,Dobre,“ odvetili sme s Lujzou naraz a usmiali sme sa.
,,A máme odkázať pánovi Albertovi, že jeho brat sa už na neho 
nehnevá,“ dodala som.
,,OK, idem mu to povedať. Alebo… môžete mu to povedať aj vy, 
veď toľko už po francúzsky viete, nie?“
Po ceste za ním ešte dodala:
,,Boli ste tam len dvadsať minút. A dnes som vám vybavila, aby ste 
nemuseli ísť do školy.“
,,Ďakujeme,“ potešili sme sa.
S pánom Albertom sme sa ešte dlho rozprávali. Niečo síce musela 
ešte madam Sixej prekladať, ale on sa snažil hovoriť čo najpomalšie. 
Odkazu od brata sa potešil – povedal, že ho čo najskôr pôjde navštíviť. 
A ešte raz sa nám poďakoval, že sme celú jeho – a aj našu – planétu 
zachránili od vojny medzi dvoma bratmi.
Aj ja s Lujzou sme boli rady. No najviac nás potešilo, keď sme sa asi 
o mesiac dozvedeli, že pán Albert a madam Sixej sa presťahovali za 
bratom na vzdialenú planétu Quark.
Budúce leto ich pôjdeme aj my pozrieť. Už sa neviem dočkať! Lebo 
nie je nič krajšie, ako objaviť nové krásy vesmíru!
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Emma Litvová
OBAVA
 
Okraj rukáva mojej čiernej blúzky už bol nasiaknutý slzami a mas-
karou, ako som si neustále utierala tvár. Dianie v obývačke, v ktorej 
som sa krčila na rozheganom gauči, išlo bokom. Zhrbene som sa 
skláňala nad malým akváriom hranatého tvaru, ktoré som objímala 
nohami, a pár kvapkami, ktoré mi ticho stekali po nose aj lícach a ná-
sledne cinkali o hladinu, som pomaličky zvyšovala množstvo vody. 
Poťahovanie nosmi, samé úprimná sústrasť a príhody zo života 
mojej babičky si nedokázali získať moju pozornosť. Nemala som 
totiž silu odtrhnúť pohľad od šupinatých telíčok mihajúcich sa 
medzi sklenenými stenami. 
Jediné, na čo sa moja myseľ v tú chvíľu dokázala upierať, bola ne-
dokončená myšlienka: v egyptskom mýte o Usirovi vystupujú ryby 
ako ochrancovia mŕtveho tela, prenesene potom aj ako ochrancovia 
zosnulých… Prsty mojej pravej ruky sa odlepili od hrany akvária 
a  ich brušká mierne roztrasene prekĺzli do vody. Znovu mnou 
otriasol zadržiavaný vzlyk, chrbtom druhej ruky som si utrela oči, 
čo ešte viac rozmazalo začiernené kruhy pod očami, a ešte viac 
som sa sklonila k rybám. 
Ľudia majú rôzne obavy. Obavy zo skúšok, obavy o svojich blízkych, 
dokonca obavy z obáv, no tie všetky boli v tej chvíli oproti jednej 
obave s veľkým „O“ celkom zanedbateľné. Tá Obava na mňa zízala 
z fotky na poličke za mnou – nie je náhoda, že som na ňu nemala 
výhľad. Schválne som vzala akvárium zo stolíka a posadila sa s ním 
na mäkkú pohovku otočená tak, aby sa do mňa nemohli babičkine 
svetlé oči zo strieborného rámiku s čiernou páskou v rohu ostro 
zapierať. Môj plán však nevychádzal; jej pohľad som neprestajne 
cítila na celom svojom tele. 
Už som to viac nevládala znášať a obzrela som sa ponad plece, aby 
som snáď tú fotku prehovorila, nech sa zahľadí inam. Pritiahla som 
si akvárium bližšie k sebe a zase som svoju pozornosť prišpendlí-
kovala k rybám. Babičkina obava v jej zraku ma však stále štuchala 
do chrbta. Obava zo zabudnutia.
Z toho má strach veľa ľudí, i keď zabudnutie je nevyhnutné. Ča-
som príde tak či tak. Časom už nebude nikto, kto by si nás mohol 
pamätať. Časom…časom. Lenže nie teraz. Pamätám si, ako som 
v nej neraz videla jej podobizeň spred štyridsiatich rokov, keď sa 
spokojne usmievala. A teraz…teraz na mňa jej ďalšia podobizeň zíza 
bez toho, aby mi mohla čokoľvek povedať. To však neznamená, že 

si nepamätám či nebudem pamätať.
Zaborila som do vody celú svoju dlaň. Márne som sa snažila dotknúť 
aspoň jednej rybičky, vždy šikovne uplávali nabok. Nechápala som, 
ako si mohla myslieť – ako by si ktokoľvek mohol myslieť – že bude 
zabudnutý. To prázdno, ktoré som sa neustále snažila prehltnúť, 
aby sa zase nevydralo na povrch a nerozvzlykalo ma, ma totiž 
presviedčalo, že sa ma nepustí a bude so mnou navždy. Malý veľký 
kúsok nezaplátateľnej prázdnoty.
Akvárium s rybičkami som ešte v ten deň presťahovala do svojej 
izby. Aby boli ochrancami zosnulých. Aby ich – aby ju – ochraňovali 
pred zabudnutím. Išlo im to skvele; lepšie, než ostrému pohľadu 
plnému obáv v striebornom rámčeku. 

KVAPKY PROTI KAŠĽU

Bolo to na nástupišti. Pamätám sa na to úplne presne. Dym cigariet 
cestujúcich sa miešal s dymom veľkej cigarety na lokomotíve; všade 
sa to hemžilo ľuďmi ako na povianočných výpredajoch. Nastúpil 
som do vagóna číslo tri – trojka mi totiž vždy prišla akási ucelená, 
pevná, samostatná, ne(roz)deliteľná – a sadol som si na prvé voľné 
miesto, na ktoré mi padol zrak.
     „Brý deň,“ zamumlal som, adresujúc svoj chabý pozdrav postar-
šej panej s vráskavou tvárou – vráskavým vzorom bola zdobená aj 
jej hnedo-béžová blúzka – a očividne jej vnukovi, ktorý sa znudene 
krčil na sedadle vedľa svojej starkej.
Sedel som na sedadle v uličke; von oknom som sa pozerať netúžil. 
Pozornosť som radšej upriamoval na cestujúcich. V rukách som 
stískal starý výtlačok novín – spred troch rokov. Niekto by sa mohol 
pýtať, prečo so sebou na každú cestu vlakom vláčim neaktuálne no-
viny. Boli tu však dve veci, ktoré ma ubezpečovali o tom, že sa ma to 
nikto pýtať nebude. Po prvé, vždy som (aj keď ten istý článok stále 
dokola) usilovne študoval text, takže to vyzeralo, že som pohltený 
do najnovších klebiet a noviniek; tým pádom nikto nemal dôvod 
kontrolovať rok vydania v pravom hornom rohu prednej stránky. 
A po druhé, všetci okolo mňa trpeli tak intenzívnym kašľom, až 
preň nemali ani len šancu všimnúť si vôbec fakt, že držím noviny. 
Človek každé ráno cestujúci vlakom sa už totiž tak trochu stáva le-
károm. Vyučia ho dlhé rady pri okienku, dlhé hlásenia z rozhlasu na 
stanici, dlhé státie cestou v preplnenom vozni. Vtedy človek hlasno 
zazíva, znudene sa porozhliadne okolo seba a začne si všímať ľudí. 
Postup jednako pre cestujúceho aj pre študenta medicíny. 
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Všimne si, že tamto dievča čaká písomka, keďže nervózne klepe 
perom o popísaný zošit v snahe vsypať si z neho niečo do hlavy; že 
tamtoho chlapca postávajúceho pri dverách na ďalšej stanici niekto 
čaká, pretože sa snaží si uhladiť neposlušné vlasy a popri tom ne-
dolámať kyticu ruží; že vnuk, ktorý sa ani neunúval odzdraviť, sa 
vzhľadom na prehnane slušnú košeľu chystá s babičkou navštíviť 
známych.
A vo väčšine prázdnych pohľadov pobehujúcich po sedadlách, ok-
nách, spolucestujúcich, je aj symptóm spomínanej vážnej choro-
by – kašľa. Kašľali úplne na všetko. Na pekný výhľad von z okna, 
na potreby ostatných, na svoje okolie, na samých seba. 
Vírus sa šíri rýchlo. Prirýchlo.
Takže som každú jednu cestu vlakom trávil premýšľaním nad kvap-
kami proti kašľu. Každému by som napísal recept. Pokojne aj tisíce. 
Pretože – bol som imúnny. Kto vie prečo? Iní sa nakazili  takmer 
okamžite; niekto na nich spustil hoci aj malú spŕšku kašľa a oni už 
aj kašľali ďalej, na ostatných, šíriac mor. Ja som sa však dokázal 
tejto chorobe ubrániť. No iba ako jeden z mála.
Potreboval som teda tie kvapky.
Potrebujem ich.
Oni ich potrebujú.
A tak si nikto nevšimol, že usilovné študovanie novín iba „hrám“ 
a namiesto toho uprene zízam okolo seba. Nuž čo – pacienti sú 
pacienti a treba ich liečiť.
Premýšľania nad kvapkami som sa nevzdal ani na ďalší deň.
 
ÚTRAPY DEPRIMOVANEJ MUCHY
 
Ako to už bývalo každé pondelkové ráno, do triedy sa presne tri 
minúty a dvadsaťpäť sekúnd po zvonení nahrnul priam celý národ 
(aspoň podľa hluku) – toľko totiž trvalo natlačiť do seba posledné dva 
kusy rožku so salámou, vyhrabať z tašky správnu učebnicu, očistiť 
ju od omrviniek a zbehnúť o chodbu nižšie do odbornej zatuchnuto 
páchnucej učebne. 
Za katedrou už sedel učiteľ, čímsi podobný lúčnemu koníkovi z pla-
gátu visiaceho na tabuli za ním. Vlastne svojou podlhovastou tvárou, 
hnedou ofinkou, výraznými zubami a dokonca i hlasom sa väčšmi 
podobal koňovi než koníkovi, unudení žiaci si však túto podobnosť 
tak či tak nevšimli. A nevšimli si ani muchu, ktorá ukrývajúc sa za 
rohom skrine pri okne každý pondelok načúvala erdžiacemu výkladu.
Celé stádo poníkov a žriebät sa nasúkalo do lavíc. Kým ten hrmot 

ustal, z hodiny chýbalo už celých sedem minút, a tak učiteľ začal 
vykladať o hmyze, okrem iného aj o muche domácej, klusajúc 
pomedzi lavice a netušiac, že jediným zaujatým poslucháčom je 
iba jedna malá muška.
Ona, predstaviteľka druhu musca domestica, sa práve skľúčene 
krčila k lakovanému povrchu skrinky na mikroskopy a so slzami vo 
svojich veľkých, zo štyritisíc šesťhranných šošoviek – ako to žrebec 
spomenul – zložených očkách počúvala, ako je len jedným z dvadsia-
tich miliónov známych druhov, ako sa každoročne objavujú ďalšie 
a ďalšie tisíce, ako je na spodku potravinového reťazca. 
Ďalej šokovane načúvala, ako bol zvuk, ktorý vydávala mávnutím 
dvestokrát za sekundu (áno, táto muška patrila k fit muscám domes-
ticám a dbala o svoju kondíciu pravidelnými dvanásťminútovkami 
po učebni), nazvaný otravným. Kým sa učiteľ dostal k prenášaniu 
infekcií na potraviny, muška bola natoľko urazená, až sa odlepila 
od skrine a vykĺzla cez pootvorené okno von.
Zmorená žiaľom preletela cez celé mestečko a pristála na strome pri 
jazere, ktorý vzpriamene stál ako jeden zo stromovej armády v par-
ku. Začala si utierať zaslzené oči. Jeden z dvadsiatich miliónov… 
pomyslela si. Prenos chorôb…
So smutným pohľadom zletela zo stromu na krík pri hladine vody, kde 
si zarmútene začala prezerať húštinu listnatých konárov a chodníky 
vlniace sa pod ňou. Než sa úbohá muška stihla spamätať, obmotal ju 
lepkavý jazyk a už aj mizla v rozčapených ústach vyhladovanej žaby. 
Ponad jazierko sa vzniesol ešte posledný bzučivý výkrik a musca 
domestica nadobro zmizla. Hrdinsky. Nevzpierala sa. Pretože žrebec 
povedal, že tak to chodí. Že sú potravou pre iných. Že taký je ich osud. 
Posledné slová, ktoré vypískla, patrili jemu. „Denno-denne som ti 
opeľovala tie orgovány na balkóne, nevďačník!“ A učiteľ? Ten si 
smrť snaživej mušky ani len nevšimol. Keď mu orgovány odkvitli, 
nemilosrdne ich vymenil. Za ďalšie. V rovnakom hnedom kvetináči, 
ktorý už však obstarával celkom iný hmyz. A ďalej monotónne erdžal 
v zatuchnutej učebni, bez vďačnej spomienky na mušku, svojho jedi-
ného poslucháča, ktorého si aj tak odohnal pár hlúpymi vetami – tie 
ju aj nakoniec stáli jej pre ňu dobrodružný, zaujímavý a cenný život.
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Sofia Izabela Ševčíková
Obyčajné vrany

Bolo raz jedno úplne obyčajné pole. Na tom obyčajnom poli rástla 
úplne obyčajná kukurica. Obyčajnou kukuricou sa chodili kŕmiť 
úplne obyčajné vrany. To však vadilo celkom obyčajnému gazdovi, 
ktorý pole vlastnil. A tak sa rozhodol, že tie vrany odplaší spôsobom, 
ktorý je tiež úplne obyčajný, pretože to tak robia všetci gazdovia. Na 
pole postavil na výsosť obyčajného strašiaka, ktorý sa v ničom nelíšil 
od iných strašiakov. Bol taký ako všetci ostatní, vysoký, slamený, 
oblečený v károvanej košeli a hrozne, hrozne smutný. Celé dni a noci 
tam len tak stál a plašil vrany. Roky bežali, vrán bolo čím ďalej, 
tým viac, a chudák strašiak na ne sám nestačil. Napokon sa gazda 
rozhodol, že mu trochu pomôže, a jedného rána sa pri strašiakovi 
objavila strašiačka. Strašiak sa veľmi naľakal, keď ju zbadal. Veď 
uznajte, celé tie roky mu robili spoločnosť len vrany, ktoré musel 
chtiac-nechtiac odháňať. Strašiak si strašiačku prehliadol. Nebola 
ničím zvláštna, mala károvanú košeľu, slamený klobúk a slamené 
vlasy ako on. Ale počkať! To snáď… Ona sa usmieva? „Ahoj,“ po-
vedala s úsmevom strašiačka. „Ahoj,“ odpovedal strašiakneisto. Hm, 
pomyslel si, vyzerá ako celkom milá strašiačka. Ale nie, s takým 
sladkým úsmevom to nemôže byť ozajstná strašiačka. „Kto si a čo tu 
robíš?“ opýtal sa strašiak podozrievavo. „Čo nevidíš? Som strašiačka 
a budem ti pomáhať plašiť vrany,“ zasmiala sa bezstarostne. „To iste! 
Myslíš, že ti naletím? Určite si nejaká nástraha o tých hnusných vrán, 
čo ma chcú celé tie roky rozďobať na smrť!“ Jedna z dvoch vrán, 
ktoré sedeli neďaleko a so záujmom sledovala ich rozhovor, sucho 
skonštatovala: „To je ale hlupák. Načo by sme ďobali do slamy, keď 
môžeme do kukurice?“ „Správne, úplný trkvas,“ prisvedčila druhá. 
„Ale už čuš, pokračujú v rozhovore,“ zakrákala prvá. A naozaj. 
Pokračovali. „Neviem, čo si to tie vtáky na mňa zase vymysleli, 
ale ty strašiak určite nie si!“ „Prečo by som nebola?“ vyzvedala 
so záujmom strašiačka. „Pretože sa usmievaš. A každý správny 
strašiak je smutný a zarmútený,“ vysvetlil odhodlane. „Kde to žiješ, 
v stredovek?“ spýtala sa pobavene. „Obdobie smútku je už dávno 
za nami. Teraz žijeme v novej dobe. Sloboda, chápeš? Každý môže 
mať náladu, akú chce.“ „To vážne?“ spýtal sa on. „Vážne,“ povedala 
ona. Strašiakovu tvár prežiaril úsmev. „Tak to je perfektné! Na čo 
potom čakáš?Poď, ukážem ti pole!“
„Ešteže tak,“ poznamenala jedna z vrán. „Správne,“ prisvedčila 
druhá. A spolu odleteli ďobať do kukurice. 

Emma Vičanová
Zarámovaní

Nerád sa pozerám na staré videá a fotky. Na starých videách sú staré 
osobnosti, ľudia, ktorí sa už dávno zmenili. Je to, ako pozerať film 
o ľuďoch, ktorí žili v roku tisícdeväťstotridsať a verili, že druhá 
svetová vojna nebude.
Na starých videách a fotkách sú deti, čo vyrástli a dnes sedia vo 
väzení, starajú sa o veľkú rodinu, sú na mizine alebo už nežijú. 
A ja hľadím na ten starý čas, keď tie deti verili, že dobyjú svet. Je 
príšerné vedieť, že sa tak nestalo.
,,Ach, pozrite sa, to je malý George!“
Sedel som na pohovke hnusnej zelenej farby, stlačený medzi bratran-
com Jozefom a jeho manželkou Hankou, ktorá na rukách držala svoju 
trojročnú dcérku Danielu. Nebolo mi to dvakrát príjemné hlavne 
kvôli tomu, že malá Danielka si podchvíľou strkala ovocné cukríky 
do úst a pľula ich po mne. A keďže ma Hanka nikdy nemala v láske, 
nezakázala jej to. Dokonca sa mi zazdalo, že keď na mňa vypľula 
posledný jahodový cukrík, jemne sa pousmiala.
,,Hovor mu Juraj!“ skríkla babka Jarmila, na čo sa teta Vierka uškrnula.
,,A už sa to zase začína,“ zašepkala svojmu manželovi. Strýko Štefan 
sa zasmial, a keď ho babka prebodla nahnevaným pohľadom, uká-
zal na obrazovku televízora, čím naznačil, že sa mu zdá nesmierne 
vtipná fotka, kde čiernobiela babka Jarmila kúpe môjho otca. Tiež 
čiernobieleho. 
Nemohol som s tetou nesúhlasiť. 
Tak veľmi som neznášal rodinné oslavy. Vždy sa točili okolo toho 
istého. Všetci sa pozdravili, objali amama ponúkla Štefana a Jozefa 
domácou slivovicou, no tí zakaždým odmietli, lebo Jozef je dlhé 
roky abstinent a Štefan šoféruje, čo bolo vždy jasné, lebo by lenťažko 
prišiel pešo z Námestova do Bratislavy. No moja mama zakaždým 
pevne verila, že sa strýko zdrží aj cez noc. Ibaže strýko Štefan mal 
vždy niekam naponáhlo a v dome, kde sa stretla celá naša rodina, 
nikdy nechcel zostať dlhšie ako päť hodín. Mojej mame sme to nikdy 
nepovedali, no s tetou Vierkou zostávali cez noc v Bratislave, aj keď sa 
tvárili, že smerujú naspäť do Námestova na Orave. Každý rok prespali 
v hoteli len preto, aby nemuseli počúvať opitého strýka Ruda a výlevy 
našej babky Jarmily, ktorej sa Námestovo zdalo strašne ďaleko, a rok 
čo rok ich presviedčala, aby sa presťahovali do Bratislavy. To sa však 
strýkovi Štefanovi zdalo nesmierne hlúpe a keby mohol, opustil by 
Slovensko a presťahoval sa do Číny.
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Keď sa s mamou dohádali, že večer odchádzajú domov, sme si všetci 
sadli na sedačku a púšťali sme si tie isté domáce videá, aké robia 
v Amerike. Väčšinu z nich natáčali moji príbuzní svojou kamerou, 
no mnohé sú vlastne len prezentácie starých fotiek.
Na ďalší deň ráno, keď by mal byť Štefan už dávno doma, no on ešte 
vylihuje na hotelovej izbe, sa Jozef s Hankou a Danielkou rozlúčia 
a odídu na letisko.Bývajú v Londýne. Rudo sa bude sťažovať na 
bolesť hlavy a so svojou veselou rodinkou nastúpi do auta, pričom 
jeho manželka Diana je nútená šoférovať. A my zostaneme opäť 
sami. Ja, mama a babka Jarmila. A ja mám na rok opäť pokoj. 
,,Ale mamička, dobre viete, že Juraj žije v Kansase, a tak by sme ho 
mali oslovovať v angličtine,“ mama sa srdečne usmiala a rozplývala 
sa nad fotografiou malého chlapca v čiernobielych gumákoch.
Prevrátil som znechutene očami. Pre mamu bolo každé jedno dieťa 
zlaté. A ja som bol presvedčený, že sa po nociach tajne modlila, aby 
som sa zase zmenšil. Určite by jej bolo príjemnejšie počúvať moje 
detské bľabotanie ako to, že som sa na oslave môjho kamaráta opil. 
Ale to asi každá mama.
,,A ty dobre vieš, že Juraj nežije v Kansase,“ zdvihla babka výhražne 
prst, ,,keď je niekto vo väzení, za život sa to nepočíta!“
,,A sme došli,“ vzdychol si strýko Štefan a pozrel sa znudene na 
hodinky, ,,Bože, nech už príde ten Rudo, lebo ma asi porazí.“
Rudo, mamin brat, ktorý žil v Poprade so svojou manželkou a tromi 
deťmi, vždy vedel, ako zachrániť podobnú situáciu. Aj keď babka 
Jarmila s nami žila už vyše desať rokov, na mamu si stále nezvykla. 
Nezvykla si na jej večný optimizmus, na jej prehnane zdravý životný 
štýl, na jej posadnutosť Anglickom, na to, že ma nevychováva tak 
ako iné mamy. Nezvykla si na to, že s ňou musí žiť. Jednoducho si 
nezvykla na to, že tu s nami otec už nebýva.
Hľadala zámienku na vyvolanie hádky, čo sa jej na rodinných osla-
vách vždy skvele podarilo. 
Keby strýko Rudo nemeškal, mohol sa s babkou Jarmilou opiť, aj na 
protest mamy, a mohol byť pokoj. Ibaže tie dve sa dnes jednoducho 
mali pohádať.
,,Nie pred Tomášom!“ skríkla moja mama a ja som na svoje meno 
zareagoval trhnutím hlavy. Bol to nezvyk, keď ma mama oslovila 
celý menom. Zvyčajne mi vravievala Tom, Tommy alebo Tí. Nemal 
som jej prezývky rád, no na rozdiel od babky som sa s nimi naučil 
žiť. Ale teraz, teraz ma oslovila celým slovenským menom a ja som 
pochopil, že sa musí diať niečo vážne. Mierne som zneistel, no 
zároveň ma naplnila aj túžba po poznaní.

,,Ale budem si pred ním hovoriť, čo ja chcem!“ kričala babka Jarmila 
a ja som ucítil, ako sa Jozef zamrvil, keď sa pokúšal udržať smiech. 
Keby som nebol zaujatý začínajúcou hádkou, poradil by som mu, že 
sa má uštipnúť do ruky, pretože to pomáha predčasnému ukončeniu 
smiechu. No medzi maminým rozhadzovaním rukami a zaklopaním 
na dvere, som si povedal, že aj keby sa nehádali, neprezradil by som 
mu tento fakt, lebo by si opäť pomyslel, že som divný.
,,Idem otvoriť,“ ponúkol sa ujo Štefan a postavil sa. Nikto nenamietal. 
Pravdou bolo, že mama a babka si ani neuvedomili, že niekto klopal 
a ostatní boli hádkou príliš zaujatí.
,,Má už šestnásť! Pre Kristove rany!“ babka sa zamračila, ,,Na to, že 
po večeroch pije a fajčí, mu nepovieš nič, no akonáhle sa dostaneme 
k Jurajovi a k tomu, že sedí vo väzení, musíme zmeniť tému!“
Bolo to, ako sledovať turnaj v pingpongu. Dve najdôležitejšie ženy 
v mojom živote, ak pravdaže nepočítam Agátu, do ktorej som bol 
po uši zamilovaný, no ona to netušila, si vymieňali hádky ako ľahkú 
bielu loptičku. Raz raketkou udrela babka, raz mama. Raz mama 
zahrala do autu a raz babka trafila sieť. Bol to veľmi vyrovnaný súboj.
,,Toto je iná doba!“ mama na mňa ukázala prstom, akoby bola na 
policajnom výsluchu a mala označiť páchateľa, ktorý jej ukradol 
kabelku. ,,Vtedy sa mladí snažili získať céčka! Dnes hľadajú spôsob, 
ako si kúpiť alkohol a cigarety!“
Začal som sa cítiť veľmi nepríjemne. Za celú tú dobu sa ma nikto 
nezastal, akoby som bol čiernou ovcou rodiny. Nikoho netrápilo, že 
Hanka sa rozvádza s Jozefom, lebo ho prichytila pri nevere. Nikoho 
nezaujímalo, že Štefanova firma krachuje. Nikto sa nezaujímal o to, 
že strýka Ruda vyhodili z práce. Riešili mňa. Lebo ja som bol ten 
problémový. Mamin prst na mňa stále ukazoval.Nie na čiernobielu 
fotku Juraja, na Jozefove žlté prsty od fajčenia, na Štefanove tmavé 
kruhy pod očami.Na mňa, ukazoval len na mňa.
A ja som v tej chvíli mal chuť utiecť z domu. Opustiť babku Jarmilu, 
mamu a čiernobiele fotografie môjho otca. Zabudnúť na moju veľkú 
rodinu. Zabudnúť na Agátu, Jakuba a Gaba, s ktorými sme večery 
trávili po svojom. 
Lebo moja mama a babka a aj zvyšok mojej príšernej rodiny, ktorá 
namiesto toho, aby si navzájom pomohli, radšej zatvárali oči a dúfali, 
že sa všetky problémy vyriešia sami, v tej chvíli videli len to, že ma 
nevedia dobre vychovať. Nevideli, že som už dlhú dobu smutný, že mi 
otec chýba viac a viac, nechápali, že som potreboval niekam patriť.
Pevne som zatvoril oči. Chlapci v mojom veku robia rôzne voloviny, 
no nie? Fajčia, pijú, húlia a ja neviem, čo ešte všetko. Nejako som 
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tušil, že by ma môj otec chápal.
,,Jediné, čo od teba chcem, je, aby si pochopila, že o tom, čo sa 
stalo Jurajovi, by sme mali rozprávať!“ dupla babka nohou a mňa 
odhodila pomyslená tlaková vlna. ,,Nechceš predsa, aby skončil ako 
on. Či hádam hej?“
,,Samozrejme, že nie!“ mama bezradne rozhodila rukami, ,,no ne-
myslím si, že je teraz vhodná chvíľa baviť sa o Jurajovi! Je to kri-
minálnik a bola by som rada, keby ho môj syn poznal len z fotiek!“
Samozrejme, nikto nikdy nič nepovie Tomášovi.
Nebolo to však prvýkrát, čo predo mnou mama niečo tajila. Buď 
mi nechcela povedať, ako sa skutočne cíti, a aj keď som v jej očiach 
videl, že je smutná, vždy mi tvrdila, že je najšťastnejšia osoba na 
svete. Alebo mi nechcela povedať, čo sa stalo v práci, keď prišla 
smutnejšia ako obyčajne.
Niekedy sa ma zmocňoval pocit, že mi viacej rozpráva o Ordinácii 
v ružovej záhrade ako o svojich problémoch. 
 Ibaže o Jurajovi nechcela rozprávať, odkedy si pamätám. Na žiadnu 
z mojich detských otázok, ktoré vyplývali z mojej zvedavosti, keď 
som sa pýtal na muža s dlhou ofinou v rámčeku, neodpovedala. Do 
dnešného dňa ani neviem, kto Juraj je. Či je môj strýko, bratranec, 
nebodaj brat, som sa nikdy nedozvedel. A moju mamu neťažilo 
svedomie mi to prezradiť.
,,A to plánuješ ako dlho?“ dala si babka ruky vbok, ,,Nemyslíš si, že 
tvoj syn by si zaslúžil vedieť, kto je to? Vedia to všetci okrem neho!“
Nebol som ďaleko od toho, aby som si kľakol na zem a začal ich 
prosiť, aby mi to prezradili. Čo takého temného mohol spraviť? Mohol 
niekoho uniesť? Niečo ukradol? Možno niekoho zabil!
Predstavil som si všetky katastrofické, príšerné a nechutné scény 
z akčných amerických filmov. No ani jeden zo scenárov nebol uspo-
kojivý. Chcel som sa prikloniť ku každému a zároveň k žiadnemu. 
Chcel som konečne poznať pravdu, aj keby bola akákoľvek.
Mama prekvapivo dlho nič nerozprávala. S otvorenými ústami a skla-
maným výrazom v tvári hľadela raz na babku, raz na mňa. Vyzerala, 
že za tú chvíľu zostarla najmenej o päť rokov a ja som ju chcel v tom 
momente objať. Povedať jej, že je skvelá mama, aj keď mi nikdy 
nič nepovie. Povedať jej, že ju ľúbim a vždy aj budem. Akoby ma 
zrazu Juraj vôbec netrápil
Čas v miestnosti sa zastavil. Hodiny neúprosne tikali, vydávali ten 
výsmešný zvuk, čím jasne ukazovali, že sú lepšie ako my, lebo si 
uvedomujú čas. Ale u nás bolo všetko zamrznuté. Ujo Štefan bez 
pohnutia stál pred otvorenými dverami, ruku mal položenú na kľučke 

a hľadel na strýka Ruda, ktorý pred časom – ten som jednoducho 
v tej chvíli určiť nedokázal – zaklopal na dvere. Teta Vierka sa na 
mamu sústredene pozerala. Danielka po mne pľula ďalší cukrík, 
Hanka sa usmievala a Jozef pozorne skúmal svoje ponožky. Všetko 
bolo zamrznuté.
,,Ja len nechcem,“ prehovorila mama, ,,len nechcem, aby skončil 
ako on. Aby skončil vo väzení. “
Naozaj som netušil, čo Juraj spravil. Skutočne som na to nedokázal 
prísť. No moje podvedomie cítilo, že ma mama urazila. Cítilo, že 
Juraj spravil niečo zlé a moja mama mi neverí, že nie som ako on. 
Neverí, že som dobrý človek. 
V návale hnevu, o ktorom som ani netušil, že skrývam, som vybehol 
von na čerstvý vzduch a takmer som na zem zvalil strýka Ruda, 
tetu Dianu a ich tri deti, Gregora, Karola a Andreu, ktorí stáli pred 
dverami nášho žltého domu na samotnom kraji Bratislavy.
Na čele som zacítil studené kvapky práve začínajúceho dažďa, no 
ja som utekal ďalej. Bez bundy, telefónu, kľúčov a plánu, kde sa 
zašijem, aby ma rodina nenašla. V tom zmätku, keď mi po lícach 
tiekli slzy a vytvárali spoločne s dažďovou vodou veľké kvapky, som 
nedokázal chápať kam utekám. No vedel som, že moje podvedomie 
nie je hlúpe, aby utekalo ku Gabovi, Kubovi alebo Agáte. Bolo mi 
jasné, že tých troch skontaktujú okamžite a aj keby zapierali, tak si 
to prídu skontrolovať sami. Predstavoval som si, ako moja rodina 
prvýkrát za život vytvorí tím. Ako sa strýko Štefan, aj keď veľmi 
nerád, spojí so strýkom Rudom. Ako ma Jozef s Gregorom pôjdu 
hľadať medzi prvými. Ako teta Vierka postráži Danielku a zakáže 
malej Andrejke a Karolovi, aby im išli pomáhať. Ako moja mama 
začne spolupracovať s babkou Jarmilou. Ako o mňa Hanka prvýkrát 
prejaví záujem.
Keď mi došiel dych a slzy mi zakryli výhľad na chodník, zastavil 
som. Sadol som si na chladný asfalt a potichu plakal. Bolo by skvelé, 
keby sa moja rodina stala rodinou ako v amerických filmoch. A zá-
roveň to bolo nemožné. Pretože žiadna rodina nie je dokonalá. Lebo 
aj tie najkrajšie rodiny zo seriálov za veľkou mlákou, ako to tá moja 
mama nazývala, sa stali tými najhoršími hneď po vypnutí kamier. 
,,Tomáš!“ počul som hlas a mal som pocit, že patrí môjmu otcovi. 
Samozrejme to bola hlúposť, pretože môj otec, hasič, hrdinsky zomrel 
v plameňoch pred štyrmi rokmi.
,,Tomáš!“ ozval sa tentokrát iný hlas s východniarskym prízvukom, 
ktorý ma ubezpečil, že to môj otec nie je. No aj tak som hlavu ne-
zdvihol. Odmietal som sa pozrieť strýkovi Rudovi a Štefanovi do očí. 
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Pretože obidvaja sa tak strašne podobali na mojich rodičov. Strýko 
Rudo bol mužskou kópiou mojej mamy a Štefan úplne identickou 
kópiou svojho brata, môjho otca.
,,Mama to tak nemyslela,“ usmial sa Štefan a jeho veľká dlaň do-
padla na moje rameno, ,,ty najlepšie vieš, aká vie byť babka Jarmila 
prísna. A najlepšie vieš, že tvoja mama ťa ľúbi ako nikoho iného 
z našej rodiny.“
Slová boli pekné, no mňa stále bolelo, že si myslí, že skončím vo 
väznici v Kansase.
,,Myslí si, že som ako Juraj,“ zašepkal som s roztraseným hlasom. 
Keby ma v tej chvíli videl Gabo, povedal by, že som baba. Vlastne 
ktokoľvek zo školy by si to povedal. Možno by sa pár dievčat roz-
topilo, aký som citlivý, no väčšina by ma vysmiala.
,,Tak to by si mal byť hrdý,“ uškrnul sa Štefan. ,,Tvoj strýko Juraj, 
môj a Matúšov brat,“ pri spomenutí môjho otca som videl, ako sa 
mu v očiach zaleskli slzy, ,,emigroval do Ameriky spolu so svojou 
manželkou, Nemkou Evou, ktorú miloval viac ako ktokoľvek iný. 
A vo väzení nesedí za vraždu, únos, znásilnenie ani  iné príšerné 
veci. Sedí tam, lebo vykradol banku, aby mohol zaplatiť svojej dcérke 
Janke, alebo ak si ako tvoja mama, Jane, operáciu.“
A vtedy som sa musel zasmiať. Musel som sa zasmiať, lebo všetkých 
z mojej rodiny jednoducho postretol príšerný osud a oni si aj tak 
zachovali tvár dobrých ľudí. Môj otec Matúš zomrel, keď zachra-
ňoval mamičku s dieťaťom z horiaceho domu. Juraja zatkli, keď sa 
pokúšal o záchranu svojej dcérky a Štefan bol nútený vzdať sa svojich 
snov, len preto, aby nám s mamou pomáhal. Pamätal som si, ako 
sa krátko pred smrťou môjho otca chystal na odlet do Austrálie. Za 
lepšou prácou, za lepšími podmienkami na život. Ibaže po tom, čo 
nás otec opustil, sa rozhodol, že zostane. Že zostane v Námestove 
a dá na nás pozor odtiaľto. Akoby nám jeden strážny anjel nestačil.
,,Prečo mi to mama nechcela povedať?“ opýtal som sa, pretože ma 
to ťažilo už dlho.
,,Možno sa hanbila, pretože Juraj tú lúpež pokašľal,“ zasmial sa, ,,ale 
nie, len nechcela, aby si vedel, že ľudia zo zúfalstva robia hlúpe veci.“
Nerád sa pozerám na staré fotky strýka Juraja, mamy, strýka Štefana, 
otca a uja Ruda. Nerád sa pozerám na staré fotky babičky Jarmily, 
tety Hanky a Vierky a bratranca Jozefa. A nerád sa pozerám na to, 
ako Jozef fotí malú Danielku. 
Vždy, keď ma mama prinúti sadnúť si a odfotí ma, len pevne dúfam, 
že po rokoch, keď sa na tú fotku pozriem, nebudem smutný, že som 
svoj život neviedol tak, ako som chcel.

Vždy pevne verím, že tá fotka bude visieť v chodbe mojich vnúčat 
a ich deti sa budú pýtať, kto je ten muž na fotke. A vždy pevne dúfam, 
že sa im to nebudú báť povedať.
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Radoslav Heriban
Veterinár

Nikdy nevedel, či “kvak“ hovorí kačka, alebo žaba. Na záhrade mali 
pár kačiek, netušil koľko, lebo zvykli miznúť. Počas nedeľného 
obeda s prerasteným kuraťom na stole vždy Lackovi povedia, že 
kačička odletela. Na dvore je jazero, máča si v ňom nohy a pozerá 
na káčatka. Keď bude veterinár, bude pozerať na zvieratká každý 
deň. Jedno z nich je smelé, nevadí mu, keď ho Lacko hladká. Prstami 
ho chytí za hlavu.
      Napi sa.
      Zobáčik káčatku ponorí do vody. Je teplo, určite je smädné.
      Na hladinu vyplávajú bublinky.
      Káčatko sa prestalo hýbať.Vystrašené dieťa chytí nehybné telíč-
ko do rúk, bude zle, bude zle, behá s ním po záhrade, snaží sa ho 
schovať. Sused má na záhrade husté kríčky, káčatko prehodí cez 
plot. Dovnútra príde s červenými očami. Deň na to sused odhalí pri 
strihaní kríkov mŕtvolu, ide s ňou priamo za Lackovými rodičmi.
      Bude zle.

O smrti káčatka sa doma už nehovorí. Po Lackových nekonečných 
otázkach, mu rodičia kúpia škrečka. V škole vždy myslí na to, ako 
príde domov a bude sa pozerať na škrečka. Mení mu piliny, dáva piť, 
aj jesť častejšie, ako je potrebné. Rodičia sú šťastní, že majú od Lacka 
pokoj, Lacko je šťastný, že má škrečka, a ten je šťastný, že má jedlo. 
V noci spáva domčeku, v ktorom je malý kruhový otvor – ráno ho 
tam Lacko nájde zaseknutého. Má zakázané ho vytiahnuť z domčeka, 
vraj sa odtiaľ dostane sám. 
      Po troch dňoch je škrečok stále napoly v domčeku. Lacko doňho 
párkrát štuchne, s revom zavolá na rodičov. Stále nejde vybrať.
      Bude zle.
      Škrečka pochovajú aj s domčekom.  
      Až bude veterinár, zakáže domčeky s malým otvorom.

Pár dní po pohrebe ho otec zavolá von. Na dvore je posledná osamo-
tená kačka, jej „kvak“ znie ako „krá“, nohy sotva zdvíha, pierka sa 
podobajú tým, čo Lacko vidí na poli – mama mu vždy povie, že ich 
nemá chytať, lebo ochorie. Otec chytí bojujúcu kačku za krk, buchne 
ňou o poleno, Lackovi ukáže jednou rukou na sekeru. 
      „Tu sekni!“
      Lacko utečie dovnútra, schová sa pod stôl a plače – tíško, zvuk sĺz 

Próza stredné školy
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kvapkajúcich z detských líc na parkety by sa dal pomýliť so slabým 
dažďom. Otec ho hľadá po dome, potom odsunie stoličku od stola, 
a s rukami od zaschnutej krvi vyťahuje dieťa spod stola, objíme ho. 
      „Vieš, zvieratká sú tu na to, aby sme ich zabili a zjedli.“
      Deň na to sedí Lacko na prázdnom dvore, keď vidí mamu od-
chádzať, začne kopať. Kačku drží v jednej ruke len chvíľu, z chladu 
ho ruky oziabu. Telo bez pierok zasype hlinou.
      Keď otec otvorí mrazničku, bude zle.
Škrečok v noci spáva domčeku, v ktorom je malý kruhový otvor – ráno 
ho tam Lacko nájde zaseknutého. Ťahá ho za zadné pazúriky, tlačí 
mu zadok, potrie škrečka olejom, a ťahá ho za hlavu – ostane mu 
v ruke. Lacko beží von, zostatky škrečka ide pochovať, no vo dve-
rách sa zasekne. 
      Lacka pochovajú aj s dverami.
      Vedľa postele má vreckovky, utrie si do nich slzy a lampičku 
nechá po zvyšok noci zapnutú.
Každý veterinár sa musí vedieť postarať o svoje zviera. Laco si v štr-
nástich povie, že ďalšie zviera mu už predčasne neumrie – papagáj 
Dežko má svoj presný rozvrh, podľa ktorého sa Laco riadi. Nikdy ho 
nevyberá z klietky, nedotýka sa ho a už vôbec mu nepchá do klietky 
prsty. Cez víkend ide s rodičmi na chatu, Dežka nemá kto postrážiť, 
dva dni musí prežiť v klietke sám. Voda aj jedlo mu vystačia.
      Víkend je jeden z najteplejších dní, Laco celý čas myslí na Dežka, 
ešteže má dosť vody, inak by sa obával. Domov sa vrátia pri zápa-
de slnka, Laco otvorí dvere svojej izby a na spodku klietky nájde 
mumifikovaného papagája. Cez okno s vyhrnutými žalúziami stále 
svieti na Dežka slnko. 
Laco podáva papagájovi prvú pomoc – strčí ho pod vodovodný ko-
hútik, potom ho ešte pokropí svojimi slzami. Pierka mŕtveho Dežka 
sa zlepia.

Laco nemá zviera už tri roky. Zvieratá má príliš rád na to, aby si 
kúpil ďalšie. Zachráni ich toľko, koľko bude môcť. 
      Kvôli zlým spojom musí ísť domov peši z vedľajšej dediny. Zem 
je zamrznutá, je na nej tenká vrstva starého snehu. Ide popri asfal-
tovej ceste – prejde po nej auto len raz za čas. Hluk motora počuje 
už z diaľky, na škrípanie bŕzd sa otočí.
      Do neďalekého stromu narazí auto. 
      Laco vytočí 112, počas telefonátu začne auto horieť.
   Z auta sa ozve kvílenie.
      Beží k autu, prudkým pohybom takmer vylomí zadné dvere 

auta, zoberie malého psa zo sedadla a beží s ním ďaleko od auta. 
Vystrašeného psa hladká, keď auto vybuchne, zakryje mu oči aj uši 
- Každý veterinár vie, že v stresujúcich situáciach je to pre zviera 
najlepšie. Záchranka a hasiči prídu krátko na to, auto zahasia a vy-
berajú obhorené telo muža z auta. Kým potvrdia smrť vodiča, Laco 
stále drží v náručí psa, a s úsmevom ignoruje okolie.
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Nicol Hochholczerová
biele plochy

linoryt
linorytom rozumieme techniku tlače z výšky fungujúcu na princípe 
neodrezaných alebo neodrytých plôch, tlačiarenská farba sa najčastej-
šie valčekom nanáša na vystupujúce plochy zrkadlovo prekresleného 
motívu a odtláča pomocou tlačiarenského lisu alebo silným prítlakom 
lyžice do navlhčeného papiera alebo iného papiera s veľkým podie-
lom vlákien; je náhradou za drevorezbu a drevorytinu, najčastejšie 
slúži na vytvorenie matríc linoleum alebo mäkčený polyvinylchlorid

jana
jana veľa cestuje, v skutočnosti má iba rozsiahly priečinok (tento 
počítač > moje dokumenty > všeličo > sem ísť) s fotografiami miest, 
ulice sú pri západe slnka červené od krvi z práve odrezaných ma-
čacích hláv, v noci modré, lebo čierna je v skutočnosti iba odtieň 
modrej, ktorý ľudský mozog už nedokáže rozlíšiť nedokáže spra-
covať a zelené keď na ne svietia pouličné lampy, žltá s modrou sa 
stáva zelenou, jana v skutočnosti iba stláča tlačidlo a fotografie sa 
menia, takto jej to vyhovuje, keby tam bola naozaj, iba by zastala 
v strede mesta a hľadela a čakala kým sa červená mení na modrú na 
žltú na zelenú a potom sa vrátila domov otvorila tento počítač moje 
dokumenty všeličo sem sa nikdy nevracať a plakala by

zarež
linorytová  forma  sa  vytvára  dutými  rydlami  s  profilmi  tvaru 
V a U zarežú do linolea ktoré je drevená múčka jutová tkanina 
živica syntetický kaučuk a vytvoria mäkkú sivú hoblinu, skrúti sa 
ako zviera sama do seba; rydlá s profilmi tvaru V a U sa rovnakým 
pohybom zarežú do tvojej ruky, voláš, plačeš, tento počítač, moje 
dokumenty, grafiky, toto už nikdy nerobiť, v nemocnici ti krv kvapká 
na linoleum lebo linoleum je hygienické nealergénne navoskované 
a preto vhodné do sterilného prostredia tam sa môžeš skrútiť ako 
zvieratko sama do seba

on
na janu z navlhčeného papiera mu pritláča cudzia ruka chrbát, cudzia 
ruka nad nimi otáča pákou lisu a medzi nimi plsť lepenka makulatúra 
pri malom nánose farby je výsledná grafika neúplná a nečitateľná, 
v opačnom prípade odtlačok stráca ostré hrany; ale ktoré je to tentokrát

sem sa nikdy nevracať
jana veľa cestuje, v skutočnosti iba veľa chodí za mužmi, aby ne-
chodili oni za ňou, líca majú červené od nahrnutej krvi, zreničky 
rozšírené a modré, lebo čierna je v skutočnosti iba odtieň modrej, 
ktorý ľudský mozog už nedokáže rozlíšiť, jana by chcela iba stláčať 
tlačidlá ako sú delete backspace escape ale ako sa to dá keď sa lis 
už otočil muž ju pobozkal mesto bolo postavené; a keď sa z neho 
vracia domov, hľadí z okna, je zima, vietor pretočí mrcinu sokola 
pri ceste na zvyšky chrbta plachtenie

jana II
väčšina ľudí, ktorých jana stretáva, sa boja o budúcnosť, ale jana sa 
bojí o minulosť, že sa jej minie, bojí sa všetkého, čo by sa s ňou mohlo 
stať natrhnúť papier pokaziť lis zaryť mimo línií naniesť primálo 
farby naniesť priveľa farby dotknúť sa jej špinavými rukami zapl-
niť papier najmä to koľkokrát môže otočiť pákou ak je len jedným 
listom zlisovanej buničiny a na ňom sa miešajú mestá, v ktorých 
nikdy nebola s mestami, v ktorých nikdy nebude, s mestami, ktoré 
v nej zostanú, s mestami, v ktorých zostane, linorytové pohľadnice

jeden z nich
má rovnakú farbu ako ktorýkoľvek konkrétny predmet predstavujúci 
abstraktný pojem smútok samotu prázdno vyčerpanie a tento odtieň 
tlačiarenskej farby sa najčastejšie valčekom nanáša na vystupujúce 
plochy odtláča pomocou tlačiarenského lisu alebo silným prítlakom 
lyžice do navlhčeného papiera alebo iného papiera s veľkým podielom 
vlákien; je náhradou za drevorytinu

biele plochy
jana má pri ňom farbu snehu, ale čo mrzí sneh viac, keď po ňom 
stúpajú, až kým z neho nie je hnedá voda, alebo keď ostáva sám 
nepoškodený, iba tenké kopytá srny ho na miestach vyderavia a tento 
biely sneh sa neodtláča, ale vzniká tam, kde boli časti linolea /  polyvi-
nylchloridu vyrezané dutými rydlami s profilom v tvare písmen V a U

arts lexikon
jana, funguješ na princípe neodrezaných plôch, s kŕčom sa držíš toho, 
čo od teba neodrezali, alebo sa neodrezalo samo alebo si odrezala 
náhodou potom zliepala dokopy a plochy ktoré sa odtlačiť nemajú 
odrezávaš s ľahkosťou nechávaš zvieratká skrúcať sa samé do seba
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rozhodni
na miestach, kde je jana naozaj, nikdy nie je leto, kedy má jazyk 
vyštípaný od kyslej zmrzliny, na nohách pľuzgiere, vo vlasoch chlór 
v celom tele celé leto so snahou preraziť si cestu, vleptať sa hlbšie 
pod povrch, nikdy nie je naozaj zima divé zvieratá srny líšky diviaky 
nevytvárajú z odtlačkov v snehu trasy z toho možno usúdiť že tam, 
kde je jana, strieda sa prechodná jar s prechodnou jeseňou; alebo 
možno usúdiť, že nie sú miesta, na ktorých by bola jana úplne naozaj

imágo
ty môžeš piť, aj tak máš na dievča priveľa mozgových buniek, tak 
sa napije nebude opisovať čo pri tom cíti akú má alkohol chuť vôňu 
farbu, lebo je to zbytočné, na druhý deň ráno smaží vajíčka sleduje 
biele okraje ako sa zdúvajú, na druhý deň doobedu zvracia, takýto 
je pocit z konca už menej zbytočný motýle sa jej derú z brucha von 
krídla nohy tykadlá jej dráždia hltan; imágo je pojem označujúci 
dospelého jedinca hmyzu, ktorý už nedorastá, ostáva po celý život 
rovnaký, aký vyliezol z kukly, alebo aký vznikol pri svojom po-
slednom zvlečení

sem sa nikdy nevracať II
jana vie, že keby tie mestá navštívila naozaj, predtým, ako by zastala 
v strede mesta a a hľadela a čakala kým sa červená mení na modrú na 
žltú na zelenú a potom sa vrátila domov zapla počítač a plakala by, 
ešte predtým by chodila po uliciach dookola, jej telo by bolo lisom 
plsťou makulatúrou neodrezanou plochou a tak by ho odtláčala až 
kým ju nohy nezačnú bolieť, ako keby v nich zaschýnal betón, a až 
potom by zastala a zavrela oči

imágo II.
ty môžeš spať, aj tak o nič neprídeš, povie si, spí a nebude opisovať, 
ako sníva, lebo je to zbytočné, na druhý deň ráno melie kávu po-
dobným pohybom ruky, akým otáča páku tlačiarenského lisu, iba 
rýchlejšie, rýchlejšie a dlhšie, kávu sype do hrnčeka zalieva vodou 
ovoniava nalieva mlieko zvraští nos sleduje pokazené mlieko ako 
sa zbieha ale kdesi čítala že imága niektorých druhov motýľov žijú 
krátko a po zvyšok života neprijímajú žiadnu potravu, preto nevracia 

xxx
na malý kúsok papiera, ktorý jej ostane, napíše zoznam všetkého, 
čo môže zanechať odtlačok, linoryt drevorytina list minca prst noha 

telo a všetkých materiálov, do ktorých sa dá odtláčať, papier pôda 
piesok koža opäť telo, potom zoznam miest, v ktorých nikdy nebo-
la, v ktorých nikdy nebude, ktoré v nej zostanú, v ktorých zostane, 
presné názvy dátumy vzniku počet obyvateľov kilometre štvorcové 
umiestnenia (tento počítač > moje dokumenty); a napokon zoznam 
miest na zničenie, bude to delete escape backspace domy ktoré boli 
predtým v meniacom sa svetle červené modré žlté zelené sa rozpadnú 
ich obyvatelia odídu a prespia pod igelitom bez mobilu; dotknúť sa 
rukami špinavými od prachu

linoryt
keď skončíš zmyješ pomocou riedidla tlačiarenskú farbu z valca 
matrice rúk takýmito čistými rukami kladieš odtlačky na slnko, 
kým uschnú nachystáš paspartu, na každej strane odmeria na mili-
metre presne rovnaký rozmer a do rovnakých rámov neskôr vložíš 
v rovnakej výške zavesíš na stenu niečo zješ a ako zvieratko sa 
skrútiš na posteli; do rána budeš mať textúru pyžama odtlačenú na 
tele a starostlivo usporiadané obrazy nad tebou, janou farby snehu, 
pretočí vietor ako mŕtveho sokola; plachtenie 
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Adam Kollár
OPUSTENÝ PARK

Na chodníku som našiel lístok. Do zábavného parku. Voňal po je-
seni a bol studený aj teplý zároveň. V strede neutrálny. Vrúbkované 
hrany. Pomyslel som si, že ho mohlo stratiť malé dieťa. Cestičky 
po slzách ho museli páliť ešte skôr, než prešlilícami. Slzy ako dra-
čie lode a po nich popol. ‚Ktorý vietor sa opovážil vydať na takú 
lúpežnú výpravu?!‘
      Hustá modrá prichádzala od lampy v tvare berly. 
      „Prečo sedíš v tieni?“ 
      Dievčaťu, čo sedelo na lavičke vedľa lampy, dub sypal lístky na 
hlavu aj kabát. Otočila sa:
      „Lebo mám rada vietor.“ 
      Tmavočervené vlasy sa skutočne zavlnili, vetvičky sa do nich 
ešte hlbšie zaryli. Na nohaviciach mala zaschnutý včelí vosk a na 
kolenách balíček zázvorových cukríkov.
      Na Orave je ako v praveku. Ešte stále si tam kúria pieckami 
na drevo a uhlie,  lovia mamuty oštepmi, a keď je búrka, behajú 
s bleskozvodom po poli, aby mali oheň. Taktiež vedú dlhé diskusie 
na tému, či bol skôr Oravan alebo vajce. Ak udrie blesk do stromu, 
všetci sa okolo neho zhromaždia, tancujú podobne ako indiániokolo 
totemu, s rôznymi pazvukmi. Najzdatnejší lovec má právo si vybrať 
ženu, akú chce, z územia celého Slovenska a následne ju odtiahnuť 
za vlasy do jaskyne.
      Dievča zaklonilo hlavu. Pri rôznom dopade svetla sa jej oči 
menili na zelené a modré.
      „To Slnko nemá rado mňa, nie ja jeho.“ 
      Všade zrazu bola smola. Sem-tam nejaká hviezda. 
      „Páči sa mi dážď. Ležať na kopci celý deň, keď jemne mrholí 
a nechať si kvapôčky dopadať na tvár. Potom sa rozprší a ja si doma 
osuším vlasy. Pri otvorenom okne môžem kvapky počítať, dýchať 
zapršaný vzduch.“
      Prileteli svätojánske mušky.
      Kráľ kmeňového zväzu Oravanov každoročne vyhlasuje súťaž, 
kto najlepšie zabezpečí rodinu na nekonečnú zimu. V tomto sú 
obsiahnuté kožušiny, lebo inak bežne chodia od pol pása hore nahí; 
narúbanie čo najväčšieho množstva dreva. Kly na stavbu nových 
chatrčí, zuby divých svíň, parohy, zajace, skrotenie medveďa jas-
kynného, aby chránil stáda oviec pred vlkmi a podobne. Dostávajú 
prívlastky k menám, podľa toho, čo im ide alebo nejde, prípadne, čo 

ich charakterizuje. Známy je Oravan slovensko-poľskej národnosti 
Andrzej Jasný Zub. Jeho úsmev je vidieť z Námestova až do Rabčíc. 
Najnižšieho Oravana volajú Krátky, rovnako ako Pipina Krátkeho. 
Doteraz rozmýšľam, prečo „krátky“, keď je nízky. Pravdepodobne 
mu prívlastok vymysleli jeho milenky.
      „Mám lístok…“ 
      Písmenká, slabiky, postupne celé slová sa stratili v akustickej pene. 
      „Našiel si ho. Patrí tebe.“
      „Ako vieš, že… Smiem si prisadnúť?“
      „Hmmm, môžeš.“
      Plamienky. Plamienky driemavé. Ich hukot.
      Papierik. Pravdepodobnosť, že ho nájdem práve ja. Ani mince 
v kanáli netušia, koho šťastie vlastnia. Kométa minula Zem len 
o vlások.
      „Kde je ten park? Keby boli dva lístky.“
      „Tam. Prázdny. Ale to neprekáža. Mám vlastný, imaginárny.“
      Budovy a konštrukcie stáli kúsok pred nami. V hmle. Pred 
lavičkou. A impozantná brána, osvetlená malými lampiónmi, s ná-
pisom „Poet – Um“.
      „Podaj ruku a nechaj sa viesť.“
      „Komu?“
      „Vozík na horskú dráhu práve prichádza. Pripútaj sa! Aha, tamto 
sú vzducholode!“
      Siláci z Oravy chodia po Slovensku a zbierajú trofeje. Niečo 
ako skalpy. Takú už mal, takú bude mať. Prišiel medzi nich šejk na 
ľadovom medveďovi. Objavili ropu. Orava sa stala sídlom ropných 
magnátov. Je cítiť telá vypálené do vody. Zničili si prírodu. Ich šamani 
vymreli a s nimi aj zázvor pestovaný v skleníkoch. A ty máš zázvor 
rada. Nenechám to tak. Umenie strúhania zázvoru poznám tiež.
      Vlasy sa nám vlnili obom ako Vikingom na lodiach. Vozík ide 
rýchlo, ale mám istotu.
      „Kto si?“
      „Mám rytierske cnosti a vlastné etické a morálne zásady, ktoré 
by som nikdy neporušil.“
      „Odkiaľ si?“
      „Nie z Oravy.“
      „Kde je to miesto, ten hrad?“
      Vietor fúkal silnejšie, zahrmelo, búrka. Kvapky škriabu tvár.
      „Veteris. Veteris Lublaem.“
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LETOKRUHY
Zima. Sneh je presiaknutý žlto-oranžovým svetlom. Mráz odrazu 
zamyká cesty medzi budovami… Okná kradnú súkromie v ku-
chyni, alebo veľká obrazovka na treťom. Klišé. Príliš ľahostajné, 
benevolentné…
      Ticho pretrhnuté psím brechotom v pozadí. Hojdačky sa nervózne 
chvejú. Vedľa nich je niekoľko obrysov, ktoré stále domaľovávajú 
svoje tiene lampami. Pevnôstky z bielych kvádrov a sánky sú záso-
bovací oddiel. Čiernym postavám na zemi nie je chladno. Nepotia 
sa. Prispôsobujú sa povrchu a bez prekážok prechádzajú všetkými 
predmetmi. Neprekážajú im ani tmavé guľaté tiene prechádzajúce 
cez nich. No niektoré pohltia. Zásah. Fyzickému majiteľovi to nie 
je vôbec príjemné.
      V bunkroch zhromažďujú najcennejšiu komoditu na bojisku. 
Muníciu. Tu platí, že vždy je lepšie mať nejakú v zásobe. A potom 
taktika. Priamy útok, zo strán, alebo útok zo zálohy. Nerozumejú, 
prečo vždy starších bavilo rozkopávať snehuliakov. V tíme je zá-
sobovač – vyrába gule na základni. Ochranca – ten dáva pozor, aby 
zásobovača náhodou netrafili a opätuje paľbu. Ostatní sú bojovní-
ci – vstupujú na bojové pole s nasadením vlastného života, riskujú, 
že práve ich zimné oblečenie bude najviac mokré. Veliteľ nie je, iba 
ak sa zvolil sám a všetci ho rešpektujú.
      Tma sa zarýva čoraz hlbšie do chodníkov. Prekrýva aj posled-
ný kus sivej oblohy so zaprášenými mrakmi. Unavení… Nevyhral 
zatiaľ nikto. Je čas ísť domov. Dych zakrýva výhľad. Zakráda sa 
pokušenie a sneh vŕzga pod jeho topánkami. Zapaľuje malé vločky. 
V pomarančovej žiare začína šarvátka na život a na smrť. Gule sa 
míňajú a steny bunkrov sa rozsypávajú ako hradby pri obliehaní. 
Padli prví. Boj muža proti mužovi. Sneh škriabe líca a sadí do nich 
červenšie jablká ako obvykle. Zavreté oči, ale na tvári a za krkom 
sú vryté zimomriavky. Letokruhy, ktoré si zapamätá.

Kamila Kvasnicová
Obesené žeriavy
 
Na tvoje ruky špinavé od červených lesných jahôd by som sa mohla 
pozerať celú večnosť. Sedíš v tráve, nezaujíma ťa, že tá sukňa, ktorú 
ti ušila babka, bude celá zelená a ani že ti po nohách lezú mravce 
a na ramená pristávajú včely. Mýlia si ťa s kvetmi. Aj ja si ťa mýlim. 
*
Podišla si k tomu plotu na začiatku leta. Tvár si mala bledú, ešte 
neopálenú. Bez náznaku nesmelosti si zakričala:
„Hej, ty tam!“ 
A ja som sa otočila od čistenia zemiakov, žmúriac ožiarená slnkom 
vylievajúcim sa spoza tvojich bledých vlasov. 
„Áno ty!“Hlas si mala taký detský, ešte nevyvinutý,  tak trochu 
piskľavý. 
„Čo sa deje?“ 
„Nejdeš so mnou na lúku?“ 
Bola si odvážna, oslovovať cudzie dievča len tak, to nedokáže hocikto. 
Ale napokon, bez hanby si robila aj veľa iných vecí, pri ktorých by 
sa iné pätnásťročné dievčatá určite červenali. 
„Musím…musím pomôcť s obedom.“ 
„Tak potom, dobre?“ 
Ako sa ti dá povedať nie? Stála si tam, v modrej sukienke a s dvomi 
dlhými vrkočmi. Princezná, ktorá sa prihovára mne, zo všetkých 
práve mne! 
Dobre som vedela, ako sa voláš. Agáta. To dievča, čo trávi každé leto 
v dome oproti a vždy keď je tu, tak sa celou ulicou ozýva zvuk klavíra. 
Agáta, tá z mesta, oteckovo dievčatko, malá, blonďavá…Agáta. Ešte 
aj to meno znelo zvláštne.
„Dobre,“ prikývla som a dala dole ruku z ponad čela. 
Pri opätovnom pozretí na zemiaky sa mi zrazu zdali akési odporné. 
*
Slnko zachytávaš do vlasov a spomienky nechávaš visieť v čase. 
V mojej spomienke vždy žiariš a voniaš, a nikdy nie si studená. Máš 
tú modrú sukňu a tancuješ po lúke, medzi vysokou trávou sa krútiš, 
ako keby si sa medzi ňou narodila. Vždy keď sa trochu prudšie pohneš 
a vietor zafúka správnym smerom, vidím ti pod sukňu.
A zrazu rozumiem všetkým chlapcom. 
*
Každý deň sme sa čakali pri potoku, hneď vedľa tvojho domu, kde 
sa cesta za mostom ťahala strmo hore. Odtiaľ sme kráčali na lúku, 
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časom nazývanú aj naša alebo len tvoja. Nuda bola pre nás neznáma, 
veď medzi kvetmi a stromami, medzi toľkým životom, sa len ťažko 
míňali témy na rozhovor či nápady na hry. 
Raz si vytiahla spoza chrbta fľašu ukradnutej vodky. Bol z teba 
v skutku hrdý zlodej, usmievala si sa však nevinne, akoby to nebolo 
nič zlé. 
„Každé dievča by sa malo v pätnástich rokoch opiť,“ tak znelo tvoje 
odôvodnenie. 
„Nemyslím, že je to dobrý nápad.“ 
„Veď ani nie je! Dobré nápady bývajú nudné.“ 
„Agáta…“ ale ty si už bežala hore kopcom a na lúku. Tak rýchly 
beh za dospelosťou môže mať len mladé dievča. 
Keď som ťa konečne dohnala, dala si mi do ruky fľašu a nútila piť. 
Bolo to odporné, môj nezvyknutý jazyk sa premáhal, aby poslal 
alkohol do žalúdku. Po prvom dúšku mi ostrosť skrivila tvár a tebe 
sa v očiach lesklo nadšenie. 
Opité sme ležali a pozerali na hviezdy, fľaša nebola ani do polovice 
prázdna. Pritúlila si sa ku mne, pod tenkou bielou blúzkou ti pulzovalo 
srdce a ja som ho cítila až na vlastnej koži. A potom bolo všade. No 
za zatvorenými viečkami nie, tam sa skrývalo nepríjemné kývanie 
a svet sa zrazu krútil. Posledná spomienka z toho večera boli tvoje 
bledé prsty perfektne napasované medzi tie moje. 
Na druhý deň ma na líci nepríjemne zaštípala facka od otca. 
*
Od jahôd nemáš špinavé len ruky. Ale aj pery. Na tie sa však nikdy 
nepozerám. Aspoň nie stále. Občas…Občas sa prichytím pri tomto 
hriechu a hovorím si, že jeden pohľad nezabíja. Chcela som sa vy-
spovedať, ale pomyslenie na to, že by niekto iný vedel o kráse tvojich 
pier a skazenosti mojich myšlienok sa mi hnusilo. 
Ty tomu aj tak nerozumieš, lebo si do kostola nikdy nechodila. 
*
Vedela si skladať pôsobivé útvary z kusov zažltnutého papiera. 
V jeden jasný podvečer slnko sfarbilo oblohu do ružovej,  tvoja 
sukňa bola rovnakej farby. Vyhŕňala sa ti nad kolená. Na stehno si 
si položila papier a len pohybmi prstov z neho spravila niečo živé. 
„Otec ma naučil skladať žeriavov, keď sa vrátil z Japonska. Tam je 
symbolom dlhého života. Rozprával mi príbehy o ľuďoch, ktorý ich 
skladajú pre šťastie a o nemocniciach, kde chorí veria že skladanie 
žeriavov im pomôže a napokon sa uzdravia. Ale mňa to až tak ne-
zaujíma, len sa mi páči, ako vyzerajú.“ 
A potom si vytiahla ešte jeden papier a podala mi ho do ruky. 

„Skús to aj ty.“ 
„Neviem ako,“ priznala som sa, trochu zahanbená vlastnou nezna-
losťou. 
„Naučím ťa to.“
Naklonila si sa, dva vrkoče ma šteklili na nohách. 
Kolibríkovo srdce je ľahké a bije rýchlo a v ten moment mi ho niekto 
vložil na miesto, kde malo byť to moje. Nenaučila si ma vôbec nič, 
s každým pohybom sa vnímanie zužovalo len na teba. Nebol tam 
žiaden papier ani žeriav, len ty. 
„Tak, hotovo. A už to budeš vedieť!“ 
„Ďakujem.“Červeň v lícach o mne prezrádzala všetko, čo bolo skryté 
v mojom kolibričom srdci. 
„Vieš čo? Mali by sme ich spraviť viacej! Pre šťastie.“ 
Potichu som prikývla, vtedy ešte netušiac, že tie žeriavy mi prinesú 
viac sĺz než úsmevov. 
*
Nechávaš ma túžiť. V tichu svojej izby pozorovať tiene papierových 
skladačiek, snívať o tebe a tie sny nenapĺňať. Učíš ma novým slo-
vám, ktorých významy som už dávno vedela, len sa mi zdali cudzie. 
Aj ty sa mi teraz taká zdáš. 
*
Leto sa nesmelo končiť. Nikdy. No času boli moje túžby ukradnuté. 
Na konci augusta sme poslednýkrát sedeli na lúke. Naposledy sme 
tancovali a plietli vence z kvetov, naposledy sme žili v našej  sladkej 
nevinnosti. Potom už prišla skutočnosť, horkosť odchodu a neprí-
jemné štípanie sĺz. 
„Odchádzam späť domov,“ zašepkala si mi, lebo do šepotu sa ne-
zmestí toľko smútku. V jednej ruke si tuho zvierala kvety. A v druhej 
vyznanie. 
„Bolo to fajn leto,“ odpovedala som, vyznievajúc plytko a úboho. 
„Budúci rok…by sme možno mohli…“ tápajúc po správnych slovách 
si ma zvalila do trávy.
V tom bozku boli všetky radosti leta, spočítané hviezdy a upletené 
vence, každý papierový žeriav a farby tvojich sukní. 
*
Lietaš mi nad hlavou. Spomienky sú papierové a ty si ich nechala 
visieť na tenkých šnúrkach. Obesené žeriavy. 
A ja sa cítim ako oni, lebo už neprichádzaš.
Teraz je každé leto slané po slzách. 
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Magdaléna Martišková
Zbierajte len dozretých poetov…

JAZVY
Vraj jazvy od cigariet ostávajú navždy.
Neplatí ani formulka, že do deviatich mesiacov sú v stave doliečenia. 
Potom až príde niečo trvalé. Na náš dôkaz musíme ešte počkať. 
Týždeň a pol… Snáď si ťa zapamätám. Moju jazvu. Na vonkajšej 
strane palca…
Keď sa smejem v okuliaroch, vyzerám vraj ako striptérka 

SLEČNA POHÁRIKOVÁ
Okolo  siedmej  rannej pochopím,  že  je najvyšší  čas  rozbehnúť 
deň. S prsiami v tielku vystavenými na balkóne svetu. Bývam na 
siedmom, môžem si to dovoliť. Mohla by som si, keby som namiesto 
nich, nemala len dve lentilky, badateľné maximálne z blízkosti pol 
milimetra. Hanblivá. Spievam, mysliac si, že len v hlave, v  blúze 
pokrčeného štýlu zapnutej po krk. 

RIGHTMAN
Okolo siedmej rannej začína chaoticky pobehovať po byte a zhŕ-
ňať kvalitne staticky uložené papiere zo stolov do koženej, mierne 
vyšúchanej tašky. Zastaví pred pracovňou s vyhrnutým rukávom 
košele tesne zakrývajúcim jazvu nad lakťovou jamkou. Prečeše si 
kučeravé vlasy ohodnotiac, že dnes to bude fajný deň. Vystupujúc 
z vlastnej sociálnej rezidencie, stíha dopiť studenú kávu a ponadávať 
na výsledky včerajších prenosov. Je citlivý.

LIST Z JAPONSKÉHO CHODNÍKA (Arborétum T. MLYŇANY)
Vykračujúc po Ázijskej ceste zbieram drobné lístky a ihličie do 
herbára. Páči sa mi slnko páliace na moju vápnitú pleť a vôňa exo-
tických kvetov. Cítim sa tak neslovensky, až to desivo narúša moje 
patriotické cítenie. 
„Milujem návštevy arborét. Toť kvetinka, hen stromček, lipa, zopár 
sukulentov, päťdesiat javorov, zase lipa, breza, jelše. Alergik sa môže 
aj zblázniť.“ 
Ivana so slameným klobúkom na hlave v tesnom závese vykrikuje, 
ako veľmi neznáša tú hovädskú flóru okolo nás, rukami odháňa 
hmyz snažiac sa čo najmenej vyzerať ako rastlina schopná opelenia. 

„VY PÍŠETE BÁSNE?“ A.K.A. LÁSKA NA PRVÝ KOLÁČ
Sedel v košeli s vyhrnutými rukávmi v mestskom parku a niečo 
zapisoval. Možno tipy na najbližšie preteky. (Bude v nich pretekať aj 
Ivanin Crossdriver a moje nervy, keď sa ju budem snažiť presvedčiť, 
že by sme mohli stáť o kúsok ďalej smerom od trate.)
Vyzeral mierumilovne, nie ako stávkar. Dokonca mal milý pohľad 
a asi 35 preč.
„Prepáčte, vy píšete básne?“ pozastavila som sa, keď som dosiahla 
jeho líniu. 
Zdvihol pohľad, posúvajúc si okuliare vyššie k vysoko v čele zasa-
deného vrcholu nosa.
„Už to tak raz bude,“ usmial sa, dávajúc mi najavo, že má záujem 
o kus reči. Ja o kus jeho slivkového koláča. Nech žijú slivky a domáce 
koláče! Po hodinách literárno-kuchárskych tém som odchádzala 
s papierom, na ktorý mi napísal recept.
Bolo tam len číslo. Desaťmiestne.

GINKO IVA
Podvečer mi volala Ivana, vraj rastlina, ktorej si domov z arboréta pre 
istotu ukradla rovno celý konár, nebola Ginko. Nielen, že neobjavila 
stratenú pamäť, ani vnútorný pokoj, ale dokonca má horúčky. Vraj 
zomiera. Dúfam, že sa sústredí… 

TELEFÓNNA HORÚČKA: 
STAV VYLIEČENIE – ANI ZĎALEKA NIE.
Volať- nevolať. Celovečerná dilema. Burizóny: prvý áno, druhý nie…
 Zjedla som pol balíka a nedorátala absolútne nič. 
Volám Ivane, snáď ešte žije. 
 
KAMUFLÁŽ
Nedeľňajšie ráno. Špacírujem medzi regálmi jedného z reťazcov. 
Ešte v pyžamových nohaviciach prichádzam k pokladniam s tam-
pónmi v ruke. Vybrala som si tú s party predmetmi. Detské ozdôbky, 
girlandy, farebné plastové riady a konfety mi zakaždým zdvihli 
náladu. No z akého dôvodu si na pás predo mnou vykladá nákup 
básnik z parku, fakt netuším… V pyžame a s tampónmi v ruke, už 
pofidérnejšie vyzerať ani nemôžem. Záchrana=kamufláž.
„Máte zvláštny nákup slečna. K čomu je vám toľko farebných plas-
tových pohárov?“ pobavene začala predavačka blokovať môj, naozaj 
netypický výber tovaru. Preklínam šialené nápady núdzových situácií.
„Ehm, nemám z čoho piť, neznášam umývanie riadov!“ hlesla som. 



 
 
 
94 – 95

Dnes ich umývať fakt nebudem! Aspoň, že sa na mňa usmieval…
alebo zo mňa?!

VYTRIEZVENIE
Na kuchynskej linke mám sedem sád plastových pohárov. Na tele-
fónnej poeta.

NEPRAJNÁ IVANA
Ivana nemá pochopenie pre môj obdiv básnikov. Dúfa, že naše deti 
budú mať ryšavé vlasy…
Vyhlásila to na margo môjho priznania, že recept na slivkové koláče 
mávam v noci pod vankúšom, na plachte a pod perinou, v tých si-
vých ponožkách vedľa postele. Na zlomené srdce priateľky postačí 
sekundové lepidlo, hektoliter vína a dobrá čokoláda.
 
BIOLOGIČKY
„Môže imelo zakvitať?“ podpichujem opäť vyhádzanú Ivanu.
„Čo za rádioaktívnu vec si to zas natrhala?“ prehŕňa sa zožltnutými 
listami v nedočítanej knihe. „Ty sa nikdy nepoučíš z môjho nešťastia?“ 
štuchne ma so smiechom do rebier rohom Červená kalina.

EUGEN
Keď mi to raz v živote nevyjde, zostanú mi po ňom aspoň dvojič-
ky. Obéznejšieho typu s milým úsmevíkom. Budú chodiť na balet 
s pravdepodobne dobre zvládnutou šnúrou. Budú po otcovi. Dúfam. 
O dva poháre neskôr: Prilieva na tri…
A začína mi čítať ďalšiu z jeho sterilných básní, o dátume a krvácaní 
z nosa. Je tak precízne uhladený, až mám chuť rozčechrať mu vlasy 
a pohrýzť ho… Asi do líca. Vtlačiť mu hodinky, čo do pár minút 
zmiznú. Ostane len pocit po slinách…
Spokojne dočítal, poznamenajúc, že sa pekne usmievam. Približne 
tuší. 

BECHEROVKOVÉ PRÍPADY alebo JAK BÁSNÍCI PŘICHÁZEJÍ 
O TRIČKA
„K Becherovke sa už nepriblížim ani na kilometer,“ konštatuje 
uznávajúc, že to nebol zas až taký dobrý nápad. Rukou s jazvou si 
prehrabol kučeravé vlasy. 
„Ale veď vonia ako Vianoce, sám si to celú noc opakoval…“ šepkám.

Thuy Tien Ngo
B

„Áno či nie? Odpovedz mi! Ako to je. Klamal si…?“
A on mlčal. Lebo nechcel, dosť možno len nevedel odpovedať. 
A tak len prehltol mlčanie a husté ticho, ktoré sa mu v črepine hrdla 
premenilo na dve tichá. Musel sa rozhodnúť. Ako?
Neexistujú dobré či zlé rozhodnutia. Ak vôbec existujú rozhodnutia. 
Čo ak je to len ilúzia? Obyčajná predstava, ktorá nám je podstrčená 
akousi vyššou silou. Presne tak! Myslíme si, že sa rozhodujeme a pri 
tom tam. Tam! Tam hlboko, v tej hĺbke hlbočiny mysle už vieme, aký 
krok do budúcnosti spravíme. Teória. Ale čo ak rozhodnutia skutočne 
nejestvujú a je to výplod mysle? 
Neexistujú zlé či dobré rozhodnutia. Nedajú sa hodnotiť. Sú tu však 
následky. A teraz každý kto nesúhlasí, zdvihne ruku na to, aby nebol 
vypočutý. A môžu byť zlé alebo dobré? Ak toto takzvané –roz-hod-
nu-tie– nedokáže byť ani len neutrálne? Dokážte ich existenciu!
Následky. 
Dozvuky. Ozvena všetkých činov, od ponorenia vrecúška čaju do 
studenej vody až po násilne vniknutie do schátraného domu akejsi 
dôchodkyne. To sú veci, podľa ktorých posudzujeme a súdime, aké 
rozhodnutia vlastne sú. Ak sú. Dosť možno môžete poprieť aj našu 
existenciu.
Kto sme my? Oh, zbytočnosť. Nepotrebné odpovedať. Dosť možno 
sme ako tie rozhodnutia. Také, akým sa nevyhne ani B. 
B je náš zbytočný hrdina, ktorý vlastne hrdinom nie je. Nikdy nikoho 
nezachránil. Ani fazuľku pred ústami svojej sestry, či seba pred 
životom. Možno z hľadiska tzv. rozboru literárneho diela. Postava. 
Vraj tá hlavná. To už áno. Naničhodný B.
A ten! Práve ten mal vysloviť jednu odpoveď. Lenže nemohol. 
Nedokázal. Ani len otvoriť ústa, nieto vydať zvuk. A tak len mlčal, 
prehltajúc vyschnuté sliny až mu naskočilo Adamovo jablko. Nemal 
by ho Adamovi teda vrátiť? Ale keď už sa dotkol Evy!
Ticho. Také, čo rozpaľuje a chladí v jednom momente. Také, čo 
prebehne ladne cez chrbát a zahryzne sa do zátylku. Dychberúce.
Ani slovo. A ona zvyšovala hlas. Zvyšovala? Zvýšila. Jedným ná-
dychom. Jednoducho, prosto. A on!? On…? Och, B. Akoby sa bál 
prerušiť to. To jej divoké rozhadzovanie rukami, ktorými vírila 
vzduch a rozhadzovala molekuly. Preto sa ani nepohol. Ani len pera 
sa mu nezachvela.
Stále mlčal. Lebo nemal odpoveď! Nemal. Nemohol. Len sa dusil 
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hrčou v krku, čo zužovala hrdlo. Vlastným výdychom. Nevydých-
nutým. Nevypusteným a pritom cez štyri biele steny sa odrážalo: 
„Povedz to!“
Snaha o pokoj. Logické zmýšľanie. Zmyselné vyraďovanie. V mysli 
sa mu vynorili rozkošné krivky tela, skrúcajúce sa pod dotykom 
jeho prstov. Zatínal päste až to škrípalo a v tom tichu bolo počuť 
takmer každé jedno napnutie kože, ktorá už mohla len prasknúť. 
Roztrhnúť sa. Odhaliť ružové svaly a tkanivá! A črep nemoty v hrdle 
sa zväčšoval.
Pristúpila. Odstúpil. Obaja o krok. V ruke sa jej ledabolo hompáľala 
zbraň. Očami tú ruku pozoroval, majúc v pláne vziať ju. Ale vedel, 
že sa to nedá. Vedel to vtedy , v tom jednom momente, keď zdvihla 
ruku a opäť kričala. Zbesilo. 

Piskľavý hlas vychádzal spomedzi popraskaných pier na tvári znetvo-
renej emóciami a odrážal sa od tých štyroch bielych stien. A vrážal 
späť do jeho uší, rezonoval v hlave. To.
„Povedz mi pravdu! Kde si bol, s kým si bol…“
A napriek všetkému sa hlások triasol, prechádzal do šepotavého nič. 
Šumenia telíčka rysujúceho sa pod ľahkou košieľkou. 
A napriek tomu, že ona bola tá ustráchaná, on bol ten bezmocný. 
Ktorý takmer nedýchal. Habkal, koktal. A nebolo ho počuť. „J-.. 
Ja…“ Prázdny hlas. Prázdnejší ako predchádzajúce noci či stretnutia 
v zatuchnutých kabínkach. Ktoré teraz môže len ľutovať! Oh, pardon. 
Vyplnené len zvukmi dvoch ľudí, čo si čosi dokazovali. Viac v tom 
nebolo. Vypĺňali svoju prázdnotu..? Ako to vysvetliť. Zlato, nič to 
neznamenalo. Ty si jediná. A pritom sa dívať na hlaveň pištole.
Uprela naňho pohľad lesknúcich sa očí. Žmurkala, aby zahnala slané 
stužky, kriviac pery do akejsi vlnovky. Napäto čakala na to, čo vyjde 
z úst naničhodníka ako je B. Lenže nič nevyšlo. Len zaškrípanie 
chrupu a sekaný nádych žienky, ktorá pevne zovrela zbraň. Ktorá 
túžila po odpovedi! Žena vášnivejšia ako ktorákoľvek. Vášnivejšia 
ako krv, čo v cievke na čele pulzovala od.. Od čoho? Znechutenia? 
Strachu? Hnevu? Niečoho.
Lenže ona vedela, lebo ona sa držala za hruď. Krčila jemnú látku 
košieľky, otvárajúc ústa: „Odpovedz mi už. S kým si bol.. Nič sa 
nestane. Len mi povedz….“ A skúsila sa upokojiť, malým hláskom 
a s malou dušičkou znovu zdvihla zrak, aby ju videl. Nie, aby ho 
videla. Aby B videl. Ju. Jej tvár zmáčanú stužkami rozmazanej špi-
rály a červené líca. Poťahovanie sopľov späť do nosu. Dupla nohou 
a nepokojné prsty zatancovali na spúšti.

„…Prosím…“
Pristúpila. Neodstúpil. Rozvírila vzduch. Čosi sa v ňom pohlo, čosi 
ako pichnutie a ani prehltávanie slín neodlepili suché steny hrdla, 
kým lapal po kyslíku. Keď nozdrami nasal jej vôňu. Jej kože. Jej 
vlasov. A malé pichnutie zmenilo sa na pichnutia. 
A vtedy to vedel. Vedel, že neunikne. Mala ho v moci. Sotva sa 
ho dotkla, ani sa ho nedotkla. Infikovala ho svojou prítomnosťou, 
zmazala stopy tej druhej. Vedela o tej druhej. On sa však tváril, že 
nevie. Ani jeden z nich nevie o tej druhej! Isteže nevie, veď on to 
tak chce. Pretože najlepšia lož je tá pravdou obalená. Koľko pravdy 
bolo na tejto? 
„Odpovedz mi… Rozhodni sa…“
A ktoré je to správne rozhodnutie? Ak existuje. 
Mierila naňho a hlaveň sa triasla, lúče zapadajúceho slnka bozká-
vali jej bosé chodidlá, ktoré boli jedinou oporou krehkého telíčka. 
(Mysle.) Mierila naňho, lenže on bol tým zločincom. Iba on! On, 
ktorý zo seba nevedel vydať nič, okrem seba. Ktorý sprosto konal 
a teraz chcel premýšľať! 
Zdvihol ruky nad hlavu. Chcel sa vzdať. Dupla nohou s ozvenou. 
„Prosím, nerob to…“ Musel sa usmiať. Fascinovala ho. Miloval ju. 
Nikdy jej nerozumel. Doliehali k nemu jej vzlyky a vtedy vedel, že 
už vie. Že vedela dlho.
„S ňou…? Prečo to musela byť ona…“
Ani sa len neusmial. Možno trošku. Trpký polúsmev a sklopenie 
hlavy. Vzdal sa a mlčať bolo jeho rozhodnutím. Bolo správne?
Vzduchom preletela guľa, spätný náraz ju mal odhodiť, no ostala stáť. 
Poslednýkrát sa na ňu pozrel. A videl. Mohli by sme vám opísať ako 
sa mu rozletela hlava. Ako mäkká hmota obalená mazľavou krvou 
padla na parkety. Lenže to nebolo dôležité. B totiž zbadal. Videl. 
Díval sa na ňu a …
To, čo videl nebol smútok. Nebol strach. Či ľútosť. 
V uplakaných očiach bolo len nič.
Pretože keď sa rozhodol, rozhodol za ňu. Keď vystrelila, umrela 
s ním.
Keď padol, ona už nebola.
Len panna bez ničoho.
Telá na zemi.
      . . .
A teraz B ležal v posteli. V bielych plachtách. Vedľa seba prázdne 
miesto, nikým nezohriate už pridlho na to, aby to vedel zrátať. Na 
nohách notebook v snahe napísať čosi, čo by rozprúdilo jeho nee-
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xistujúcu kariéru. Prišla správa od Y. Vo vedľajšej izbe sa ozýval 
plač dieťaťa a on…
A on premýšľal o tom, čo všetko by sa stalo, ak by sa vtedy rozhodol 
inak.

Y
Pretočil sa na chrbát. Vnímal svetlo prenikajúce cez viečka a videl 
oranžovú. Takú, ktorou sú potiahnuté grapefruity. Alebo to bola 
červená? Ani nevedel, tak sa len otočil a prvé, čo po otvorení očí 
spravil, bolo že ich opäť privrel. Prižmúril na strop, kde sedela mucha. 
Alebo len fľak, ktorý sa podobal na muchu. Aha, nie! Pohlo sa to.
Zachrčal. Škrelo ho hrdlo, na krku šteklili vlákna koberca. Nič v ňom 
neprebiehalo. Dosť možno len základné pohyby buniek a telesné 
procesy. Pohol prstami, kým kolo tela sa mu obtierala stužka melódii. 
Synchrónia zvukov. Z rádia. 
Pohol prstami. Spravil pohyb. Pohyb rukou a hodil odhodený mo-
bil – smer zapnuté rádio, ktoré netrafil. A preto vstal. Prešiel prstami 
cez vlasy v snahe ich márne upraviť. Zdvihol prst a dlaňou buchol 
do tlačítka na zariadení, majúc spokojnú krivku pier na ksichte. 
Blažený. Akoby práve ukončil šiestu svetovú, či dokonca zachránil 
ľudstvo pred hladomorom. A vlastne pomohol len sebe pred otrav-
nejším ránom. Ráno je čas, keď vstane. A teraz už bol iste hore, plne 
pri vedomí, usmievajúc sa ako maniak.
Len obočie sa mu začalo pomaly kriviť, ako všetky zmysly odišli 
a ostal len zrak vnímajúci tmavú škvrnu na koberci. Ak by oči mali 
možnosť približovať či vyjsť z lebky, kotúľali by sa po koberci 
a skúmali. Všetko, čo si včera nevšimol. Nepamätal…?
Matné obrazy. Slabé obrysy. Ladne tancujúce tiene dvoch ľudí a slad-
ký smiech hladiaci jeho uši. Nič to nemenilo na škvrne, čo sa škľabila 
na bielom koberci. Nič to nemenilo na tom, že v ňom čosi bublalo, 
keď videl tú malú chybu v perfektom byte. Nič…
„Argh…“ Zaklonil hlavu. Dlaň položil na tvár, pošúchal spánky 
a už sa len otočil na päte. Zvrieskol akési nezrozumiteľné zvuky 
a to sa ozývalo chodbami bytu, akoby to boli chodbičky mraveniska.
Ktorými prešiel, aby sa vrátil so sprejom, čo mu včera poradila 
mladá predavačka s menovkou E. Mladé mäsko, za ktorým sa sotva 
obzrel. Mal iné starosti.
Terajšia starosť bola škvrna. Tá, ku ktorej si kľakol. Potrepal fľa-
šou a v tichu vypnutého rádia začul aj hrkanie sklených korálikov. 
Zdvihol nádobku a syčaním sa koberec opäť stával bielym, skrytým 
pod bielou penou. 

Všetko muselo byť perfektné. Čisté. Dokonalé. Bez akýchkoľvek 
záhybov. Pretože tento byt bolo jediné miesto, kde nesmela byť je-
diná chyba. Bol jeho rajom. Nebo, peklo, raj? A už prešiel očistcom? 
Posadil sa a čakal.
Y čakal, kým čistiaci prostriedok na koberce začne účinkovať, aby 
sa mohol pustiť do drhnutia kefou, ktorú mal pripravenú v ľavej 
ruke. Tiež biela. Y miloval bielu, lebo predstavovala čistotu. Všetku 
všetučičkú na svete. Neskazenosť, ktorá sa časom vytratila. Nič už 
viac nebolo biele, nevinné.
Ani novorodeniatka. Tie sú najšpinavšie. Nemôžu za to, isteže nie. 
Sú ohmatané čiernotou a bahnom rúk dospelých, čo nosia fasády 
serióznosti a vedomostí. Nekonečných pokrokov a názorov! A pri-
tom… Pritom! Sú to len ovce. Všetky do jednej čierne, lebo byť 
čiernou ovcou je „in“ a každý má svoj vlastný osobný a špeciálny 
názor, čo ukradol tomu od-vedľa. 
A detičky sú čierne ovečky. Zamotané do pavučín rečičiek dospe-
lých – vyspelých. Dosť možno sú nevinné v momente, keď vyjdu 
z lona svojej matky, ale nepočujú oni už vtedy, keď sú v maternici? 
Sú to špiny. Zberba. Ktorá pohltila ju. Lenže ona bola medzi nimi tá 
jediná! Jediná… Perfektná. Miloval ju, keď stála v tejto izbe. Miloval 
ju, keď sa pred ním skryla za biele záclony, čo vždy ladným opísaním 
jej ženskej postavy odhalili, kde je. 
Zaklonil hlavu a na očiach cítil jej jemné pršteky, ktorými zvykla 
opísať línie jeho tváre, čeľuste a… A tým dotykom doňho vlievala 
svoj pokoj! Privrel oči a nenávidel svet za to, že ju vzal. Ešte stále 
v rukách cítil mäkkosť tela, čo sa mu skrúcalo pod ľahkými dotykmi. 
A oni ju vzali. Nevedel kam, nevedel ako. Zničili ju. Ešte stále pred 
sebou videl ako pije pohár vína. Biele gélové nechty, ktorými klopkala 
o svetlú opierku kresla, pričom prehodila nohu cez nohu. Hladina 
červenej tekutiny sa zavlnila. Priložila pery na okraj a dívala sa naňho.
Pena tíško syčala, smrdela chemikáliami. Jediný pach, čo sa v tomto 
byte zjavuje. Chemikálie a čistota. Zvonku dnu neprenikal ani len 
jediný zvuk. Tu bol chránený. A musel ochrániť aj ju! Lenže už ne-
bola. Zmizla. Stiahli do ju svojich močarín a nechali mu po nej len 
rozbitý pohár. Črepiny, čo trhali jeho srdce, hoc sa na ne len díval. 
Odhodil kefu. Surovo. O sklo. Odrazila sa späť. Pena ďalej syčala 
a s ňou i zápalka, keď si zapálil. Potiahol. Takmer sa zadusil.
Vyfúkol stužku dymu a ten stúpal. Stúpal v špirálach. Popol padal 
na koberec. Modrastý dym a šedastý popol. Pri nohách.
Ktoré neboli jeho. Prižmúril oči. Mucha tam už nebola. Posledné 
svetlo dnešného slnka uniklo. Pomedzi prsty ako piesok. Ostali len 
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zrnká a on ju stále nemohol lapiť.
V ušiach mu rezonovala ozvena jej sladučkého smiechu. 
Úsmevy, ktoré mu venovala.
Vzdychy, ktorými ho hladila.
Lenže svet ju ukradol! Utopil vo všetkej svojej škaredosti. Zde-
formoval krehké línie jej siluety až z nej nebolo nič, len tá hmota, 
ktorou boli oni.
Stále spomínal na teplo ženského tela.
Nevnímal škrabanie.
Nastavil tvár nežným perám.
Nepočul krik.
Zbožne očami oblizoval každý detail.
Nevidel slzy.
Pohár sa rozbil a víno rozlialo. Črepiny otvorili pohyb. Pery otvorili 
seba. Lapajúc po dychu, vzduchu a palce sa zaborili do mäkkého 
tkaniva delikátneho krku. Y zatlačil. Jeho ruky ostali poznačené bie-
lymi gélovými nechtami. Krehké telíčko sa však už nebránilo. A pri 
tom všetkom! Pri tom všetkom cítil len vzrušenie, hnev. Bublajúcu 
hmotu, čo mu dávala rozkazy tlačiť a tlačiť, nedbajúc na vypúlené 
oči či chrčanie upchatého hrdla. Vzrušenie a zvierací inštinkt.
„Nefunguje to. Už sa predo mnou neukazuj.“
Objímal lahodnú oporu hlavy, skúmajúc jej pevnosť. Kým ona kopala. 
A videl svetlo. Mal to svetlo v rukách! To jediné. Len jeho.
Nikoho iného.
A víno sa vsakovalo do koberca. 
Nohy sa prestali zbesilo hýbať.
Ruky klesli pozdĺž tela.
Ostalo ticho a čisto.
Keď popol spadol do peny.

E
Kričali, aby neskákala.
Včera stretla muža. Kúpil si čistiaci prostriedok na koberce. Ponúkla 
mu ten najdrahší a on ani brvou nemihol. Išiel zaplatiť. Ulízaný 
ako had, tak by ho ohodnotila a na stupnici od jednej po desať by 
mu dala sotva niečo. Možno pár bodov za uhladenosť, nad ktorou 
fľochla. Sama bola hadom. Podsúvala všetko, cenovo drahšie – lebo 
čo je drahšie, to je kvalitnejšie.
Dnes stála na okraji strechy. A oni kričali, aby neskákala. Pričom 
však videla len ich mobily! Rôznorodé obaly novej generácie „smart-
fónov“. A bola by ich opľula, ak by mala istotu, že trafí aspoň dvoch.

Takto však len rozpažila ruky a premýšľala. Načo to bolo mužovi, 
ktorý má s najvyššou pravdepodobnosťou upratovačku? Taktiež ju 
zaujímalo, či vietor je studený alebo ona teplá. A prečo sú ľudia 
takí tupí.
Prečo každý svoj krok volajú pokrok. Prečo sa snažia zachrániť pla-
nétu jej ničením. A prečo nežijú svoj život, ale život iných? Otvorila 
ústa. Zhlboka sa nadýchla čerstvého smogu mesta. A ani jej neprišlo 
zle, lebo to bolo bežné.
Bežné bolo, že každý deň ktosi vykročil nohou do prázdna ako ona 
práve teraz. A oni stále kričali, aby neskákala, no zaznamenávali 
každý jej pohyb. Pre ďalšie generácie predsa! Pre internet a médiá, 
aby svet videl tragédiu.
Aby sa hovorilo o tom, ako mladí nie sú, čo bývali. Sú skazení a roz-
maznaní. Nič si nevážia. Chcelo by to starý režim a novú technológiu.
Zaviesť nový poriadok! Upratať im hlavy! Každý, kto nie je s nami, 
je proti nám! A kto sme my?
Bola znechutená. Zo všetkého, čo sa dialo. Natoľko, že jej bolo jedno, 
čo bude potom. Oni to nevedia, ale ona áno. E vedela, čo sa bude 
diať. Ľudia budú naďalej ničiť. Ale Zem zničí ich. Ošetrí sa sama. 
Lebo ľudia nepomáhajú! Nevedia ako, len si chytro hladkajú bradu.
Tomu verila!
Všetko raz skončí.
Vykročila. 
Skočila.
A cítila sa voľne.
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Barbara Vojtašáková
Michalovi

.
Vždy keď prídem domov, som trochu skeptická. Mám prázdne oči. 
Všetko sa od nich odráža. Potom si zapálim sviečku a začnú horieť. 
Niekedy dokonca zabudnem na všetky slová a betónové steny. Vtedy 
si myslím, že horia samy od seba. Nezakrývam sa, keď chcem byť 
videná a snažím sa absorbovať celý vesmír. Ruky a papiere. 
„Keď nepotrebuješ písať, nepíš.“
. . 
A tak píšeš. Medzitým si šepkáš ružence a rozmýšľaš, či si neza-
budla. Na hodinky sa pozrieš presne vtedy, keď si k času môžeš 
priradiť meno. 
. . .
Môžeš karmínovou naplniť celý pohár a predsa si neľahnúť na rame-
no? Môžeš niekoho presvedčiť o tom, že možno existuje? Že existuje 
jeho hlas aj motív, ktorý postupne mizne ako teplá platnička… 
Zvyšuješ hlas nad bezpečnú úroveň. Napriek tomu ho radšej vnímaš 
očami, lebo sa bojíš, že naň nezabudneš.Síce raz vyprchá z rádia, 
ale vždy nájdeš prístupné odkazy. 
. . . .
Doma všetko prirovnávaš k medzerám na radiátore. Vždy si na nich 
hrávala modlitby. Zneli ako voda. Mama na teba potom kričala, že 
počula každú notu, nevediac, že si spievala jej. Na plamene sa pozeráš 
zavretými očami a rozmýšľaš či existujú nejaké slová, ktoré sa hodia 
k sebe. Medzery ani riadky ti už nestačia.
. . . . .
Sviečka sa vyliala na betónovú stenu. Okrem hlasu konečne pochopíš 
aj motívy, o ktoré si nežiadala. Radšej pochybuješ. Hlavne o tom, 
čo sa nikdy nestalo.
„Všetky rýmy sú natoľko priemerne zlé, že existovali už aj predtým.“ 
Alebo možno neexistovali,  lebo nimi nikdy neboli. Viem, čo mu 
darujem na Vianoce. Unavia ho viac ako celá noc. A možno ešte 
viac ako všetky poviedky, ktoré neboli napísané pre neho. 
13:13.
Závidíš mu sklenený pohár a odosobnenosť. Už ani nevieš, či ide 
o toho istého človeka. 
. . . . . . 
Medzery mi už viac nepripomínajú modlitby,  ale  (k)roky. Asi 
triezviem(š). A jediné čo zo mňa časom nevyprcháva sú protiklady. 

pomedzi 
Zaclonil si mi výhľad na nebo a ja som stále videla svetlo. Bolo 
mäkké, biele a v nanometroch. Hovorím, nakloň sa za papier, pery 
a okraje. Tam ma nájdeš. Pomedzi (áno, stále príliš ďaleko od zeme). 
Ty hovoríš o očiach. Tebe, jemu, mne, jemu… Odosobňujeme sa 
plynulejšie ako automatické písanie. 
Môžeš ho jedine vidieť. Tanec pomedzipripomienky (dotyky nemož-
no), rýchlo si schovaj rukavice (postoje nemožno), nech ťa nenájde. 
Hrala som a nebol si tam.

brezy
Už sa neschovávaš, lebo ti je príliš ľahko a prázdno, nadnáša ťa za 
okraj, vzduch, vzdu… Vyzívni to. Ak zatvoríš oči, možno zistíš, 
ktoré je to krajšie. Hovoríš, keby sa ti chcelo tak, ako sa ti nechce, 
nespopolnil by si sa. Nevyfúkol by si sa ako dym a už konečne 
by si ma vypočítal. Strakatý a pokrútený. Oko vyrezané do kôry. 
Tmavozelený. Dym. Brezy objímajú zozadu ako tiene. Prirýchlo 
a neperspektívne. Tak nakoniec aj zhoria. 

mi
Vidím len absentujúcu anonymitu, nafúknutú ako minulý týždeň. 
Pohybujem sa do predvčera a naspäť. Medzi dva uhly, ktoré miznú 
ako obraz balóna s veľkým farebným srdcom. V pravých uhloch 
vyhľadávaš len to doslovné. 
Hovorím, zachyť okom obraz samého seba a vyčnievaj. Nafúkni sa 
a vyleť, vypľuj slová. Pekný. Všeobecný oktogón. Klišé. Dúfam, že 
oceňuješ nezovšeobecňovanie. 
Trhliny miznú ako obraz človeka. Iného. Celistvého. Mňa. 

zbledlo
Prízraky pokrývajú každú tretinu dňa. Na večeru, na obed, na raňajky. 
Zvečerieva sa v presnom poradí. Stále nevieš, ktoré je to krajšie (možno 
sa len zaiskrilo a zhorel si ako sekunda, drsný povrch medzi prstami).
V zákrutách ti postupne blednú ruky. Ani okraje už nevidím. Na 
ôsmej som zabudla seba, ty si zabudol čistopis. Možno mi dajú cenu, 
ak nebudem príliš zrejmá. 

slnko
Dva biele zrkadlá zneli v objatí ako počasie. Kroky postupne scho-
vávaš do vrecka. Ku mne a zanedbaným parkom. Záplaty (bližšie), 
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Júlia Frčková
Hrdinka toho leta

Predstavte si dve dievčatá. Obe už takmer dospelé, ale vnútri deti. 
Jedna je staršia, ale len papierovo. Sú sestry, ale nepodobajú sa. Obe 
bláznivé, teda v rámci možností. Ich láska smeruje k telepatii, ale 
aktivity hrať spolu nemôžu. Nerozumejú si v maličkostiach, ale vo 
velikostiach sú zajedno. 
      Kedysi staršia kradla mladšej kinderká a mladšia staršej pozor-
nosť. Paradoxne, mladšia miluje detskú čokoládu, nie tú z detí, ale 
tú pre deti, a staršia je rada v úzadí.
      V súčasnosti je jedna párky s kečupom, druhá s horčicou. Jedna 
skladá puzzle od stredu, druhá od okrajov. Jedna skladá origami, 
druhá rekordy na SubwaySurfers. 
      Spája ich však detstvo. Teda bicyklovanie poležiačky na starej 
zelenej sedačke, ktorá mala vskutku rušný život, keďže sa dala rozo-
berať, čo dievčatá mimoriadne rady využívali. Robili bunkre, sŕkali 
džús a pozerali v telke „Co je Andy?“ dnes už však len pijú čaj slušne 
sediac na novej pohovke a klebetia.
      Ich hlasy v telefóne znejú rovnako. Vedú nekonečné rozhovory, 
najmä v noci. Ani jedna z nich však nie je ranné vtáča, lebo spánok 
milujú obe rovnako intenzívne.
Predstavte si, čo sa  im  jedného  letného dňa prihodilo. Staršia, 
kon      krétne Vanda, veľmi naliehala na mladšiu Lindu, aby šla 
spolu s ňou k priehrade. Linde sa však veľmi nechcelo, keďže sa 
práve vrátila z prebdeného týždňa tanečného sústredenia. Vanda sa 
však nevzdávala a Lindu presvedčila. Linda bola síce zvedavá, načo 
tam chce tak veľmi ísť, ale staršia jej to odmietla povedať. Prezradila, 
že tam chce čosi vyloviť.
      Vanda vošla do izby a začala baliť všetky potrebné veci. Plavky, 
pre istotu staré, uterák, žabky a…zakričala na Lindu, aby jej neza-
budla pripomenúť, že má zobrať aj fľašu s vodou, ktorou by ju podľa 
jej slov, očistila od toho svinstva. Linda, pijúc kávu, predychávajúc 
štvorhodinovú cestu a tornádo v podobe svojej sestry, ktoré sa práve 
na ňu chystá, sa len zasmiala a súhlasila.
      Obe z domu odchádzali v šatách, Vanda však mala pod nimi aj 
plavky. Vonku bolo neskutočné teplo a nebo pripomínalo ovečky 
potápajúce sa v pokojnom mori. Cesta viedla popri poli a zelených 
húštinách. 
      Mladšia presvedčila Vandu, aby jej prezradila, čo sa stalo a čo 
to vlastne idú vyloviť. Po malom prerieknutí vyšlo najavo, že deň 

diery, prudké pohyby. Proxima Centauri. Stále príliš ďaleko od Zeme. 
Svetlá miznú ako obraz iného človeka. 
Ja ako koncept, ty ako biele pery. A zákruty. Ako rovnováha a mies-
tenky… Nájdi sa. „Slzy mi očia.“ Mne, tebe, mne… Mne.

Pomedzi brezy mi zbledlo slnko. 
Pomedzi brezy mi zbledlo…

Síce sa posunieš o týždeň vľavo, ale všetky priestory ostávajú úplne 
rovnaké.
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Dúfali, že im pomôže splniť misiu Torpédo, a tak na neho mávali 
a kričali. Nevedno prečo, ale plavec si ich nevšímal. Otočil sa a plával 
naspäť k brehu, avšak k opačnému, ako tomu, kde stáli dievčatá.
      Za chvíľu mohli sledovať len tri slnká pohybujúce sa po hladine. 
Vanda bola už skoro suchá, keď sa rozhodla posledný krát, však do 
tretice všetko dobré, vstúpiť do čoraz chladnejšej vody. 
      Vande už všetko liezlo na nervy. Smrdela si rybinou, namočila 
si vlasy, pavúk záhadne zmizol a po okuliaroch ani stopy. 
      Staršia si musela uznať porážku, napriek tomu však bola hr-
dinkou. Minimálne toho leta. Keď ju Linda vytiahla von, tak ju 
pooblievala vodou za účelom očistiť ju aspoň trochu od rias, Igorov 
a prípadných kúzelných pavúkov.
      Vanda si obliekla šaty a objala Lindu. Bola rada, že v tom nebola 
sama a taktiež, že to už má za sebou. Dlho sa však nestískali, lebo 
mravce si nedali pokoj a neustále obťažovali. „Kebyže radšej otra-
vujú tých rybárov,“ pomyslela si Linda a spolu s Vandou pomalým 
krokom opúšťali miesto činu.
 

predtým bola Vanda s Majom pri priehrade a jemu tam spadli do vody 
slnečné okuliare.
      Linda obdivovala svoju sestru, že je taká obetavá frajerka, hrdinka, 
pretože voda v priehrade ani z ďaleka nevyzerala ako perličkový kúpeľ.
      Cesta ubehla celkom rýchlo a pokojne, pokiaľ nerátame len tak 
pohodenú čiernu podprsenku v tráve, na margo ktorej povedala Vanda 
len to, že tu bola už včera. Pri priehrade už z diaľky boli vidieť rybári. 
Mali typické klobúčiky á la ,,rybárčenie je môj život a nech to každý 
vie“ a pivné brušká.Staršia sa zasmiala: „Ak sa mi dačo stane, tak ma 
má aspoň kto zachrániť.“
      Pokračovali ďalej popri pobreží. Vonku bolo neskutočne horúco, 
napriek tomu, že už bolo pol piatej. Problém sestier číslo jeden však 
nebolo teplo ani okuliare kdesi na dne, ale mravce. Veľké, čierne a najmä 
agresívne mravce. Linde zaliezali do tenisiek, keďže v nich mala dierky 
a Vande… tiež behali hore-dole po lýtkach. Mravce nepríjemne šušťali, 
ako sa hmýrili až Vandu striaslo. Našťastie už prišli na miesto. Bol to 
malý briežok obkolesený kríkmi a malými stromčekmi. 
      Vanda si vyzliekla šaty, zopla vlasy a s nechuťou si obzerala terén. 
      Zbadala veľkého pavúka. Vanda neznáša pavúkov, rovnako ako aj 
všetko klzké a slizké, čo sa už len môže nachádzať v tak znečistenej 
nádrži, akou je práve Bebravská priehrada.
Zobrala haluz, ktorú našla na zemi a začala ňou krúžiť vo vode. Údajne 
plašila ryby, teda Igorov, ako ich nazvala, ale v skutočnosti len viac 
mútila vodu.
      Odhodila konár a namočila si špičku nohy do vody. Bola studená. 
Vanda sa pozastavovala nad tým, že ešte pred pár rokmi by jej nerobilo 
najmenší problém plávať tu, ale teraz…ani za svet!
      S nechuťou tam vliezla pridržiavajúc sa pobrežia. Ponoriť sa ju 
ani nenapadlo. Jednak by nič nevidela, keďže voda bola ako mliečna 
ryža, a jednak by sa jej zamočili vlasy, čo v žiadnom prípade nechcela 
dopustiť. Nohami teda hmatala po dne, ale nič necítila. Len akýsi klzký 
dotyk. Fuj!Vanda musela ihneď z vody. Mladšia ju teda horko-ťažko 
vytiahla von, pričom si však Vanda oškrela kolená. Až do krvi. 
      Po chvíli, keď jej už bolo znova teplo, sa s odporom, voľky-nevoľky, 
ponorila naspäť. Robila istý druh podvodného baletu, avšak neúspešne. 
Okuliare nenahmatala a jediné, čo cítila, boli kamene a riasy.
      Zatínala zuby, ale už sa nevládala držať brehu. Požiadala teda 
Lindu, aby ju znova vytiahla von. Linda, hoci sa veľmi túžila zbaviť 
mravcov, ktoré jej neustále liezli po nohách, ju s nasadením všetkých 
síl vytiahla. Vanda bola zničená.
      Zrazu uvideli sestry plávať nejakého muža ich smerom. Potešili sa. 
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a skončilo na streche.“
Celý nácvik sa niesol v pochmúrnej nálade. Nekompletný program, 
Barčina nehoda a zničené vzťahy robili svoje. Takáto nálada medzi 
nami. A dva dni pred stužkovou.
Bola som šťastná, keď som prišla domov. Moja radosť však netrvala 
dlho. Z jednej depky som prišla do druhej.
„Tetu Julku odviezli do nemocnice. Mala krvácanie do mozgu,“ 
zvestovala mi babka.
To ma dorazilo úplne. Ticho som vošla do svojej izby. Chcela som 
byť sama. Hlavou mi vírili spomienky na tetu. Jej šibalský úsmev 
a typický humor. Musela som sa niektorým pousmiať. Lucia, prestaň 
o tete rozmýšľať, akoby bola mŕtva, dohovárala som si, ale akási 
predtucha bola silnejšia. Posilňoval ju aj fakt, že teta má osemde-
siatdeväť rokov. Mala som pocit, že nevydrží ani do mojej stužkovej.
Na druhý deň prišla Barča do triedy celá vyškerená s golierom na 
krku.
„Čaute všetci,“ zapišťala na celú triedu a sadla si na miesto.
„Ako sa máš? Si v pohode,“ spýtala sa Anna so starosťou v hlase.
„Výborne. Včera to boli super preteky. Stotridsiatočka jak vyšitá.“
„Aké to bolo byť dolu hlavou,“ uškrnul sa Jano.
„Víš čo, ja som si ani neuvedomila, že mám auto naopak. Až keď 
som vystupovala.“
K Barči sa zišla takmer celá trieda. Dychtivo ju počúvali ako malé 
deti starkú, ktorá im číta o princovi zabíjajúcom sedemhlavého draka.
„Pozri ako si to užíva,“ zašepkala mi Miška.
„Naozaj mala včera nehodu? Ľudia sa po takej udalosti tvária vše-
lijako, ale nepoznám nikoho, kto by sa takto správal. Vlastne už 
áno. Žiaľ.“
Keď som prišla domov zo školy, chcela som sa opýtať na tetu. Slzy 
v očiach mojich starkých mi však prezradili všetko.
„Môžem ísť teraz na stužkovú,“ spýtala som sa nevediac, čo chcem 
počuť.
„Pravdaže áno. Čo by si nemohla,“ zvolali naši.
„Ja neviem. Je mi to také sprosté…“
„Lucia, toto nik nepredpokladal. A teta by ti dala po hlave, keby 
si nešla.“
Naozaj. Určite mi som po tejto poznámke od nej schytala.
Ďalší deň som sa od rána naháňala. Nevedela som obsedieť. Dúfala 
som, že u kaderníčky a kozmetičky trošku vypnem. Našťastie, roz-
hovory s nimi ma úplne uvoľnili.
Pohľad do zrkadla u kozmetičky ma však úplne vyviedol z miery. 

Monika Kubričanová
Navždy sa zachová…

„Kde je tá Barča toľko?“ spýtala sa podráždene Anna.
Všetci sme už začínali byť nervózni. Stáť vonku v novembrový 
podvečer nie je nič moc.
„Prečo si práve jej musela zveriť tie veci,“ ozvala sa Saša, pričom 
neustále vyzerala správcu kulturáku.
„Lebo jediná prišla do školy autom,“ odvrkla jej Anna. I keď boli 
tieto dve najlepšími kamarátkami, v poslednej dobe si nevedeli 
prísť na meno.
„No konečne,“ zamrmlala Saša, keď uvidela cupitajúceho správcu.
„Dobrý,“ zavolali sme naňho zborovo a šťastní, že sa aspoň trošku 
zohrejeme.
Kulturák nás však sklamal. Bola v ňom snáď väčšia zima ako vonku. 
Odložili sme si veci na zem. 
Miestnosť začínala našepkávať, že sa niečo chystá. Uprostred stál 
dlhý stôl a okolo neho stoličky, potiahnuté jemnými bielymi látkami 
s modrými stuhami. Po bokoch stálo šesť stolov, z každej strany tri. 
A nad pódiom sa vynímal nápis 4.A.
„Ja tú Barču asi…“ nedokončila Saša. Vyrušilo ju zvonenie Anninho 
telefónu, ktorá vybehla von.
Po asi štvrťhodine sa vrátila. Tvár mala bledú a ruky sa jej triasli. 
Všetci sme sa na ňu spýtavo zahľadeli.
„Barča mala nehodu. Auto skončilo na streche. Rišo ju vezme do-
mov. Je niekto z vás ochotný ísť po veci, ktoré zostali v jej aute?“ 
rozrušene chrlila vetu za vetou.
„Ja pôjdem,“ zvolal Peťo a hneď utekal po kľúče.
„Je v poriadku?“ ozvala sa Saša ľahostajne.
„Hej, je. Mala šťastie. Pár odrenín a narazená krčná chrbtica… Tá 
krava sa raz zabije,“ zvolala rozčúlene.
Aj keď sme boli spočiatku všetci rozrušení, postupne to opadlo. To, 
čo sa stalo, bolo len otázkou času. Každý vedel, ako Barča jazdí. 
Nikto s ňou nechcel ísť v aute, ak mala šoférovať.
„Príde vôbec na stužkovú,“ napadlo Miške, hoci asi všetci sme mali 
túto otázku na jazyku.
„Uvidí sa, čo jej povedia doktori. Ale podľa mňa určite. Len tancovať 
nebude môcť. Raz sa zabije. Alebo niekoho iného. Krava sprostá…“
„Ako sa to vlastne stalo?“ nedalo mi.
„S Rišom pretekali na úseku, kde je predpísaná štyridsiatka a Bar-
ča vyletela v zákrute z cesty. Auto urobilo niekoľko kotrmelcov 
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Nina Papcunová
PODENKA

Podenka je hmyz, ktorý žije tri roky ako larva a následne sa z nej 
stáva dospelý jedinec, ktorý umiera po jedinom dni. Je to spôsobené 
tým, že dospelé jedince nemajú vyvinuté tráviace ústrojenstvo- na-
opak majú kompletne vyvinuté pohlavné orgány. Jediným zmyslom 
ich života je rozmnoženie.12 rokovZadýchaná som vrazila do triedy 
sekundu po doznení zvončeka. Ledva som prekročila prah, už sa na 
mňa valili škrekľavé, preskakujúce hlasy spolužiakov.
„Ale ale, kto nám to opäť ide neskoro?“
„To ste doma takí chudobní, že nemáte na budík?“
„Zase máš oblečené to isté čo včera? Nemáte práčku?“
„Pozrite na ňu, aká je červená, vyzerá ako prasa!“ „Nie, pozri na tie 
zuby a líca, čistý bobor!“
„DAJTE SA VYPCHAŤ, BUZNY!“ zhúkla som na nich najhlas-
nejšie, ako som vzhľadom na svoj fyzický stav dokázala. „Po kom 
húkaš?! Nevyskakuj si, oblina!“
„Krava sprostá škaredá mastnovlasá!“
„Koho nazývaš buznou, ty lesba?!“ „Vyštím sa ti do huby a donútim 
ťa to vypiť!“
So sklonenou hlavou a zaslzenými očami som sa rýchlo premiestnila 
ku lavici, kde som sedela so svojou jedinou kamarátkou Alicou. Tá 
sa práve vyškierala od ucha k uchu.  „To sú ale idioti, čo?“ chechtala 
sa. Potom si všimla, že mi je do plaču, tak sa prestala ceriť; naďalej 
však boli viditeľné iskričky v jej očiach.
„Snáď ich neberieš vážne?“ Bez slova som sa zosunula na stoličku 
a hľadela som na svoje stehná. V očiach som mala toľko sĺz, až som 
sa divila, že je to vôbec možné.
„Počúvaš ma? Nevšímaj si ich, sú to iba dementi.“
Slzy sa už nemali kde hromadiť a začali kvapkať na čierne nohavice, 
ktoré obopínali moje príliš silné stehná.

13 rokov„Robíš si z nás žartíky, nie? Čo majú znamenať tie znám-
ky?“ mračila sa na mňa matka a pred nos mi otrčila papier, ktorý 
dostala na rodičovskom.
Hľadela som do zeme a nič som nehovorila. Dúfala som, že sa na 
mne čo najrýchlejšie vyzúri a nechá ma ísť.
„Hej, počuješ? Nehľaď do zeme ako zaostalá a odpovedz mi!“ 
„Nekrič tak po nej,“ vložil sa do toho otec. „Akože nekrič po nej?! 
Ako mám po nej nekričať, keď si vo svojom veku nie je schopná 

Prvý raz v živote som bola namaľovaná. Zo zrkadla sa na mňa po-
zeral niekto neznámy. Široké oči s tmavými tieňmi, napúdrovaná 
tvár a tmavočervené ústa.
Vyšla som von čakať maminu. Okolo mňa prešlo niekoľko mužov 
a podľa ich pohľadov som usúdila, že mi chýba už len červená ka-
belka a krátka sukňa. Mamine vypleštené oči a ruky na ústach ma 
v tom len utvrdili. A bratov vystrašený výkrik, keď som sa ukázala 
vo dverách ma už úplne odrovnal.
Večer sme na sebe mohli oči nechať. Posledné úpravy. Skúška úvod-
ného tanca, nástupu. Prichádzajú prví hostia. Nervy nám začínajú 
pracovať. V Anniných očiach sa ligocú slzy. Každý z nás odprevádza 
k stolom rodičov i učiteľov. Barča sa vyškiera od ucha k uchu. Bez 
goliera.
„Dámy a páni, prosím, usaďte sa, o chvíľu začíname,“ zaznel sálou 
zvučný hlas moderátora a pre nás to bolo znamenie postaviť sa 
dozadu a pripraviť sa na tú príjemnejšiu časť maturitného ročníka. 
Sálou niekoľko-krát preletel rozrušený šum. Môjmu partnerovi sa 
neskutočne trasú ruky. Všetko tíchne. Počuť len naše rýchle dýchanie.
„Dámy a páni, začína sa stužková slávnosť triedy 4.A…“
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ako sa nadšene obzerá v zrkadle. Krútila sa, otáčala a prehýbala, 
až som čakala, že sa zatočí a skončí ako špirála. Hneď som túto 
myšlienku predniesla nahlas, ale nemalo to nijaký väčší účinok; 
akurát sa zasmiala, čím sa jej krása a roztomilosť ešte vystupňovali. 
Bola oveľa vyspelejšia než ja- bodaj by nie, keď bola staršia skoro 
o celý jeden rok. Už mala pätnásť, kým ja som sa stále plahočila 
v mazľavých vodách štrnástich rokov, ktorým chýbal akýkoľvek 
tvar alebo konzistencia. 
„Potrebujem tvoju pomoc,“ zvážnela odrazu.
Naľakala som sa, či sa nestalo niečo vážne.
Alica sa dramaticky nadýchla a sadla si vedľa mňa na posteľ. Chytila 
mi ruku do svojich dlaní a zahľadela sa mi hlboko do očí.
„Povedala som rodičom, že dnes spím u teba. Keby náhodou volali 
k vám a chceli si to overiť, musíš ma kryť.“
„Ale čo ak to zdvihnú moji rodičia?“
„To sa nesmie stať… nepohýnaj sa celý večer od telefónu, rozumieš?“
„Ale… ale ja som už chcela robiť niečo iné…“
Alica si pohŕdavo odfrkla, pustila moje ruky a svižne vstala. Postavila 
sa na špičky, akoby mala topánky na vysokých opätkoch a rýchlo 
tak začala chodiť po izbe.
„Aj tak nerobíš nič iné, len sedíš s knihou. Prines si ju k telefónu 
a máš to vybavené. Splníš si kamarátsku povinnosť a ešte sa aj 
zabavíš.“
Zamračila som sa. „Dnes som chcela ísť do kina, vieš? Ide fakt 
dobrý film, volá sa-“
„Pozri sa, mne je to jedno, nemôžeš mi aspoň raz pomôcť?“ Chcela 
som jej pripomenúť všetky prípady, kedy som jej už pomohla, ale 
ona zavrela oči a tragicky sa odo mňa odvrátila.
„Myslela som si, že sme skutočné priateľky,“ zahlásila potichu. 
Zmrazilo ma. 
„Považovala som ťa za svoju spriaznenú dušu… ale ako vidím, ani 
na teba sa nedá spoľahnúť.“
Hrdlo som mala zovreté. Cítila som sa, akoby mi mal každú chvíľu 
vyliezť žalúdok ústami von. Ťažko sa mi dýchalo a ešte horšie 
rozmýšľalo; nedokázala som dať dokopy súvislú vetu. Dostala som 
takmer nepotlačiteľnú chuť vyrvať si srdce a hodiť ho Alici do hlavy, 
aby jej konečne došlo, čím všetkým pre mňa je. Uvedomovala som 
si, že so mnou zametá ako s handrou, ale nič iné som si nezaslúžila- 
veď aj tá handra mala väčšiu hodnotu než ja.
15 rokovPrechádzali sme komplexom garáží, ktorý tvoril svoj vlast-
ný svet, uzavretý v prašnom obale, ktorého sila bola umocňovaná 

udržať normálne známky?! Ako to potom bude vyzerať vo vyšších 
ročníkoch?! Ako chceš fungovať na strednej? Myslíš, že s týmto 
prežiješ na gymnáziu?!!!“ Zhúžvala papierik do guľôčky a hodila 
mi ju do tváre. 
„Veď to nie je až také zlé,“ zamumlala som s očami stále zabod-
nutými do dlážky. „Mám tam len pár trojok a nejaké dvojky, to si 
ešte opravím…“
„AKO SI TO CHCEŠ OPRAVIŤ, KEĎ SA CELÉ DNI LEN VÁĽAŠ 
A ŽERIEŠ?!“ Matkin hlas sa rozliehal po celom dome, až začali 
vibrovať steny.
Zľakla som sa tak veľmi, až som zdvihla oči a pozrela rovno na ňu. 
„To nie je pravda, robím aj iné veci!“ 
„Oh, skutočne? Tak mi povedz, aké iné veci robíš, lebo ma to fakt 
zaujíma!“
„Napríklad… napríklad ti pomáham s upratovaním…“
„PROSÍM?!! Ty mi chceš povedať, že to utieranie prachu, ktoré 
vykonáš raz za týždeň, sa dá nazvať plnohodnotným pomáhaním, 
kvôli ktorému sa nestíhaš učiť?!“
Rozbúchalo sa mi srdce. Zúfalo som sa snažila nájsť ďalšiu výho-
vorku, ale krik mi zmrazil mozog, čo matka s radosťou využila.
„Nemáš na práci vôbec, ale vôbec nič, nežiadame od teba nijaké veľké 
činy, chceme len, aby si sa dobre učila a ty si taká neschopná, že ani 
to nevieš! Keby si prestala tak nepríčetne hľadieť na tie tvoje Akty X 
a miesto toho sa učila, tvoje známky by mohli vyzerať úplne inak!“ 
Otočila sa akoby na odchod, tak som si s úľavou vydýchla. Zrazu 
sa však obrátila späť ku mne a v očiach sa jej lesklo esenciálne zlo.
„Tiež by si sa mohla trochu hýbať, veď sa na seba pozri,“ zapriadla. 
„Za chvíľu budeš mať takýto zadok, takýto!“ dramaticky roztiahla 
ruky. „Myslíš si, že tá krátka cesta do školy a zo školy je dostatkom 
pohybu, keď vôbec nešportuješ? Vyzeráš ako tvaroh!“
„Naozaj by si už mohla prestať,“ povedal rýchlo otec a hodil na mňa 
ospravedlňujúci pohľad.
„Prečo by som mala prestávať? Veď je to pravda, skutočne pri-
pomína tvaroh. A to ani nechcem vedieť, ako bude vyzerať, ak to 
takýmto spôsobom bude pokračovať aj naďalej,“ ohradila sa matka 
posmešným, nahnevaným hlasom, pričom jej na perách pohrával 
diabolský úsmev.  „Padaj sa učiť, keď už budeš vyzerať otrasne, 
nech nie si úplne vymetená!“
So sklonenou hlavou som sa začala šuchtať hore schodmi do svojej izby.
„Presne tak, neponáhľaj sa po tých schodoch, aby si náhodou neschudla!“
14 rokovSedela som na Alicinej posteli a potichu som sledovala, 
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preto, že som ti na tvár nagebrila nejaké čačky,“ posmešne sa zas-
miala a otočila sa na odchod.
„Aj tak je to celé nanič,“ zahundrala som. „Takto sa nikdy nemaľu-
jem, nemala by som sa prezentovať tak falošne…“
Alica zastala a zahľadela sa do zeme.
„Tu nikoho nezaujíma, kým skutočne si,“ povedala potichu. „Záleží 
len na tom, či dokážeš byť tým, čo oni chcú.“
Ešte chvíľu stála bez slova, kým ja som sa neodvažovala ani dýchať. 
Potom vykročila preč a ja som nebola schopná urobiť nič iné, len 
ju nasledovať.
Alica mala pravdu- chlapci si ubalili pár marihuanových špekov, 
vypili fľašu lacného vína, trochu to vyšpičkovali vodkou a hneď boli 
v nálade na dlhé, rozsiahle, hlboké rozhovory. Okrem mňa a Alice 
tam boli ďalšie dve dievčatá, ktoré sa tvárili, akoby im kontakt s nami 
mohol spôsobiť ujmu na zdraví s následkom smrti, a keďže celkovo 
sme boli štyri dievčatá na šesť chlapcov, každá z nich si premyslene 
uchmatla dvoch, s ktorými sa zložili do peknej, hmýriacej sa kôpky, 
v ktorej jadre neprestajne putovala fľaša a cigarety a ktorá sa kaž-
dých 5 sekúnd otriasla hromovým smiechom, spôsobeným niečím 
tragicky hlúpym.
K Alici sa pridružil drobný, ale v tvári veľmi pekný chlapec s trochu 
ryšavými vlasmi. Pristúpil k nej a bez akýchkoľvek okolkov ju objal 
okolo pliec; na moje prekvapenie sa ona k nemu okamžite pritúlila. 
Vyzeralo to, že tie pohyby robia automaticky, priam roboticky, ako-
by na ne boli už tak zvyknutí, že nad nimi ani nemusia rozmýšľať.
Vrhla som pohľad na svojho spoločníka a keď som zistila, že na mňa 
uprene hľadí, zastavilo sa mi srdce a rýchlo som zapichla oči do zeme.  
Bola som rada, že je už tma, takže sa nedá vidieť červeň, ktorá ovláda 
moju tvár; dúfala som len, že mi nezaškvŕka v bruchu, lebo by sa to 
v tichu, ktoré medzi nami panovalo, skutočne kráľovsky ozývalo.
Chlapec, s ktorým som sa dostala do páru, patril k najkrajším, akých 
som kedy v živote videla. Bol vysoký, štíhly a do očí mu padali 
husté, strapaté tmavé vlasy, ktoré ladili s jeho čiernym oblečením 
a kontrastovali s bledou pleťou. Hľadel na mňa privretými očami 
neurčitej modrosivej farby, z ktorej mi po chrbte behal mráz. Úzke 
pery mal nádherne vykrojené a vyzerali, akoby nikdy neboli použité 
pri smiechu. Vlastne som ani poriadne nevedela, ako som sa k nemu 
dostala- keď sa ostatní začali blázniť, stála som bokom a hanblivo 
som špičkou topánky rýpala do zeme, keď odrazu ku mne prišiel, 
schmatol ma za zápästie a odvliekol ma k budove, kde ma pustil 
a znudene a nahnevane sa oprel o stenu. Neodvažovala som sa nič 

obitou omietkou a bezvetrím. Mala som pocit, že prach sa na mňa 
lepí na každom kroku; cítila som sa, akoby som ho už nikdy nemala 
zo seba dostať dole.
Chodili sme naoko bezcieľne stále dokola, lebo chalani si chceli 
nájsť ideálne miesto na fajčenie. 
„Prečo tu vlastne toľko obchádzame?“ opýtala som sa Alice šeptom. 
„Nie sú tu náhodou všetky zákutia také isté?“
„Nemudruj a kráčaj,“ odvrkla Alica bez toho, aby na mňa vôbec 
pozrela.
Stiahla som hlavu medzi plecia a ďalej som kráčala bez jediného 
slova. Postupne som spomaľovala, až som úplne zastala a zahľadela 
som sa na chrbty ostatných. 
Mala som narodeniny. Pätnásť rokov. Dôležitý vek, dostanem občian-
sky a už nie som pod zákonom. Toto bola moja oslava. Monotónne 
potulovanie po neprívetivých častiach mesta s kamarátkou, ktorá 
sa na verejnosti ku mne správa ako k poslednej chudere, s partiou 
chalanov a nejakými dievčatami, ktorých som vôbec nepoznala. 
Vo chvíľach, počas ktorých som mala byť hviezdou večera, som sa 
skôr cítila ako úbožiatko, ktoré vzali úžasní cool ľudia na milosť 
a dovolili mu, aby okúsilo prítomnosť ich veličenstiev. 
Alici konečne napadlo otočiť sa a všimnúť si, že som pekných pár 
metrov za nimi. Nahnevane ku mne pribehla, schmatla ma za ruku 
a výhražne sa ku mne naklonila.
„Čo robíš? Takto sa nesmieš správať,“ zasyčala.
„Aj tak si nás vôbec nevšímajú,“ odvrkla som. „Sme tu úplne zby-
točne. Alica, prosím, poďme k nám!“
„Úplne ti hrabe?! Vieš, koľko mi trvalo, kým som získala medzi 
ostatnými riadnu reputáciu?! Ak teraz zmizneme, padneme na úplné 
dno!“ Pustila moju ruku, vybrala z vrecka balíček žuvačiek a jednu 
si s povzdychom hodila do úst.
„Vydrž to ešte chvíľu. Zapália si, trochu sa napijú a hneď sa dostanú 
do nálady… potom sa od nás už neodtrhnú,“ žmurkla na mňa a za-
zubila sa. Zacítila som vôňu žuvačky.
„To máš mentolovú žuvačku? Vždy si ich neznášala! Hovorila si, 
že je ti po nich zle!“
„Drahá, uvedomuješ si, že tamtí chalani sú od nás starší? Nebudú 
sa ťahať s nikým, kto sa chová ako decko. A len deti žuvajú sladké 
žuvačky, nie?“
Napadla mi znepokojujúca myšlienka.
„Vedia vôbec, že mám len 15?“
„Isteže to vedia, preboha! Nemysli si, že vyzeráš ultra dospelo len 
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 Vyzeral, že mu to stačí, pustil moju čeľusť. Vzápätí mi vopchal 
dva prsty do úst, otvoril ich dokorán a opätovne sa ku mne sklonil. 
Odovzdane som sa k nemu pripojila. 
Ležala som na zemi s roztiahnutými nohami v nejakom temnom rohu, 
kam z pouličnej lampy dopadalo len minimum svetla. Rozoznávala 
som jeho postavu, ako kľačí na zemi medzi mojimi nohami a práve 
si pomaly a dôkladne rozopína opasok. Sukňu som mala vysoko 
vyhrnutú a blúzku celú rozopnutú. Bolo mi chladno a nebola som 
si istá, či sa to celé naozaj deje, alebo sa mi to len zdá.
Keď som sa začala cítiť, akoby sa mi trhalo celé vnútro, pochopila 
som, že sa mi to skutočne nezdá. Odrazu bola všade krv, ktorá mi 
zohrievala stehná a tvár mi zahriali slzy, ktoré sa mi začali samo-
voľne kotúľať po lícach. Otvorila som ústa, aby som zo seba mohla 
všetko vykričať, ale on mi ich hneď zakryl rukou a vyhrážal sa mi, 
že pokiaľ sa čo i len pohnem, tak to schytám.
„Buď dobré dievča,“ dychčal mi do tváre, „nebudeš predsa vzdorovať 
starším, že nie?“ Dych sa mu ešte viac zrýchlil. „Splníš si predsa… 
svoju… ach… svoju povinnosť… aach…“
Posediačky som sa opierala o múr, pri ktorom ma nechal. Nemala 
som silu na to, aby som sa postavila, plus som sa obávala bolesti, 
ktorá sprevádzala každý pohyb vykonaný dolnými končatinami. 
Matne som si uvedomovala, že by som aspoň mala nájsť svoje spod-
né prádlo, ale pri predstave, že by som to musela kvôli tme robiť 
pokľačiačky ma oprávnene zalievala hrôza, a tak som len naďalej 
sedela s naklonenou hlavou ako pokazená sex-bábika. 
Spoza rohu sa vynorila Alica. Zastala pri mne a hľadela na mňa 
z výšky.
„Bolelo ťa to veľmi?“
Opäť som sa rozplakala.
„No tak, nenariekaj. Nabudúce to už bude príjemnejšie. Ani sa 
nenazdáš a obľúbiš si to.“
Pri predstave, že by ma mal zase niekto celú obchytať som sa roz-
plakala ešte viac.
„Ale, ale, upokoj sa. Aspoň sa riadne uprav.“ Napravila mi podpr-
senku, pozapínala blúzku a uhladila sukňu.
„Máš nohavičky?“
Pokrútila  som hlavou  a  zahanbením  som  ju  sklonila. Alica  si 
vzdychla, kvokla si a zahájila pomalé pátranie. Po malej chvíľke 
ku mne natiahla ruku s nohavičkami.
„Pomôžem ti ich obliecť.“ Prudko som zdvihla hlavu a chcela som 
protestovať, ale Alica si len odfrkla. „Ver mi, ak ti s tým pomôžem, 

povedať, tak som si opakovane zastrkovala vlasy za ucho a rozmýšľala 
som, čo všetko som za posledné dni zjedla. Práve som si gratulovala 
za to, že som predošlé tri dni dokázala držať čistú hladovku, keď 
som ucítila cudziu ruku na svojich vlasoch. 
„Máš skutočne nádherné vlasy,“ povedal zastretým hlasom elegant-
ného gangstera. Rozbúchalo sa mi srdce a mala som pocit, že sa mi 
podlomia kolená. Preplietla som si svoje prsty a takto zložené ruky 
som si pritlačila na srdce. Prstami mi jemne prešiel po prameni 
vlasov od korienkov až po končeky, chvíľu postál a potom mi do 
vlasov vplietol celú ruku.
Všetko sa so mnou zatočilo, prišlo mi neuveriteľne nevoľno a ne-
mohla som dýchať. Ruky som si ešte kŕčovitejšie pritláčala na hruď, 
sklonila som hlavu a snažila som sa premôcť triašku, ktorá sa ma 
v náhlych poryvoch nekompromisne zmocňovala. 
„Vždy si mala takýto strih?“ opýtal sa, jemne sa hrajúc s niekoľkými 
prameňmi.
„Nie, ostrihala som sa pred… pred dvoma mesiacmi,“ vyrazila som 
zo seba priškrtene. Zľakla som sa, že si teraz bude myslieť, že mám 
taký nepekný hlas prirodzene.
„Hmmm.“ Hodnú chvíľu zmyselne prepletal prstami v mojich vla-
soch. Predstavovala som si, aké ich má bledé a dlhé a ako medzi 
mojimi tmavými vlasmi svietia.
„Hovorí sa tomu dlhé mikádo, však?“
„Ehm… myslím, že hej.“
„Nepáčia sa mi ženy s dlhými vlasmi, len to všade zavadzia.“
„Uhm.“
Naklonil sa ku mne a pobozkal ma. Odrazu som sa cítila absolútne 
prázdna, aj okolo mňa sa rozprestieralo len číre, nepreniknuteľné 
prázdno, z ktorého trčala jeho hlava a ruka, ktoré vzrastali s mojou 
hlavou.
Rýchlo som sa odvrátila. V nasledujúcom okamihu mi rukou zvieral 
dolnú čeľusť.
„Ešte nikdy si to nerobila?“
Sotva sa mi podarilo pokrútiť hlavou.
„Bojíš sa?“
Bezvládne som ležala  v prázdnote. Snažila som sa pohnúť, roztrhať 
prázdno na kusy a nájsť odpoveď, ale pri každom pokuse ma prázdno 
akurát zalievalo čoraz väčšími a temnejšími masami.
 Zovretie jeho ruky zosilnelo, začínalo to bolieť.
„Bojíš sa?“
Mykla som hlavou, netušiac, akú odpoveď to malo symbolizovať.
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bude to bolieť desaťkrát menej.“ Pomohla mi vstať, upokojovala 
ma pri každom mojom zúfalom náreku a nakoniec mi navliekla 
nohavičky do polovice stehien, aby som sa nemusela skláňať. 
Pomaly sme sa vydali na cestu domov. Našich spoločníkov nebolo 
nikde vidieť, všetci boli asi zalezení v kútoch alebo už odišli. Ani 
jedna z nás neprehovorila. Alica vyzerala veľmi unavene, trochu sa 
jej rozmazal rúž a začala sa jej žmolkovať maskara. Myslela som na 
to, ako asi musím vyzerať ja. Myslela som na to, ako som vstúpila 
do „skutočného života“, na to, ako som celé roky trpela a držala som 
sa predstavy, že raz príde vek, od ktorého už nebudem dieťaťom, ale 
dospelým jedincom, už nebudem zahrabaná a zakuklená, ale otvorím 
sa svetu a svet sa otvorí mne; čakala som celé roky len preto, aby 
som po jedinom dni umrela.
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Lujza Flávia Csikyová
Ľudia

Od mája som robila na Devíne. Každé ráno som nasadla na autobus 
číslo 28, vyšla na kopec, ovešaná taškami, vodou a rezňami v alo-
bale, v batohu kniha, ktorú nebudem mať čas čítať, Shakespearove 
Tragédie a kostým z ľanu.
      Obloha kúdolila búrkové mraky, väčšinou však nepršalo, keď 
prišli ľudia, steny piekli, ostrý svit sa odrážal od kožúškov hradných 
oviec. 
      Sedela som teda v plátenom stánku, vietor mi odfukoval šatku 
z hlavy, turisti strúhali komplimenty dlhým šatám, čo som mala ob-
lečené,  s červeným lemom. Usmievala som sa, brala do rúk ocieľku 
a kremienok, roh na pitie, franský meč z deviateho storočia,  rozprá-
vala im príbehy: O slovanskom pestovaní budzogáňov a pasciach 
na líšky, o dámach v zbroji, o rytierovi, čo pasoval panoša, ktorý ho 
porazil, skôr, než sa mu vzdal.
      Historky boli vždy tie isté, no podaním z rôznych úst naberali 
na odtienkoch, každý z nás poznal niečo inak, až sa história vetvila 
pred očami ako pestrofarebný strom na perzskom koberci. 
      Ale ľudia to nevideli. Tí boli zakaždým noví. 
      Tínedžri z moravskej školy, tričko samý zbytočný nápis; zaguľa-
tená rodinka s bravčovými očkami; párik rakúskych homosexuálov 
na svadobnom fotení; šľachovitý dôchodca z Kanady na obchôdzke 
po európskych metropolách, všetky mu pripadajú tak blízko seba.
      Keď bola príležitosť, pýtala som sa odkiaľ sú a prečo sem prišli. 
Fascinovala ma predstava, že toľkí z nich zakopli o Devín. Sivasté 
múry trčia na sútoku dvoch riek – kto zaplatí päť eur, aby ich videl, 
kto okrem fanúšikov Veľkej Moravy a vášnivých zberateľov pekných 
výhľadov? S kolegami sme špekulovali, do ktorej kategórie patrili, 
ale väčšina návštevníkov hradu nemala blízko ani k jednej – mali 
svoje vlastné minoritné dôvody, alebo len poslušne cupitali za sprie-
vodkyňou s pestrofarebnou vlajočkou na paličke. 
      Keď som tých paličiek za deň zahliadla dvadsať, snáď vtedy mi 
napadlo, že tváre turistov vlastne nie sú ani tak veľmi odlišné. Už 
svojím príchodom na seba dobrovoľne berú istú všeobecnú maticu, 
hovorí im, ako sa správať vo výletnej lokalite, ako držať v ruke 
fotoaparát, ako, a či vôbec, sa pýtať na dejepisné pikošky. A nik 
z nich si nevšimne, že sú všetci rovnakí. Každý je totiž na hrade sám 
za seba. Podobnosť vidíme iba my, čo sedíme v histórii od rána do 
večera a každému odznova porozprávame ten istý príbeh.  

Próza do 26 rokov 
Lujza 
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Preto som vedela, že keď som sa na nich začala hnevať, nemohli za 
to. Nie v skutočnosti. Nebolo to tým Indom, čo mi z nepozornosti 
vylepil zaucho dlhým mečom. Ani chlapíkmi, čo skúšali strieľať 
z luku za našim chrbtom – z čírej ješitnosti by sa zastrelili navzájom. 
Dokonca ani tie ženušky za to nemohli – jedna za druhou sa vypyto-
vali, či tú vlčiu kožušinu skutočne vykopali v pravekom nálezisku. 
      Bola to iba práca, čo mi trošku hrala na nervy, práca, rutina ktorej 
nebadane poodhaľovala jeden aspekt ľudskej podstaty. 
      Povedala som to kolegom na večernom pive. Ulepené lavice 
sedenia sa otriasli smiechom, kamarát si utrel penu z fúzov: ,,Mys-
líš, že nám to nenapadlo? Z toho si nič nerob, ľudia sú skrátka takí. 
Nerozmýšľajú.“
      ,,Raz sme vymysleli, že na Devíne je kríženie geopatogénnych 
uzlov,“ povedal druhý, s vážnosťou satirického blogera. ,,Spôsobuje, 
že každý, kto tam príde, na čas ohlúpne aspoň o tridsať percent.“
      ,,A čo my?“
      ,,Postupne si budujeme imunitu.“
   Smiala som sa. 
      Potom som pozrela do svojho pohára, pena na ňom už spľasla, 
a bolo to čierne pivo, pokrivene v ňom plával svetelný odraz žia-
rovky na strope. Vyzeral ako filmárska sviečka v noci, tá s dvojitým 
knôtom. Pripomenul mi iný večer, podobné svetlo na zaprášenom 
stole s termoskou od čaju. Otec s vráskavým úsmevom životom 
okradnutého alchymistu mi dával rady do života: ,,Väčšina ľudí je 
hlúpa, drobec. To si zapamätaj.“
   Nemala som rada to tvrdenie.
      Od toho večera sa na mňa lepilo ako žuvačka na podošvu. Ľudia 
v supermarkete, ľudia na zastávke, na úrade, kam som priniesla potvr-
denie o návšteve školy. Napajedení, s prázdnym pohľadom v očiach, 
sústredení na stereotyp. Alebo ľudia – bývalí spolužiaci, dávni aj noví 
známi. S plochými tvárami a životom, ktorý ukazujú druhým na 
tácke, s trápnym tichom, čo vzniká, keď chcete nadväzovať rozhovor. 
      A niečo v nich – vždy rovnaké. Prichádza, odchádza, veje prie-
van cez byty, vy stojíte v priechodzej izbe, opiera sa do vás, jemne, 
pomaličky. Ale stojíte dlho a stojíte bez krytu, napokon   príde chlad, 
pozriete si na hruď a zistíte: Vyvialo ma. 
      Zostal len prievan – prichádza, odchádza,   populačná vlna po 
planéte Zem.
      Bola to ozaj hlúposť? 
      Alebo je hlúposť len iné meno pre opakovanie, také, ktoré ne-
premýšľa, prečo sa deje.

      Tá otázka sa mi zavŕtala do mozgu. 
      Keď som na ňu zabudla, prisnila sa mi.

      V spánku som kráčala krajinou s tmavým obzorom bez atmosféry. 
Hviezdy boli ľahostajné a kruté, hádzali svit na plytký oceán. Brodila 
som ho s vykasanou sukňou. Siahal mi po kolená, ale nemal konca.
      Potom som našla hrad.
      Rašil na ostrove, steny hrubé, studené a vlhké. Prechádzala 
som chodbami, bolo mi smutno z vydutých parkiet a vápencových 
pramienkov na klenbách stropov. 
      Svietilo sa len vo veži. Stopäťdesiatsedem schodov mi pulzovalo 
v nohách, kým som na ňu vyšla, sadla som si na posledný a lapala dych. 
      ,,Čo tu chcete?“
      Z dverí vykukla postava. V čiernej mikine. Mal bledú tvár a ostré 
rysy. Pod pazuchou knihu. Mračil sa.
      ,,Chcela som klopať,“ riekla som.
      Mladík pokrčil nosom. ,,Myslíte, že nerozoznám, keď sliedite 
za bránou?“ Odchýlil dvere. 
      Ofúkol ma prievan. Na policiach trónili zväzky v čiernej, zelenej 
a červenej. A bolo ich veľa.
      ,,Prečo nedáte človeku večer pokoj?“  
      Zhupol sa na otáčacej stoličke, zazeral na mňa s rukami nakríž. 
,,Chápete slovo súkromie? Jeden by si rád dal čaj a rozprávku pred 
spaním.“ Zamával knihou, šmaril ju po písacom stole. Stúpila som 
si na špičky a prečítala názov. Až vtedy som pochopila.
      ,,Čítate Shakespeara?“ spýtala som sa opatrne.
      ,,Vy by ste ho nechceli pochopiť?“ Nadvihol obočie.
,,Hľadám niekoho. Len na rozhovory. Ale chodby sú prázdne. Na-
šla       som len vás.“
      Uškrnul sa. Znepokojivým, strašidelným úsmevom. ,,Nemám 
rád ľudí.“
      A sadol si na parapet. Prevrátil očami, vzal inú knihu. Možno 
veril, že keď si ma nebude všímať, odídem. 
      Ja som však stála uprostred tej vŕzgajúcej pracovne, z lemov šiat 
mi stekala voda na koberec. Perzský, s pestrofarebným stromom. 
      A vo sne som asi verila, že nemôžem odísť, že by som zradila 
nejaký účel, alebo že  žiadne iné miesto nebolo. Dívala som sa do 
okna. Presvitala vežička nad vodou, oceán obtekal bralá. A možno 
to bola rieka.
      ,,Toto nie je Elsinor, však?“
      ,,Nie. Záleží na tom?“ Čmáral čosi brkom do knihy. 
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      ,,Všetky hrady sú rovnaké.“
      ,,A ľudia na nich?“
      ,,Nestojím o to to zisťovať.“
      ,,Preto nemáte v zámku žiadnych dvoranov,“ zamrmlala som, 
ticho a pre seba, ale bola som v krajine svojej mysle, on k nej patril 
a počul ma. Zdvihol pohľad. 
      ,,Myslíte si, že toho o ľuďoch viete veľa?“
      ,,Nie,“ pokrčila som plecami a rýchlo potriasla hlavou.  ,,Nie 
úplne.“
      ,,Klamárka,“ zasmial sa. ,,Ste predsa tvorca. Tvoríte svety. Ako 
tento,“ mávol rukou po izbe, akoby chcel odohnať komára,  ,,ako 
on,“ kývol na zväzok na stole, Shakespearove Tragédie, a vykrivil 
kútiky úst. ,,Myslíte si, že ich poznáte. “ 
      „Ľudí,“ zaváhala som, „tragédie, alebo sve…“
Odfrkol. „Môžete si domyslieť, prečo tu nemám dvoranov.“  
      ,,Hnevajú sa na vás?“
      ,,Veria, že som spôsobil pád rodu,“ zamrmlal. Na tvár mu padlo 
svetlo stolnej lampičky a zrazu bol sinavý a unavený, pripomínal 
fotku, ktorú niekto vystrihol z obrázku a nalepil na nesprávne miesto. 
      ,,Nebola to vaša vina. Nie úplne,“ povedala som a myslela to 
vážne. 
Napokon, kto tvrdil, že bol záporná postava. Alebo nepozorná. 
Alebo hlúpa.
      ,,Vaše obľúbené slovné spojenie, však? Nie úplne. Zvláštne. Takí 
ako vy sa ma zvyčajne snažia presvedčiť, že vedia všetko úplne.“
Pozrel na mňa a asi uvažoval. Do akej miery sú si tvorcovia, ako 
povedal, podobní. Do akej miery by bolo vhodné vyskočiť proti mne 
s kordom a volať: Krysa, krysa! Alebo čosi podobné. Prižmúril oči. 
,,Nechcete si sadnúť?“
      Sadla som si. Na starý stolček, odsunula knihy, samé knihy, 
príbehy a hry. Študoval ľudí, napadlo mi. A ľudí, čo písali príbehy 
o ľuďoch.
      ,,Tiež poznám jeden hrad,“ zdvihla som hlavu. ,,Stojí na rieke, 
denne ním pretečie na stovky ľudí. Sedávam na hradbách a rozprá-
vam im príbehy. “
      ,,Podivná činnosť. Nie ste urodzeného rodu?“
      „Nie. Neviem. Možno. To je nepodstatné. Môj svet je v tomto  
trochu iný.“
Nadvihol obočie. ,,A čo si cenia? Peniaze? Moc?“
      ,,To áno.“
      ,,Potom váš svet nie je vôbec iný.“

      ,,Nejde o to. Sú aj iné veci.“
      ,,Ako?“
      ,,Ľudská hlúposť.“ 
      ,,Tú možno zohnať všade.“ 
      ,,Veď práve. Pane?“ 
Žmurkol. Ale nezamračil sa. Možno bol zvedavý. Predsa len, po 
toľkom čase na brehoch opustených čiernych morí.
      „Tí ľudia, čo tu nie sú – myslíte – je to hlúposť, čo ich od vás delí?“
Tá otázka bola bezočivá. Premeral ma pohľadom, ostro a rezervovane.
      ,,Žiadate monológ, slečna? Tie mi zvykli ísť. K ničiemu úžitku, 
ak mierite tým smerom.“ Odkvapol brko do kalamára.  ,,Princ je 
politik. A politik filozof, to je oxymoron. Čo je potom väčšia hlú-
posť – nevedieť citovať gréckych autorov, či nevedieť mocenské 
tance dvora? A pozor na slovíčka – nevedieť neznamená nevidieť.“
      ,,Takže zvažujete, či ste si zvolili dobre?“
      Skĺzol zrakom po lesklej väzbe Tragédii. ,,A vyberáme si, ma-
dam?
      “Usmiala som sa. On nie.
      „Mohlo by sa to stať aj vám, viete,“ pokračoval sucho. „Myš-
lienky, slová – to je vaše, je tak? A podivné svety sa na vás lepia. Sú 
vám bližšie než najnovšia móda a metódy zjednávania na jarmokoch.
      Pokrčila som plecami. „Nepopieram. Asi som tu preto.“
      „Trápi vás, že druhých netrápi to, čo vás? Že tu nemám dvoranov? 
Alebo že vy ich nemáte tam?“ 
      Hľadeli sme na seba. Nepamätám si farbu jeho očí ani črty tváre. 
Len bledosť a čosi ako ostrú čepeľ, driapala tkaninu šedivej reality. 
Bol vyšší ako ja. Napadlo mi, mohol by predsa vytasiť  dýku. Bol 
to sen. Sny nebývajú mierumilovné.
Ale pokrútil hlavou. Usmial sa. Trochu trpko. Nie tak výsmešne 
ako na začiatku.
      „Lenže oni sú možno šťastní, madam. Všetci tí ľudia. Na svo-
jom hrade. Odkiaľ mám vedieť, nevidel som ich more. Videl som 
len svoje.“ 

A tak som sa zobudila. Lúče nadrána drhli o žalúzie, pálili v očiach. 
Potácala som sa do kuchyne, malátne miešala čaj jednou z desiatky 
rozličných lyžičiek v plastovom príborníku.  Kdesi v hlbočine ešte 
rezonoval kvapot vody zo stropov. V hlave sa zahniezdil úlomok 
čepele. Už som preň mala meno.
A k ohryzenej betónovej zastávke dorazil autobus číslo 28.
      A bolo treba vystúpiť na kopec; ovešaná taškami, vodou a rezňami 
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v alobale; v batohu kniha, ktorú nebudem mať čas čítať, Shakespe-
arove Komédie a kostým z ľanu.
      A usmievať sa na ľudí.
      „Čo sa tak ceríš?“ čudovali sa kolegovia. ,,Si zamilovaná?“
      „Pozorujem,“ kývla som dolu svahom. 
      Vedúce školy v prírode, s kruhmi pod očami, trkotali pri kope 
batohov o úspechu na internetovej zoznamke. Hlúčik detí prepchával 
somára v ohrade našklbanou trávou. 
      Cupitali dláždeným chodníkom, kameň a cement. Mihali sa na 
trase, zastavili a znova išli; vedeli, že cestou vytriasajú útržky farieb, 
kúsky hovoru? Že z nich práve skladám tušené mozaiky – aha asis-
tentka riaditeľa developerskej spoločnosti, dílerka parfumov a možno 
perspektívna podnikateľka. Muž predáva autá. Deti chodia do anglic-
kej školy. Narodeniny slávia v podnikoch. Na Vianoce si darúvajú 
kávovary a žehličky na vlasy. Rozmýšľajú v kontexte dovoleniek 
na Sicílii a nového raw-bio receptu na nedeľné posedenie pri čaji. 
      A za nimi zas – tri roky na dôchodku. Ona pracovala v Zdravotnej 
poisťovni a on bol konduktor. Jazdili na chatu, kým ju nepredali, 
lebo syn šiel na školu. Na Vianoce si darúvajú pyžamá a ponožky. 
Rozmýšľajú v kontexte dovoleniek v kúpeľoch a nového spôsobu, 
ako pripraviť rezeň na nedeľný obed. 
      Ale vlastne majú čosi spoločné. Možno rovnaké. Možno je to 
aj pravda.
      Naklonila som hlavu ku kolegovi, niesol si ku stolu kofolu scho-
vanú v drevenom črpáku. 
      „Čo by si robil, keby si návštevníci neboli tak podobní?“
„Nemusel by som od všetkých čakať, že sa mi zastrelia na strelnici. 
Alebo že niekto potiahne figúrky z rytierskeho šachu.“
Smiali sme sa. 
„Lenže ,“ pokrčila som plecami. „ čo keď by si potom vôbec netušil 
ako sa zachovajú? Nedalo by sa im nič vysvetliť. Ani by sa nedohodli 
medzi sebou. Nik by nechodil na hrady, do krčiem, na koncerty…
Nik by nepristúpil na ničie pravidlá hry.“ 
      Potriasla som hlavou, plával tam obraz tmavých oceánov bez 
konca, bezčasích, predstava siedmych miliárd osamelých hradných 
vrchov, každá myseľ v úžasnej vlastnej veži. 
      A žiadne cesty.
      „Možno by neboli priateľstvá ani príbehy.“ 
      Žmurkla som. V kútiku oka sa muž a žena, sivovlasí, v športových 
kombinézach fotili pri dozretej mirabelke. Pokrčila som plecami.
      „V ľuďoch asi vždy napokon bude čosi stereotypné. Niekde viac, 

inde menej. Možno práve preto.“
      „Máš dnes zas filozofický deň?“
      Tiež som si vzala kofolu, sŕkala som čiernu hladinu, vlnil sa na 
nej obraz dievčaťa v šatke  s medenými ozdobami. Rozprávač a či 
postava, vo veži a či v stánku, naoko pokojne, s knihou  na kolene, 
vedie monológy. Tým, čo stúpajú na  hrad ten obrázok splynie 
s ostatnými kulisami.
      „My sme rovnakí pre nich a oni zas pre nás.“
      A prichádzali, odchádzali, od rakúskych polí vialo cez hradby, 
skuvíňalo v štrbinách, medzi kamením a skalničkami. 
      Nás bolo oproti nim tak máličko. 
      Ale to asi stačí. 
      Jeden im porozpráva príbeh – o dámach v zbroji a rytierovi, čo 
pasoval panoša, ktorý ho porazil, skôr, než sa mu vzdal. A ďalší 
vysvetlií, že nemajú zbrane chytať za čepeľ.
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Miroslava Kuľková
Prýštenie 

Leona leží v posteli a nevie sa nadýchnuť. Kvety na starých tapetách 
jej pripomínajú ryby, ktoré nerušene prúdia priestorom a nevšímajú si 
jej boj o kyslík a klesanie ku dnu. Praje si, aby sa jej na krku objavili 
žiabre. Spočíva v mäkkom piesku na samom dne mora a letargicky 
pozoruje prasiatka, čo cez vodu hádže slnko. Všetko ju bolí, dokonca 
aj privolať si výťah pomocou tlačidla. Pri chôdzi sa cíti ako malá 
morská víla od Andersena, ktorej sa pri každom kroku do chodidla 
zabodával nôž. Na svoju dizertačku sa už dávno ani nepozrela. 
Ozve sa zaklopanie, a keď Leona neodpovedá, Dardan, syn majiteľa 
bytu si otvorí vchodové dvere a znepokojene volá jej meno. Ako 
vždy, prah hlavnej izby tohto jednoizbového bytu neprekročí, ostane 
stáť v malej predsieni. „Leona? Si v poriadku? Nie je ti zle?“ Leona 
odvetí, že je všetko oukej, iba včera niečo zlé zjedla. Asi ešte nie je 
na kosovské baktérie zvyknutá.
 Dardan zmizne a o chvíľu sa vráti so srbskou slivovicou. Klasika. 
Srbov síce kosovskí Albánci nenávidia, ale na ich pálenku nedajú 
dopustiť. Je to zázračné liečivo na všetko od pokazeného žalúdka, 
boľavého hrdla až po zlomené srdce. 
Naleje jej číru tekutinu do pohárika, ktorý položí na stolík pri dverách. 
Jeho plaché oči dnes nemajú ten psí výraz čo zvyčajne, je v nich obava. 
„Mama navarila polievku, donesiem ti. Urobí ti dobre.“ 
Ako améba vystrčí Leona z postele bosú nohu, potom druhú a za cho-
didlami pomaly vyťahuje z teplých perín celé telo. Musí sa vzchopiť. 
Zajtra sa má stretnúť s ministrom zahraničných vecí kvôli rozhovoru 
pre svoju dizertačku. Spomienky na Jonaha, ktoré ju včera udreli 
so všetkou prudkosťou, znova zatláča späť do temnej miestnosti vo 
svojej hlave, ktorú sa opäť pokúsi nikdy neotvoriť. 
Kým sa čierny zajac Dardan vráti s plastovou nádobou plnou horúceho 
vývaru, pohárik bude prázdny a z fľašky slivovice povážlivo ubudne.
 
Jej telo ešte voňalo po milovaní s Jonahom. Kráčala po trávniku 
univerzity v Kente, kde už rok pracovala na doktoráte, a cítila to 
exemplárne požehnanie vesmíru až v končekoch prstov. Paže sa jej 
menili na krídla a z tej výšky sa na ľudí pozerala zhovievavo a na 
zamračenú anglickú oblohu so zaľúbením. V lete ju vyrušilo zašvi-
torenie telefónu. Prešla ňou sladká triaška v očakávaní správy od 
Jonaha. Nedočkavo ťukla na ikonku s obrázkom obálky. 
„I hope the time with Jon was worth it for you. It costed two years of 

marriage and one baby boy who will now have no father.“ Podpísaná 
manželka Erica a syn Hector.
Všetky svaly sa jej napli v bolestivom kŕči a potom náhle ochabli. 
Zásah bol presný. S prestrelenými krídlami sa Leona strmhlav rútila 
k zemi. Tlak vzduchu jej mliaždil hrudný kôš a bránil sa nadýchnuť. 
Chodník jej pád tvrdo zabrzdil, Leona však mala pocit, že sa iba 
prehupla cez trocha nepoddajnú membránu, a v divokom klesaní 
pokračovala až do útrob planéty. Z toho ani z nasledujúcich dní si 
veľa nepamätá. Nevie, či chodila do školy alebo spala. Srdce jej ne-
ustále bilo v šialenom tempe, telefón nepúšťala z ruky. Nesprchovala 
sa. Dookola mu opakovala, čo všetko pre ňu znamená, roztrasene 
vyťukávala zahanbujúco srdcervúce vyznania. Jonah bol v rozho-
vore, neskôr v esemeskách stále chladnejší. Stretnúť sa odmietol. 
„Bude lepšie, ak necháme situáciu vychladnúť, Leona… počkáme, 
kým sa to upokojí…“ 
Po týždni vysokých horúčok si kúpila letenku domov na Slovensko. 
Pod dohľadom mamky a všeobecného lekára sa jej podarilo vtáčiu 
chorobu prekonať. 
Nastal čas uskutočniť terénny výskum v Prištine, ktorý kvôli Jo-
nahovi odkladala. 
„Zavrite tie dvere prosím! Ministerstvo varovalo, že sa kvôli extrém-
nemu znečisteniu vzduchu dnes neodporúča chodiť von. Nečítate 
noviny?“ Leona už druhýkrát zvýši hlas na čašníka. 
Po stretnutí s ministrom sa usadila v obľúbenej prištinskej kaviarni. 
V pozadí bežia správy, šum rozhovorov ju upokojuje. Zo schôdzky 
má dobrý pocit. Minister síce na otázky ohľadom jej výskumu, od-
povedal vyhýbavo, ale zato ju požiadal, aby sa podieľala na príprave 
článku pre slovenskú tlač. Nie prvý raz tu ťažila z toho, že je pôvodom 
z krajiny, ktorá Kosovo ako samostatný štát neuznáva. 
Jeho asistent Engjell naozaj vyzerá ako tmavý anjel. Smeje sa smie-
chom spokojného kocúra, ktorý sa vyhrieva na slnku. Priviera pri 
ňom oči s dlhými čiernymi mihalnicami, ktoré vyzerajú ako nama-
ľované. Na konci stretnutia si vypýtal jej číslo. Musia sa vraj stretnúť 
ohľadom toho vyhlásenia. 
V správach znovu zaznie varovanie pred alarmujúcim stavom ovzdu-
šia. Pozrie na dokorán otvorené vchodové dvere a zachytí prechádzajú-
ceho čašníka. „Všimli ste si, čo práve hlásia v televízii? Zavrite dvere.“
Chlap sa na ňu začudovane pozrie a odvetí: „Ale veď je taký pekný 
deň.“
Leona vstane a sama predmet sporu zabuchne. Nechápavo krúti 
hlavou.
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Znova sa začíta do článku v laptope, keď ju do nosa udrie cigaretový 
dym. Čašník dokorán otvoril dvere oddeľujúce nefajčiarsku časť 
kaviarne od fajčiarskej. Rytmicky nimi máva sem a tam. Vetrá.
Leona si rezignovane pobalí veci a rozhoduje sa, či zaplatí. Vo vrecku 
jej zavibruje telefón. Engjell ju volá na večeru. 
„Ahoj Leona, doniesol som ti čerstvé maliny,“ kričí Dardan. Stojí 
v predsieni, na prahu dverí do izby. Leona sa slastne natiahne v posteli, 
prehne chrbát ako mačka a ľahko vkĺzne do papúč. 
„V noci si tu nespala. Myslel som si, že si odišla domov.“ 
Leona so šatami na prezlečenie prekĺzne okolo Dardana do kúpeľne. 
Cestou mu vezme z rúk jednu malinu a labužnícky si ju vloží do úst. 
„Nie, Dardan, nespala. Tvoje špehovanie je tak strašne očividné. Si 
rozkošný, môj stalker.“
„Bol som… bol som skontrolovať, či zásobník vody funguje. Aby 
si sa mohla osprchovať, keď o desiatej vypnú vodu!“ Zahanbene 
prestúpi z nohy na nohu.
„So zásobníkom doteraz nikdy nebol problém,“ žmurkne naňho 
Leona. Opláchne si tvár, zadkom provokatívne krúti, lebo vie, že 
sa Dardan díva. Privrie kúpeľňové dvere, ale len trochu. Vyzlečie 
si  tričko na spanie a zapína si podprsenku. Telom jej prebehnú 
zimomriavky, keď počuje prasknúť parkety a Dardanovo nervózne 
odkašľanie.
„Môžem pre teba niečo urobiť, Leona? Nepotrebuješ niečo?“
Už oblečená v letných šatách k nemu podíde celkom blízko, nos 
trochu pokrčí pod intenzívnym tlakom jeho kolínskej. S pohľadom 
upreným do jeho plachých zajačích zreničiek zašepká: „Nie, Dardan. 
Môžem pre teba niečo urobiť ja?“ Ruku mu položí na hladko oholené 
líce a pobozká ho na druhé. 
Muž prudko očervenie. Zahabká neurčitú odpoveď, oči dokorán 
roztvorené. 
Leona sa zasmeje. „Ďakujem za maliny.“ 
Vráti sa do izby a otvorí laptop. Tiché vrčanie počítača sa mieša s jej 
hrdelným pradením, keď si spomína na všetky Engjellove pachy 
a chute. Ani si nevšimne, kedy Dardan opustí byt. 
Som v Prištine a chýbaš mi. Stretneme sa?
Jonah. Písala mu, keď odchádzala do Kosova, ale on vôbec nerea-
goval. A zrazu je tu. 
Leonino srdce je kolibrík, ktorý sa usilovne snaží dostať z hrudnej 
klietky von. Z roztrasených dlaní jej vypadne pohár vody. 
Ako splašené motýle sa jej pred očami mihajú najšťastnejšie momen-
ty – Jonah ju na ceste z večere zaťahuje do tmavej uličky a vyhŕňa 

jej šaty; Jonahova dlaň ju hladí po vnútornej strane stehna v prítmí 
kina; Jonahov hlas ju vedie k vyvrcholeniu. Milión spomienkových 
Jonahov sa jej dotýka na milión spôsobov. Temná miestnosť v jej 
mysli, kde ich týždne skrývala, je v skutočnosti svätyňa, nie väzenie. 
Roztvorené dvere dnu vohnali svetlo a odhalili horiace sviečky pod 
jeho podobizňami.
 Jonah ma miluje. Pošepky si to opakuje, lebo je to jediné vysvetlenie.
Prebdené noci s Engjellom zmiznú, akoby nikdy neexistovali. Člá-
nok má už hotový. Ministrova verzia bola absolútne nepoužiteľná, 
tak to napísala celé odznova. Rýchlo ho Engjellovi odošle spolu so 
stručným ospravedlnením, že dnes večeru ruší.
Kde a kedy? Odpíše Jonahovi nedočkavo.
O hodinu jej príde esemeska s menom najluxusnejšieho prištinského 
hotela Swiss Diamond a bozk z dvojbodky a hviezdičky. 
Honosná izba iba podčiarkuje Leonin kráľovský pocit. Chce sa jej 
plakať a smiať zároveň. Zase to bolo dokonalé. Kričala s hlavou 
zaborenou do vankúša. Zabárala nechty do kože na jeho chrbte. 
Zúrivo ho hrýzla všade kam dosiahla, tej chuti nemala nikdy dosť. 
Nechcela ho zo seba pustiť von ani na sekundu. Teraz by chcela 
byť modlivkou a zjesť ho, aby už bol navždy v nej. Cíti nehu, ktorá 
hraničí s agresivitou. 
„Veľmi si mi chýbal.“ 
„Aj ty mne, zlato,“ Jonah na chvíľu prestane písať na notebooku 
a pohladí ju po tvári. 
„Prišiel si sem kvôli mne?“
„Chceme preniknúť na kosovský trh a poslali ma tu zhodnotiť situ-
áciu. Hneď som myslel na teba, keď som sa to dozvedel.“
Ako tenučký prameň sa v nej objaví pocit. Vytryskol kdesi hlboko, 
mimo jej vedomia, a teraz si vytrvalo razí cestu pomedzi jej vzru-
šené myšlienky. 
Sú si súdení – postaví prameňu do cesty prekážku. Neprišiel síce 
výhradne kvôli nej, ale táto náhoda je príliš veľká na to, aby to nebolo 
znamenie osudu. Ktorá normálna firma by už len chcela podnikať 
v Kosove, kde nefunguje základná vymáhateľnosť práva a prekvitá 
organizovaný zločin?
„Je toho tak veľa, čo ti chcem ukázať! Ako dlho zostaneš?“
„Krátko. Pozajtra ráno už letím a dovtedy mám pracovné stretnutia. 
Čas budem mať iba večer. Chcel by som, aby si tu zase prespala.“ 
Odloží notebook a pobozká ju najskôr na líce, potom sa presunie 
nižšie a prisaje sa jej na bradavku. „Bože, ako mi chýbali tieto malé 
pevné prsia,“ povzdychne si pomedzi bozky.
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Prameň zosilnie a prekážku strhne. Zbiehajú sa doňho ďalšie malé 
prítoky, prúd je taký mocný, že jej do očí vytláča slzy. Nechá sa však 
unášať Jonahovým nežnením. O niekoľko minút ležia zadýchaní 
vedľa seba, ale rieku to nezastavilo.
Jonahovi zazvoní mobil. Vyskočí z postele rýchlo ako kobylka. Od-
kašle si a najmilším, najležérnejším hlasom pozdraví svoju manželku. 
Počas jeho hovoru prameň vyvrie na povrch. Je to rieka, ktorá strháva 
všetky stavidlá. Leona panicky lapá po dychu. Vlasy jej oťažievajú 
a ona sa mení na studenokožca, nemú rybu na dne medzi pieskom 
a kameňmi. 
Jonah hovor skončí a ako nič sa k Leone pritisne. Ju však tlak vody 
drží na dne nehybnú, polomŕtvu. „Jonah? Ty sa nebudeš rozvádzať, 
však?“ S námahou z modrých pier súka slabiku za slabikou.
Obchodník sa odtiahne. „Nie. Mám predsa malého syna. Ale neviem 
na teba zabudnúť. Možno by sme sa mohli sem-tam stretnúť, aj keď 
sa vrátiš do Anglicka.“
Leonino telo v prepychovej izbe prebdie až do rána, pretože sa 
nevládze ani pohnúť. Rieka však Leonu odplaví z vraku, ktorý až 
doteraz obývala. Prúdy ju unášajú až k ústiu a odtiaľ do ďalekých 
severných morí, kde ju chlad vody úplne paralyzuje.
Stojí na prechode a vodič obitého passata od nej pomedzi trúbenie 
žiada telefónne číslo. V Prištine je to súčasťou koloritu, rovnako 
ako turbo folk piesne v rádiách, či hádzanie odpadkov priamo na 
zem. Normálne by sa iba vytrvalo dívala pred seba a nereagovala, 
ako všetky ženy. 
Z náhleho popudu sa však otočí na šoféra a zakričí: „Dobre! Píš si!“ 
A číslicu po číslici mu diktuje svoj kontakt. 
Chlap zarazene zmĺkne. V momente, keď naskočí zelená, zapištia 
pneumatiky a passat bleskovo vyrazí z križovatky. Leona sa ani 
nezasmeje.
Cestou k Engjellovi prechádza okolo stánku so škaredými pohľad-
nicami s nápisom „Prishtina – City of Love“ a „Prishtina – Modern 
City“. Domýšľavosť a egocentrizmus kosovských Albáncov ju vždy 
napoly pobaví, napoly rozzúri, no dnes si ich ledva všimne.
Engjell je chladný. Nezaujíma ho, či vyvrcholila aj ona, neostane 
s ňou ani na chvíľu v posteli. Hneď sa oblečie, sadne si za počítač 
a ďalej sa o ňu nezaujíma. Povedala mu o Jonahovi, pomáhalo jej 
rozprávať sa o ňom.
„Vieš, čo bolo na Jonahovi najlepšie? Dnes som si to uvedomila…“
„Dosť, Leona. Znášal som tie tvoje kecy dlho, ale už stačilo,“ preruší 
ju náhle a prudko sa k nej otočí. „Otvor už konečne oči a prestaň 

s týmito hlúposťami. Žiadna veľká láska to nebola, jediné o čom 
stále rozprávaš, je len sex. Mala by si sa už konečne prebrať.“ 
Leona sa zahryzne do svojej dizertačky ako nikdy predtým. Píše dňom 
i nocou, nechodí von, skoro neje. Kruhy pod očami sa jej prehlbujú, 
kľúčne kosti sa jej začínajú ostro rysovať. Je zima a ona hibernuje. 
Spí hlbokým umŕtvujúcim spánkom a stráca tukové zásoby. 
Engjell sa jej už neozve. O niekoľko dní si všimne v známom slo-
venskom denníku svoj vlastný článok, na ktorom toľko pracovala, 
podpísaný ministrom. Žiaden ďakovný mail alebo finančná odmena 
nikdy nepríde.
V nasledujúcich dňoch začne byť Leone zle a Dardan sa stane jej 
opatrovateľom. Nakupuje jej sucháre a banány. Variť nevie, to je 
ženská úloha, ale nosí jej polievky od mamy, ktorými ju potom po 
lyžičkách kŕmi. Vchádza do jej izby, niekedy aj bez klopania. 
Leonin stav sa po čase zlepší, ranná nevoľnosť jej však zostane. Dar-
dan k nej napriek tomu chodí s rovnakou frekvenciou. Jeho mama už 
neposiela len polievky, ale postupne aj čerstvé ovocie, kvety v črep-
níku, riad a posteľnú bielizeň. Na nedeľu dostala Leona pozvanie na 
rodinnú slávnosť. To u kosovských Albáncov znamená celodennú 
akciu plnú obrovského množstva jedla a minimálne päťdesiatich 
najbližších príbuzných. Keby si to Leona všímala, videla by, že sa 
Dardan čím ďalej, tým viac usmieva. 
V rámci výskumu sa jedno ráno stretne s úradníčkou Európskej únie, 
ktorá je na misii v Kosove. Po interview sa ešte zarozprávajú o živote 
v Prištine, porovnávajú si svoje skúsenosti európskej ženy. 
„To znečistenie je tu hrozné. Smog, voda plná olova. Celkom ma 
vydesilo, keď som v najnovšej správe Komisie čítala, že až šesť 
mesiacov po odchode z Kosova sa neodporúča otehotnieť,“ povie 
pehavá úradníčka medzi rečou.
Leone sa náhle zakrúti hlava. Do bytu sa ponáhľa. Zamkne sa 
v kúpeľni a vytiahne v lekárni zakúpený test. Dve čiarky, ktoré sa 
na ňom po chvíli objavia, ju preberú zo zimného spánku a divoko 
jej rozbúchajú srdce.  
Dardan nájde na svojej pravidelnej večernej návšteve byt prázdny. 
Len na stole leží odkaz, že kľúče nájde v poštovej schránke. 
Dardan sa nedokáže nadýchnuť.
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Dominika Moravčíková
Kozlina

Magda Krčiarová si v detstve zničila chrupavku pri tanci. Preto sa 
počas chôdze opierala o drevenú palicu. Po smrti manžela nenosila 
šatku. V roku, kedy sa otváral skanzen, mala štyridsať šesť rokov. 
V deň slávnostného otvorenia a ľudového sobáša od skorého rána 
prala utierky. Keď vyšla na dvor, cudzí muž v obleku vkladal do 
schránky leták. Zastala pred radou schodov, ktoré ju delili od bránky 
plota. „Čo chcete?“ 
„Kamenárstvo,“ odpovedal muž. 
„Vyzerám, že potrebujem hrob?“
Cudzinec prikývol. „Nie, pardon. Roznášam letáky po dedine. Vždy 
sa niekto nájde. Kto zavolá.“
Z opačnej strany ulice kráčal Peťo Potôčka s fúrikom, na ktorom sa 
natriasali kanvičky od školských obedov. 
„Prečo fúrik?“ zamrmlala Magda.
„Petarda mi prestrelila gumu na káre,“ odpovedal Potôčka. 
Magda bola nespokojná. Nechcela, aby minister kultúry uvidel Potôč-
ku, ako sa premáva po dedine s fúrikom zaprskaným od cementu.
„Idem na spoveď,“ povedala a zasunula špak do odkvapu na dome. 
Mužovi z kamenárstva ozrejmila, že náhrobok už má pripravený 
vedľa manžela.
Potôčka sa prihrbil. „Veru, posledný deň môže prísť aj dnes.“
„Nie, dnes otvárame skanzen,“ pripomenula Magda. 
Minister kultúry sa nemal zdržať na noc. Očakávalo sa, že prestrihne 
pásku, odpovie novinárom a po diaľnici sa dopraví späť do Bratislavy. 
Iba Magda, starosta Žigmund Súkoľ a Peťo Potôčka vedeli, že mi-
nister tajne plánoval na večer prepustiť šoféra, prespať v miestnom 
penzióne a nadránom poľovať mimo najbližšieho revíru, ktorý bol 
ďaleko, a nechať sa previesť lesmi Peťom Potôčkom. Všetko bolo 
vybavené a dohodnuté na priateľskej báze.
Dedinčania a turisti začali prichádzať do areálu skanzenu od druhej 
poobede. Chlapci v krojoch krátko predtým rozvešali farebné stuhy 
na ploty a dievčatá nahádzali svadobné koláče do ručne pletených 
tácní. Magda zastavila ženícha pri stánku s medovinou.
„Čo je s Marikou?“
„Od včera som ju nevidel.“
„Tak to má byť,“ prikývla. „Na pýtanie nevesty vám pošlem fotografa, 
tak ho potom pustite nejak dopredu. Ak Boh dá, stará Maslica zvesí 
prádlo, aby sa jej nehojdali kombinetky pred dverami, keď prídu 

ľudia z televízie.“ 
„Potrebujem panáka,“ priznal Ondrej.
„Alkoholy sú v sklade na informáciach.“
„Ten chlap je hotový,“ povedala Potôčkovi, keď Ondrej odišiel. „Od-
káž Jane, nech odprace deti bez krojov nabok, aby neboli na fotkách.“
Cez bránu prechádzali muži z ministrovho sprievodu. Bokom sa 
prestrčila žena v čiernych šatách. Mala výrazné líčenie, platinové 
vlasy zapletené v malých vrkôčikoch a na členku tetovanie pavúka. 
„Čo má byť toto?“ opýtala sa Magda. 
„Gabika Radošová.“ odpovedal Peťo. „Z domu pri muličnom sklade. 
Prisťahovala sa po smrti tatka.“
„Ja viem, kto to je,“ Magda strčila ruku do plátenej tašky. „Nečakala 
som, že príde.“ 
Do úst si vtisla cigaretu a znova si ju na chvíľu vytiahla, aby rozdala 
pokyny organizátorom v tričkách s logom skanzenu. 
Po svadobnom obrade a prestrihnutí pásky politici a novinári odišli. 
Časť svadobčanov, ktorá nepatrila k najbližšej rodine, starejší Jerguš 
Maslák umiestnil do svojej záhrady ku grilu. Z pivnice vyniesol 
fľašky a dve kilá klobás. Trval na tom, aby ostala aj Gabriela Ra-
došová. 
Hodinu po začatí grilovačky muži zaliezli do domu k priamemu 
prenosu futbalového zápasu. Magda ostala sama s Gabrielou. Tá sa 
zdvorilo usmievala a popíjala vodku zo šálky z modranskej keramiky. 
„Stmieva sa, vylezú netopiere.“ podotkla.
„Za muličným skladom majú jaskyňu,“ prisvedčila Magda.
Keď Radošová neodpovedala, opýtala sa: „Čo tu robíte vlastne?“ 
„V meste robím.“ Radošová si nechala vlasy, ktoré jej vyliezli z vr-
kôčikov, previevať cez tvár. Prstami štiepila pletivo syrového kor-
báčika na tenké vlásie. „V jednom kaderníctve.“
Spoza grilu sa vrátil Peťo Potôčka. „Asi som ogrcal skleník.“
Magda vstala. Chytila ho za remeň a pritiahla k sebe.
„To myslíš vážne?“ pošepkala. „Do rána nech si triezvy.“
Potôčka si vopchal do úst krajec chleba a odišiel do domu.
„Príďte zajtra na čaj,“ prehodila Radošová. „Dofarbím vám ten melír.“
V pondelok ráno do Magdinej kancelárie vošiel starosta.
„Je to v prdeli.“ zastonal, a ani si nevšimol jej nový účes. 
Žigmund Súkoľ bol šesťdesiatnik s nebezpečne rozvetvenou rodinou. 
Počas prvého volebného obdobia zamestnal svoju vtedajšiu milenku, 
čerstvo ovdovenú Magdu, do správy obce. Viacerí ho varovali, že 
si na prsiach chová hada. Teraz už bolo neskoro – ona mala vždy 
posledné slovo, a následky niesol on. 
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„Ja to stále nechápem,“ opakovala Magda po tom, ako jej oznámil 
výsledok nočnej poľovačky.
„Hovorím všetko, čo viem,“ krčil ramenami, „minister zmizol v lese. 
Potôčka ho proste stratil.“
„A kde je Potôčka?“ 
„Bojí sa ťa, vieš aký je.“
Magda zafučala a Súkoľ pochopil. „Pošlem chlapov so psami.“
Na poludnie Magda vyšla z obecného domu, aby sa naobedovala 
v školskej jedálni. Pri pošte uvidela bicykel Gabriely Radošovej 
a zo zvedavosti vošla dnu.
Kozlinská pošta sídlila v bývalej cukrárni so zaprášeným dreveným 
obkladom a reklamnou tabuľou. Vnútri vyzerala o niečo lepšie vďaka 
novému náteru.
„Dobrý,“ Gabriela stála v rade za členkou ružencového spolku, ktorá 
si prišla vymeniť stierací lós. S poštárkou sa práve hádal Jerguš 
Maslák, ktorý žiadal invalidný dôchodok pre manželku. 
„To ja vám nemôžem vydať.“ opakovala poštárka.
„Automaty a stieracie lósy,“ pošepkala Magda Gabriele a ukázala 
na priehradku, „to je tunajšia kultúra.“
Gabriela sa otočila. Zdvihla ruku a prstami s gélovými nechtami 
a jej zachytila prameň čerstvo nafarbených vlasov. „Dobre vám to 
ide k tvári, som vám hovorila.“
Vo utorok ráno prišla do dediny polícia. Žigmund Súkoľ sa schoval 
do svojej kancelárie s termoskou kávy a antistresovou loptičkou.
Policajti sa zastavili najprv u Magdy a pýtali sa na otvorenie skanzena.
„Pokiaľ viem, pán minister opustil dedinu po ceremoniáli,“ Magda 
pokojným hlasom. „Starosta vám možno povie viac.“ 
Odkázala vyšetrovateľov k jeho kancelárii vedľa. Zatvorila za nimi 
svoje dvere a priložila ucho k tenkej stene. 
„Nehnevajte sa, pán starosta, že vás musíme takto, hm, vyrušiť,“ 
húdol policajt.
Súkoľ bol ústretový. „V poriadku, len sa pýtajte, od toho sme tu.“
Keď policajti odišli, obrátil si kravatu na chrbát a vyvracal sa do 
smetného koša.
Počas týždňa sa vyšetrovanie vôbec nepohlo, aspoň sa tak zdalo. 
Hoci nálada v dedine nebola najlepšia, cez víkend sa konali tradič-
né kozlinské hody, plánované v náväznosti na otvorenie skanzenu. 
Magda s ich organizáciou nemala veľa spoločné, a tak si mohla 
v nedeľu podvečer vychutnávať program a na chvíľu zabudnúť na 
kauzu s ministrom. Aspoň dovtedy, dokým sa pri nej zastavil učiteľ 
Roman Záhorský. 

„Teta Krčiarová,“ požiadal, „chcem vám niečo ukázať.“
Magda ho nasledovala skratkou za humnami niekoľko minút. Zá-
horský zastal na okraji starého cintorína pred plotom skanzenu 
a domčekom s toaletami. Ukázal na vyvalený náhrobok s obitým 
rohom.
„V tejto dedine,“ predniesol, „sa nedostáva úcty ani mŕtvym.“
„Fíha.“ Magda si spomenula, že robotníci zo stavby skanzenu jej 
hovorili o nehode s bezvýznamným hrobovým kameňom na kraji 
starého cintorína. Nikdy si nenašla čas, aby sa na tú stranu plota 
šla pozrieť. 
„Tu leží prastarká mojej manželky,“ zakrákal Záhorský.
„Nech tu leží i Matuzalem,“ Magda sa neudržala a vytiahla z tašky 
cigarety, „ohnutý náhrobok je pre storočnú mŕtvolu ten posledný 
problém, ha? Pošlem niekoho z opéesky, nech to napraví a hotovo.“
„Tento zničený hrob,“ nadýchol sa Záhorský a pre zvýraznenie svo-
jej myšlienky skrčil prsty mokrej ruky do zobáčika, „je symbolom 
všetkého, čo napáchala vaša garnitúra v Kozline.“
„Ale čo,“ Magda škrtla zapaľovačom. „Nie som starosta ani riaditeľ 
skanzenu.“
Roman Záhorský sa neupokojil. „Všetci vieme, ako to je, aj malé 
deti vedia, kto tu úraduje!“
Magda zastrčila cigaretu medzi dva prsty. Striedavo žmúrila a dvíhala 
obočie, kým Záhorský ďalej rozprával. 
„A Súkoľ ide objednávať pre obec kosačky. Päť kosačiek na pár 
obecných trávnikov!“
„Šetrite dych, Roman,“ Magda pomaly vyfúkla dym. „Ja som od 
obeda opitá. Nemám šajnu, o čom hovoríte.“
Záhorský prikývol. Pramienky vody mu padali po ofine, obtekali tvár 
a zbiehali sa na špičke brady. Chvíľu sa premáhal a potom vyhlásil: 
„Budem kandidovať na starostu. Nikdy som nemyslel, že takú vec 
spravím, ale čo sa tu deje, je už priveľa.“
„Stmieva sa,“ Magda vykukla ponad dáždnik. „Poďme naspäť. 
Nechcete, aby nás cestou naspäť dohrýzli Krpeľcove dogy.“
„Pôjdem sám,“ povedal Záhorský, „po hlavnej domov. Dnes opatru-
jem malú.“
Magda sa natiahla k náhrobku a cigaretu uhasila o mokrý kameň. 
Špak hodila na hlinu a zadupala ho čižmou. Celý čas pritom hľadela 
Záhorskému do očí.
Záhorský mal dosť. „No dobrú noc, teta.“ 
Pošúchal si kvapkajúci nos a rozbehol sa povedľa plota.
Keď prestalo pršať, v šiatroch za kultúrnym domom zavládla tradič-
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ná hodová atmosféra. Magda sa nechala prehovoriť na súťaž v pití 
vodky s chlapmi z Obecného podniku služieb. Bola by vyhrala, keby 
medzi lavicami neuvidela Gabrielu. Nechala sa poraziť, postavila sa 
a dokrívala k stánku, pri ktorom Gabriela strieľala na papierové ruže. 
„Dobrý,“ zasmrkala, „ide to?“
„Nie moc.“
„Daj to sem.“
Gabriela sa zasmiala. „Veď si najebatá.“
„Tak sa dívaj,“ Magda sa k nej pritisla a pomaly jej pušku uvoľnila 
z rúk. Oba zvyšné dva pokusy trafila, ale po chvíli sústredenia sa 
jej zatočila hlava. Gabriela ju s ružou v ústach zaviedla do štrbiny 
medzi šiatrom a stenou škôlky. Počas vracania jej pridŕžala spánky. 
„Potrebuješ to rozchodiť,“ povedala a kopla do jej sukne.
Počas cesty k muličnému skladu vyšiel mesiac. Magda občas začula 
trepotanie netopierích krídel pod strechami. Položila hlavu Gabriele 
na rameno a potichu počítala kroky. 
Ráno sa prebrala do šera. Žiarovka sa vypálila a vráta boli privreté, 
priestor presvetľovali iba špáry medzi doskami. Gabriela ležala bez 
hnutia, ale pohybovala viečkami. „Dáme pivo na popravky?“ 
Magda si uvedomila, čo sa stalo. Ležala vo vyhni za domom pri mu-
ličnom sklade. Pamätala si takmer všetko, len tomu nemohla uveriť. 
Bola presvedčená, že Gabrielu nenávidela, a priateľstvo naznačené 
farbením vlasov a strieľaním ruží bolo iba nutným prímerím. Zrazu 
jej Gabriela ležala na hrudi a dýchala na kožu. 
„Musím ísť.“ Odtisla sa a pozbierala oblečenie.
Domov sa vybrala okľukou po hlavnej ceste okolo nového cintorína, 
aby ju nikto nevidel. Všimla si nové graffiti na cintorínskom múre. 
Nápisy „Cigáni do plynu“ a „Kozlina je jeblina“ sa opakovali po 
minulej jeseni. Hneď vytiahla mobil a zavolala Súkoľovi. „Objednaj 
čistenie.“
„Vyčistíme a nastriekajú znovu.“ zahulákal Súkoľ. „A tak dookola až 
do súdneho dňa. Tak či tak nám zastupiteľstvo schválilo tú opravu 
múru.“
„Nech je to preč do zajtra obeda,“ povedala a zložila.
Nasledujúci deň bojovala s papiermi zo skanzenu a s výčitkami 
z noci po hodoch. Čistenie múru vypustila z hlavy. V stredu ráno ju 
na parkovisku pred obecným dome zastavil televízny štáb. 
„Môžete nám odpovedať na pár otázok?“ spustil reportér. „Postavte 
sa tu, pred vlajku únie.“
Magda stŕpla, ale poslúchla a vystúpila na schod.
„Pani Krčiarová,“ začal reportér, „obec Kozlina má históriu spojenú 

s nevraživosťou k rómskej menšine. Myslíte, že by niečo také mohlo 
súvisieť s únosom ministra?“
Magda nesúhlasila. „Nie je nepravdepodobné, že za zmiznutím pána 
ministra stojí nejaký náš občan.“
Pozrela ponad plece kameramana, či konečne neuvidí prichádzať 
Súkoľa, ktorému by mohla ponechať ďalšie otázky.
„Pri výjazde do dediny som videl isté graffiti,“ šťavnato nadhodil 
reportér.
Magda stíchla. Nepochybovala o tom, že kameraman si cintorínsky 
múr natočil z desiatich uhlov. 
„Problém s vandalizmom tohto druhu máme,“ povedala nakoniec. 
„Ďakujem za váš záujem, už potrebujem ísť.“
Po odomknutí kancelárie za sebou zabuchla dvere a udrela päsťou 
do steny. Náraz vyrazil kus omietky a zanechal na stene krvavú 
stopu. Keď dorazil starosta, Magda sedela v kresle a okolo dlane si 
obtáčala obväz.
„Skurvený lenivec,“ zaprskala, „som ti povedala jasne, že ten nápis 
mal byť preč do včera obeda.“
Súkoľ zhodil kľúče na plexisklo stola a neprestal sa usmievať. „Poslal 
som to pomerať Peťa Potôčku. Zo desať metrov, to sto eur len tak 
do vzduchu, a za pár mesiacov bude nová fasáda.“
Magda dupla nohou a vypúlila oči. „Ty kde žiješ? Rodinky, čo cho-
dia do skanzena, víta henten výtvor. I večer to bude v televíznych 
novinách,“ dodala a opísala svoje interview.
Súkoľ si povolil kravatu a prešiel sa po miestnosti. „Kde sú tie časy,“ 
začal, „keď sme sa milovali tu, na tomto stole.“ 
Magda spomalene pokrútila hlavou. „To sa mi snáď sníva.“
Súkoľ sa posadil za stôl a začal sa hrať s razítkom. „Pamätám si, že 
tam v kúte bola zabalená nová vlajka obce.“
Na dvere kancelárie zabúchal a hneď vošiel Peťo Potôčka. V rukách 
mal skrútený baret a tváril sa, akoby vyhral v lotérii. 
„Teba hľadám,“ zavrčala Magdal a vystrelila z kresla, „mohol by si 
nám konečne povedať, kde si nechal toho ministra?“
Peťo Potôčka sa podráždil. 
Magdine výsluchy ho príšerne miatli. Podľa poslednej verzie poľo-
vačky, ktorú poskytol, sa mal s ministrom zastaviť na pepermintový 
likér v horskej chate v čase, kedy už bol dokázateľne späť v dedine. 
Vo všetkých výpovediach však trval na tom, že minister si v bližšie 
neurčený čas odskočil v lese a potom sa už nedal nájsť.
„Prišiel som ti navrhnúť, že dovediem nevestu tvojho syna k oltáru,“ 
povedal Potôčka. „Ona tu na Slovensku nemá rodinu.“
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Magda si sadla. „Čože?“
„Ešte nevieš o tom? Farár im dal termín.“ 
„Choď teraz preč, pre Krista prosím ťa,“ Magda sklopila hlavu 
a lakte zaprela o stehná. 
Žigmund Súkoľ vzal servítok a utrel krvavú škvrnu na tapete. 
„Gratulujem k synovej svadbe,“ podotkol, „snáď sa dovtedy všetko 
vyrieši.“
Podvečer Magda vyfajčila dve cigarety pri popolnici pred úradom 
a vybrala sa do potravín, na poslednú chvíľu pred záverečnou. Medzi 
regálmi stretla Gabrielu, ktorá jej hneď zachytila nákupný košík 
a naklonila sa k nej.
„Príď za mnou dozadu za obchod.“
„Nechcem,“ odpovedala Magda.
Gabriela pokrútila hlavou. „Budem čakať.“
Keď Magda dorazila na nádvorie, zatlačené medzi stenami predajne 
a garážami, Gabriela čupela na betóne pri hrdzavých skladových 
skriniach a zrýchlene dýchala.
„Nemám veľa času,“ povedala Magda. 
Gabriela prižmúrila oči. 
„Chcem sa porozprávať o včerajšku,“ začala.
Magda to očakávala. Dlaňou previazanou obväzom skĺzla po plechu 
a ramenom sa oprela o stenu. „Čojaviem. Nestíham. Dnes musím 
vyrezať sliepky.“
„Niečo sa predsa stalo.“ odpovedala Gabriela. „A nejde o to, že si 
pila. Mne to celé bolo jasné už predtým.“
„Akože čo jasné?“
Gabriela sa podstavila pred zapadajúce slnko, takže jej nebolo vidieť 
do tváre. „Čo je medzi nami, nie?“ 
Magda udrela zdravou rukou o skriňu a zváraný plech zadunel. 
„Už stačí.“
Gabriela si vyložila na plece tašku s nákupom. „Bojuješ so mnou, 
takže mám pravdu.“ 
Nasadla na bicykel a zmizla medzerou medzi stenou potravín a ga-
rážami. 
Magda sa vrátila domov. Prezliekla si košeľu a na záhradu vykotúľala 
poleno, aby medzi kolenami zabrúsila sekeru. S horiacou cigaretou 
v ústach vošla do kurína a prvú sliepku uchopila za krídlo. 
Porazila ju na jeden úder a hlavu hodila do vedra s burinou. Rýchly 
obrad zopakovala s ďalšou sliepkou a po nej s ďalšími. Po všetkých 
sliepkach si ruky po lakte namočila do suda s dažďovou vodou. 
Do západu slnka trhala perie. Po vystrihaní viditeľného peria pod-

pálila novinový papier a plameňom obhárala kožu, aby ju zbavila 
posledných malých pierok. Pracovala rýchlo, ale presne.
Pri televíznych novinách zjedla porciu opekaných párok. Šaty a zá-
steru zahodila do práčky. Osprchovala sa, oholila, vydrhla z kože 
zbytky krvi a popol. Vlasy si vysušila fénom a obliekla sa do čistého.
„Idem do krčmy,“ zakričala z verandy na syna, „zamykám.“
O dvadsať minút dorazila k domu pri muličnom sklade. Gabriela 
otvorila dvere a zmätene odstúpila. Magda si vyzula si čižmy, vošla 
do kuchyne a zhodila na stôl ošklbanú sliepku v igelitke. „Mám čas 
do rána.“
Gabriela jej zachytila narazenú ruku a vymenila obväz. 
Hodinu po svitaní sa Gabriela prechádzala po izbe. Z jednej ruky 
popíjala víno a z druhej hrýzla stehno zarezanej sliepky. Magda si 
na posteli prezerala výšivky, ktoré Gabriela doniesla z ružencového 
spolku. 
Za domom sa ozval krik. Gabriela olízala kosť a odchýlila záves. 
„Kto je to?“
„Počkaj,“ zašepkala Gabriela, „starý Kadáši.“
„Matka božia!“ 
Starobylý štamgast Kadáši dvíhal žlté ruky a po lícach mu stekali slzy.
Z domov na ulici pri muličnom sklade vyšli rozospatí občania, medzi 
nimi aj Gabriela. Magda sa skrčila za krík, aby ju nevideli susedia. 
Okolo Kadášiho sa zhrnula skupina školákov na bicykloch. 
„Matka nebeská,“ ukázal prstom na Gabrielu. „Našiel som mŕtveho 
ministra!“
Večer sa niekoľkí obyvatelia obce stretli v krčme u Brezličku, aby sa 
dozvedeli novinky a zdieľali vzrušenie. Gabriela pod stolom držala 
Magdu za ruku a počúvala rozprávanie Kadášiho o vyšetrovaní pri 
muličnom sklade. Magda vypila tri pivá, postavila sa a vyzvala na 
férovku chlapa z Obecného podniku služieb, pretože vykrikoval, že 
všetko, čo sa stalo, je vina jej sprostého úradovania a skanzenu. 
Na dlažbu pred krčmou dopadla na chrbát. Chovateľ bojových psov 
Vlasto Krpeľec sa k nej sklonil, až cítila jeho liehový dych, a položil 
k jej ruke palicu.
„Si šialená,“ zašušľal. „Záhorský už s tebou narobí poriadky.“ 
Odpľul si a vrátil sa do krčmy. 
Kým Magda vstala a oprela sa o palicu, na oblohe stmavli posledné 
ružové oblaky. Ľudia v Kozline zamkli brány, pustili psy a na ve-
randy rozvešali lampáše. So súmrakom začali vyliezať netopiere. 
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Viliam Nádaskay
Bóje

Po hodinovom blúdení v meste napokon našli ten dom. Via Villini 
Svizzeri.
      Andrej šiel zazvoniť. Mária by sa už rada zvalila do postele, akej-
koľvek. Chvíľu sleduje Andreja, ako sa pravdepodobne perfektnou 
taliančinou baví s majiteľom, žoviálne sa ospravedlňuje za meškanie.
      Najskôr na diaľnici s výhľadom na Rím zle odbočili. Keď sa 
okolo nich vynorilo množstvo smerových tabúľ do rôznych častí 
mesta, Andrej spozornel.
      Určite si to pozrela dobre?, pýtal sa, obzeral sa okolo seba, akoby 
odpoveď mala prísť zo vzduchu a pristáť mu na palubnej doske.
      Mária sa zorientovala na mape. Andrej ostal v zlom pruhu a teraz 
schádzajú z diaľnice.
      No a čo si nič nepovedala, povedal. Chvíľu sa pred nimi zväčšo-
vali obrysy mesta, potom zišli z diaľnice a vymenili smer.
      Po dvadsiatich hodinách na pomerne priamočiarej ceste po 
diaľnici A3, ktorá končila neďaleko ich cieľa, vytiahla mapu. Teraz 
pozor, musíš zísť tuto dole, smer Konkesa a Regio Kalabria.
      Končésa a Rédžo Kalábria, opravil ju Andrej a s úsmevom švacol 
po smerovke.
      Nemali mapu mesta, preto sa museli spoľahnúť na miestnych. 
Prvý muž si vypýtal za navigovanie päť eur, druhý odvoz na akúsi 
ulicu, prisahal, že je to po ceste, napokon na tretí pokus žena v plav-
kách požadovala to isté, tak Andrej privolil. Na jednej z množstva 
križovatiek ukázala, tam doľava hore pôjdete a teraz ma odveziete 
kúsok ďalej. Viezli  ju hodnú chvíľu, kým nepokynula zastaviť, 
Mária si všimla názov ulice, Via Crocevia, a na druhej strane cesty 
zdochlinu psa, ktorú stredom pretínala priehlbina od pneumatiky. 
Žena len mávla na pozdrav a odišla a slnko zapadlo, kým oni opäť 
našli správnu cestu.
      Mária sa vybaľuje. Cesta  jej pripomenula rodinný výlet do 
Chorvátska, keď už mama donútila otca vybrať si dovolenku, mu-
seli ísť k moru, a spolu s rodičmi a bratom sa napchala do otcovej 
Fábie a najbližších desať až dvanásť hodín mali stráviť pozorovaním 
ubiehajúcej, čoraz suchšej krajiny a počúvania miestnej populárnej 
hudby, clivých nárekov a juhoslovanských melódií zmiešanými 
s blizkovýchodnými podtónmi. Keď to už bolo na nevydržanie, 
vystriedali ich otcove kazety s českými folkovými spevákmi. Moje 
auto, moje pravidlá, vravel.

Andrej sa hodí na manželskú posteľ a vzdychne si.
      To sa ani nevybalíš?, spýta sa Mária.
      Vieš, koľko som dnes šoféroval?, odpovie Andrej.
      Mlčia. Mária si ďalej prekladá veci z kufra do rozheganej skrine.
      Zajtra sa vybalím, povie Andrej a otočí sa jej chrbtom. Po minúte 
tlmene chrapká.
      Napriek únave z cesty Mária nezaspí, bude sa prehadzovať, 
napije sa z vodovodu, zajtra kúpia balenú vodu, povie si, postaví sa 
k oknu a až teraz si všimne výhľad na more, ktoré sa leskne a jemne 
natriasa ako srsť spiaceho zvieraťa.
      Skontroluje si na mobile webovú poradňu, ktorú za posledné dni 
neprestajne navštevuje a dookola číta spovede iných žien.
      Špinenie, krvácanie, bolesti, tretí týždeň; kontrakcie, sono, kyre-
táž, plač, siedmy týždeň; kaluž krvi, kusy sliznice, diagnóza Z.35.9, 
štyri dni v nemocnici, štrnásty týždeň.
      Andrej za jej chrbtom zachrápe, zamľaská a čosi neartikulovane 
povie. Mária ho chvíľku pozoruje, v spánku oveľa nevinnejšieho 
a zhovievavejšieho ako obyčajne, a snaží sa predstaviť si ho v ambu-
lancii, aký je asi k pacientom. Ľahne si, zababuší sa do deky, no hneď 
ju odkopne, napriek dokorán otvoreným oknám a balkónu je dusno.
      Počuje Andreja chrápať, než konečne zaspí.

Mária sa zobudí už o pol ôsmej na hluk z ulice a neznesiteľné teplo. 
Osprchuje sa, plastový sprchový kút vŕzga, voda odteká pomaly. 
V kuchyni jej dlážka chladí chodidlá, Andrej stále spí, tak ho nechá, 
spraví raňajky: rožky s maslom, paprikou a rajčinami. Je, číta knihu: 
Moraviu, tematicky.
      Chrúme papriku a ani si nevšimne, že je po desiatej a Andrej 
sa zobudil. Vstúpi do kuchyne, cup cup, škrabe sa medzi nohami, 
prižmuruje.
      Čo si ma nezobudila, už je desať.
      Myslela som, že sa chceš vyspať, prehodí Mária.
      Teraz stihneme hovno a nie pláž, prisadne si Andrej a schmatne 
rožok.
      Natrieme sa a pôjdeme sa prejsť do centra, rozhodne Mária. Keď 
Andrej odíde do sprchy, vytiahne škatuľku s vitamínom C a zapije 
zopár tabletiek.
      Mama ich naháňala, vstávajte, ideme sa okúpať, otec vyliezol 
z postele, strapatý a rozospatý, prestaň, more ti neujde.
      Mama rozložila deku, chvíľu spolu sedeli, napokon sa brat od-
hodlal, vyskočil a rozbehol sa do mora.
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Nechceš ísť s ním, dávať naňho pozor?, spýtala sa mama.
      Otec si otvoril plechovku piva, Majka, choď za ním, nech ne-
vyvádza.
      Neznášala, keď ju volal ako paštétu.
      Brat sa čľapotal v plytkej vode. Mária ho postrčila, prestaň, 
chladí mi to gule, vykríkol, Mária sa zasmiala, ošpliechala si ruky, 
chrbát a hruď a hodila sa do vody.
      Nechoďte príliš ďaleko, zavolala mama.
      Chvíľu sa jašili vo vode, potom bratovi skrslo v hlave, či si ne-
dajú preteky na najbližší ostrov. Mária vykopávala vodu, hore-dole, 
hore-dole, pripadali sa ako na hojdačke, dobre, povedala napokon, 
hoci sa jej ostrov zdal priďaleko, nechcela sa ešte vrátiť na deku.
      Tri-šty-ri, skríkol brat, odrazili sa od neexistujúcej podlahy, obaja 
plávali kraula, on, hoci o tri roky mladší, viedol, čoraz viac sa jej 
vzďaloval. V škole ju volali letisko alebo lentilky pod kobercom – bola 
štíhla, no mala slabé ruky a nohy. Prvý šport, ktorý ešte len mala začať 
pestovať, od sedemnástich rokov, bol pravidelný sex s Andrejom.
      Nepočula brata zakričať kvôli výbuchom vody okolo nej, čoskoro 
sa jej zazdalo, že pláva pridlho, zastavila sa, brat zostal pri bóji nie-
koľko metrov za ňou. Ostrov sa už rysoval blízko, brat čosi kričal, 
no Mária pokračovala, plávala čoraz bližšie, odrazu pred ňou zastala 
loď, pobrežná hliadka, žena v uniforme na ňu čosi kričala v jazyku, 
ktorý jej nič nehovoril, gestikulovala, nech naskočí hore.
      Napokon poslúchla, ale nespustila zrak z holého ostrova.
      Keď ju hliadka vyložila pri neďalekom móle, už tam čakali, otec 
v tvári brunátny, mama tvár zakrytú dlaňou.
      Si vrcholne nezodpovedná, šak sa ti mohlo stať volačo.
      Mária sklonila hlavu a nechala otca zdrapiť ju za predlaktie.

Pred poludňajším slnkom sa chránia chôdzou medzi úzkymi ulička-
mi. Pri obede so všadeprítomným výhľadom na more Andrej ofrfle 
pizzu, že vraj pravá talianská, chutí to ako papier, no Mária si tú svoju 
s darmi mora pochvaľuje. Musí. Keď slnko toľko nepečie, konečne 
prichádzajú k moru. Deku si rozložia na piesok bokom od ľudí, kúsok 
od kamenistej pláže, skaly holé: je odliv, more síce neujde, ale môže 
sa pokúsiť. Andrej sa beztak bude potápať ďalej od brehu. Natrú sa 
krémom, Mária vstane.
      Načo si sa natrela, keď ideš do vody?, zabručí Andrej.
Pod vodou je slnko ostrejšie, odpovie Mária.
      Si to zmyješ, pokračuje Andrej. Mária neodpovedá, špliecha 
si vodu na telo. Hodí sa do vody, je horúca, akoby sa zaborila do 

tekutého asfaltu, naokolo smrad rýb po odlive. Vidno obrysy Sicílie 
a rôznych malých ostrovčekov.
      Ako chceš, zavolá Andrej, roztiahne malý slnečník a otvorí si knihu.
      Mária si všimne neďaleko ostrov, bez povšimnutia popri ňom 
jazdia lode. Približne o hodinu sa slnko zastaví priamo nad ním. 
Malý ostrov vyzerá opustene, až na zopár stromov, cikád a ježoviek 
pravdepodobne aj je. Pripláva k bójam, už-už sa chystá podliezť 
šnúru, ktorá ich spája, zrazu jej pred nosom preletí motorový čln, 
vlna ju zasunie naspäť do bezpečného územia, z paluby sa na zlomok 
sekundy ozýva smiech, nevie rozlíšiť, v akom jazyku.
      Prehráva si v hlave gynekológove slová: minimálna fyzická 
aktivita, žiadny alkohol, drogy, káva, opatrne s červeným mäsom, 
rybami, ovocím. Na deke ju čakal Andrej so šnorchlom v ruke.
      Konečne, môžem ísť do vody, ak dovolíš?, privítal ju.
      Povedala si, že na druhý deň to skúsi znova.

Ďalšie ráno rozkladajú deku na pláži už o ôsmej. Andrej si nasadí 
šnorchel a mizne pod priesvitnou hladinou. Mária občas zdvihne oči 
od knihy a vidí, ako z vody trčí úzka modrá trubička ako periskop, 
ktorý ju neustále pozoruje. Ona nešnorchluje, nevie sa ponoriť a vy-
rovnať tlak, vždy ju rozbolia uši.
      Mária pláva rýchlo k bójam, potom pozdĺž nich, zo strany na 
stranu do vysilenia, zakvačí sa do šnúry medzi nimi a vydychuje. 
Ostrov si hovie tam, kde včera, nevšíma si podnapité partičky v mo-
torových člnoch. Nič sa preň nemení.
      Na obed opäť pizza s darmi mora, čo kukáš, chutila mi, oponuje 
Andrejovmu pohľadu, dá si kávu, do polhodiny po výdatnom jedle 
vraj účinkuje najlepšie.
      Ráno si pôjdem zabehať, povie.
      Hej, mala by si, utrúsi Andrej.
      Večer v posteli si na internetovej mape pozrie dobrú trasu na beh, 
čo najdlhší okruh, bez prevýšení. Na výške behávala, no odkedy sa 
s Andrejom vzali, postupne prestala. Je dobrý čas opäť začať.

Mária vstane o piatej, poslepiačky sa oblieka, skontroluje plachtu, 
nič, zje banán, céčko a vybehne von. Zďaleka nie je sama, súdiac 
však podľa rysov v tvárach je jasné, že to nie sú domáci, čo tak 
úzkostlivo dbajú o zdravý životný štýl.
      V sprche zo seba zmyje pot a smrad. Načo sa sprchuješ, keď ideš 
zas do vody, stihne sa ešte spýtať Andrej.
Mária sa uťahá ešte viac, pri bójach nevládze, zdá sa jej, že sa ostrov 
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každým dňom vzďaľuje.
      Andrej sa pri obede ešte stále čuduje, že si ona dáva pizzu s darmi 
mora, nechceš niečo iné?, pýta sa, tentokrát ustarostene.
      Vyškerí sa, spomedzi zubov jej vypadnú rozomleté kúsky jedla.
      Nechutné, poznamená Andrej.
      Tak ty sa špáraš v ľuďoch každý deň, ale ja som nechutná, túto 
poznámku však Mária s kúskom chobotnice prehltne. Andrej na ňu 
chvíľu hľadí, akoby aj tak vedel, čo si myslí.
      Najskôr začneš behať a potom sa pcháš týmto, jedno proti druhé-
mu, ukáže Andrej vidličkou do jej taniera.
      To je moja vec, odpovie Mária s plnými ústami a skloní hlavu 
do taniera.
      Keby ju tak neboleli nohy, šla by behať aj večer. Musí sa do toho 
znovu dostať. Musí.
      Nech ťa boh chráni, ak to zas preplávaš, hovoril ráno otec.
      Na pláži stretli  jeho kolegu zo železiarní, šli do neďalekého 
baru. Ostatní si rozložili deky na dohľad. Mária sa jašila s bratom, 
opaľovala sa, na deku k nej doliehal otcov smiech. Keď ich slnko 
začalo zaživa grilovať, rozhodli sa, že vezmú mužov a pôjdu na obed.
      Choďte, my vás dobehneme, vraveli so smiechom.
      Mária pri obede myslela na to, aký otec vlastne je, keď ho ona 
nevidí.
      Najedli sa bez nich. Mama ju a brata odprevadila na pláž a šla 
do blízkeho baru. Keď sa obaja vrátili, mlčali, mama si to namierila 
rovno do vody a stoicky, akoby sa nič nestalo, s hlavou nad hladinou 
plávala sprava doľava popri bójach prsia. Otec sa zvalil na deku a tvár, 
červenú ako Máriin chrbát, si prikryl šiltovkou.
      Do nasledujúceho rána spolu neprehovorili.

Slnko preliezalo cez morský horizont, keď sa Mária zastavila, aby 
sa vydýchala. Predbehla ju skupinka Čechov. Odbočili do kopca. 
Cítila sa stále výborne.
      Večer, keď Andrej spokojne chrapkal, si v kuchyni na mobile 
vygúglila zaručený recept: horúci kúpeľ a fľaša červeného.
      Mária sa vyvarovala alkoholu, najviac dva deci červeného v spo-
ločnosti. Vaňu tu však nemali.
      Posledný deň si spravia s Andrejom romantický večer. Domov 
sa vráti sama, iba s Andrejom a spomienkami na ich prvú dovolenku 
po svadbe, nenarušenú ničím, možno okrem predčasnej menštruácie, 
ktorú, ako Andrej usúdi, spôsobia nejaké hormonálne výkyvy, ktoré 
sú v jej veku časté. Povie to trochu posmešne, špeciálne si dá záležať 

na slovnom spojení „v tvojom veku,“ no ona si to nebude všímať.
      Klusom prechádza akousi uličkou, sem sa musíme ísť prejsť, 
povie si pri pohľade na typickú prímorskú architektúru rodinných 
domov, pred ktorými postávajú domáci.
      Vráti sa o niečo skôr, Andrej sa ešte prevaľuje v posteli, zobudí ho 
a skočí do sprchy. Vychystaná naňho čaká na terase. Je čistý vzduch, 
v diaľke vidno obrys Etny.
      Kde toľko trčíš?, zavolá cez okno.
      Boha, šak počkaj, odpovedá Andrej. Pomaly sa zbiehajú mraky, 
prvé na tejto dovolenke.
      Mária navrhne prejsť sa smerom k pokrúteným uličkám.
      Veď je to opačným smerom, oponuje Andrej, ale privolí, teplo 
nie je, pláž štvrtý deň po sebe zovšednieva. Mária už necíti plamene 
v lýtkach, rada si uličky obzrie znovu.
      Čo je na tom akože zaujímavé, kvôli tomuto som sa sem trepal, 
hej?, pýta sa Andrej pri pohľade na domčeky, ktoré razom stratia 
svoje čaro pre Máriu: hneď vidí obyčajné vidiecke domy, akých je 
v Stredozemí neúrekom, bachratých opálených Talianov, smetie 
a zvratky pri ceste.
      Toto som mohol mať aj doma, chechce sa Andrej.
      Prídu k domu, ktorý jej obzvlášť učaroval, celý obrastený breč-
tanom.
      Andrej odrazu zúrivo vyfukuje z nosa, som sa nadýchal toho 
svinstva, brečtanový peľ, dokrista, načo ma sem ťaháš.
      Načo ma sem ťaháš, kričal otec na mamu, kým sa prehrabávala 
v brečtane. Kiežby sme aj my také mohli mať, vravela pri pohľade 
na zahalený múr.
      Nechaj to svinstvo, šak to je jedovaté, plesol jej otec po ruke.
      Andrej zdrapne Máriu za zápästie, ťahá ju preč, ona sa potkýna 
v žabkách, zabolí ju členok.
Prestaň, vytrhne sa mu a obzrie sa po dvoroch.
Andrej sa zasmeje, vyfúkne z nosa a kráča ďalej. Ona potichu zúri, 
on nonšalantne, s rukami vo vreckách čapká žabkami po asfalte.
      Cestou sa rozprší, no a môžeme ísť do riti a nie na pláž, povie 
Andrej.
      Usadia sa pri širokom okne kaviarne s výhľadom na pláž. V mo-
mente je pri nich čašník. Andrej povie, objednal som ti kávu, než 
Mária stihne nahliadnuť do nápojového lístka.
      Mária dostane kŕč do lýtka.
Keď sa čašník vráti, povie mu, uno vino roso, čašník jej otrčí vínnu 
kartu, ona do nej naslepo zapichne prst. Čašník odchádza, Andrej hľadí.
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      Ty nepiješ.
      Chcem ochutnať chýrne talianske víno, odpovie ona a odvráti 
sa do okna. Klopú naň dažďové kvapky, v diaľke vidí nejasné ob-
rysy ostrova, dážď ho netrápi, len tam sedí a usmieva sa. Mária si 
spomenie, ako sa s Petrom kúpali v daždi v mori. Ponoríš sa: voda, 
vynoríš sa: voda. Mama kričala z terasy baru, nech už-aj idú späť, 
lebo prechladnú, otec sa s fľašou piva opieral o zábradlie, ale nechaj 
ich, čo by sa stalo, vravel.
      Víno sa objednáva un bikére di víno róso, ozve sa jej do ľavého ucha.
      Sŕka červené víno, mraští tvár a vie, že k ostrovu dopláva, kým 
odídu.

Šieste ráno za sebou našla plachtu čistú.
      Rozhodla sa tentokrát zabehnúť po prebúdzajúcom sa meste, 
ktoré ešte len rozlepuje oči, zásobovacie autá sa preháňajú po uliciach 
a parkujú tam, kde by im to cez deň neprešlo.
      Vyčasilo sa. Cestou späť sa zastaví v potravinách a kúpi dve 
fľaše červeného, pečivo a paradajky.
      Cestou po Via Crocevia stretla rozkladajúce sa telo psa, stále si 
tam hovelo, nasiaknuté dažďovou vodou.
      Načo máš to víno, pýta sa Andrej pri kuchynskom stole.
      Navarím večeru, vraví Mária.
      Dúfam, že lepšiu ako tá sračková pizza.
      Mária si vyklepe na dlaň niekoľko tabletiek céčka, kým Andrej 
umýva riad.
      Na pláži sa Andrej vyvalí na deku, bez slnečníka, mraky ho 
kryjú dostatočne, vytiahne knihu, pokojne choď, povie jej. Ona ho 
nepočuje, v ruke drží potápačské okuliare bez šnorchla.
      Začne pršať, no ona si to všimne až pri bójach. Chvíľu kope 
vodu, aby sa vydýchala, ostrov sa zdá byť najbližšie za posledné dni. 
Obmývajú ho vlny. Poobzerá sa, lode sa vrátili do prístavu, nikomu 
sa nechce, keď prší. Podpláva ťažké lano a napreduje kraulom.
      V polovici trasy, aspoň sa jej zdá, že je to polovica, dostane kŕč 
v podbrušku. Keby sa to teraz spustilo, bola by v červenom mori, 
pomyslí si a musí potlačiť smiech. Keby sa jej to teraz spustilo, asi 
by sa utopila. Ignoruje bolesť.
      Silnejší kŕč ju chytí v ďalšej polovici, akoby sa vôbec nepriblížila, 
ostrov sa jej vzďaľuje, zlákal ju a teraz sa s ňou zahráva, vysmieva sa 
jej. Dýcha zhlboka, spomenie si, ako Petra popŕhlila medúza a ako 
mu zdravotník povedal, že väčšinou sa zdržujú ďalej od brehu. Na 
nohách hneď pocíti tisíce fantómových chápadielok.

      Tretí kŕč ju chytí zase v polovici, do toho sa pridajú lýtka, Mária 
ponorí hlavu a kontroluje si priestor medzi nohami, stále je však 
v Stredozemnom mori, žiadne červené. Chvíľu pláva prsia, potom 
najpomalší znak v živote, no kŕč sa už nedá vydržať. Dýcha rýchlo, 
ostrov sedí na mieste, pozoruje ju a krúti hlavou. Prší čoraz hustejšie.
      Naposledy si skontroluje vodu medzi nohami. Kým dorazí k An-
drejovi, od zlosti červenému ako paradajka, prestane pršať a pláž sa 
opäť zaplní. Vysilená sa zvalí tvárou dole na deku.

Mária varí pravé talianske cestoviny s omáčkou. Sem-tam si upije 
vína, Andrej sa sprchuje. Keď vyjde z kúpeľne, jedlo naňho čaká. 
Prisadne si a pustí sa do jedenia. Keď dojedia a dopijú víno, Mária 
sprace a dolieva do pohárov.
      Už nie, zajtra šoférujem, povie. Ostane sedieť v kuchyni s mobilom.
      Mária sŕka víno a pozoruje more cez spálňové okno. Zvečerilo 
sa, ostrov leží so zavretými očami. Odtiaľto sa tvári nevinne.
      Vojde do kuchyne a naleje si ďalší pohár.
      Nechceš spomaliť?, ozve sa Andrej, stále hľadiac do displeja.
      Mária potichu položí prázdnu fľašu na zem k vchodovým dverám. 
Zas sa zapozerá na ostrov. Zdvihne pohár na tichý prípitok mĺkvemu 
kusu zeme. Otvára ďalšiu fľašu.
      Haló, nechceš spomaliť?, odvráti sa Andrej od mobilu.
      Je to chutné, napije sa Mária a zmraští tvár.
      Stiahne polovicu fľaše, aspoň sa jej to zdá ako polovica, stojí vo 
dverách, díva sa na more. Zdvihne pohár, pomaly ho nakláňa, teraz 
by vyliala do mora a mala by svoje vytúžené červené more. Víno 
pretečie po okraji obrovského pohára, časť stečie po stene pohára 
na jej dlaň, časť popred malé more dopadne na betón.
      Keď sa vráti do kuchyne, Andrej stojí pri dreze a drží fľašu.
      Správaš sa ako šibnutá, povie a vyleje víno. Krvavý prúd Máriu 
rozosmeje.
      Si vrcholne nezodpovedná, povie Andrej.
      Mária si sadne na záhradnú stoličku na terase. More sa vôbec 
nevlní.
      Netuší, koľko je hodín, keď sa konečne zvalí do postele.
      Pred opitým spánkom si stihne uvedomiť, že Andrej nechrápe.

Ráno podľa očakávania plachta čistá ako obloha po daždi. Mária sa 
cíti dobre, ostala jej len tupá pachuť na jazyku. Zvyšky včerajšieho 
vína vyleje.
      Veci nahádžu do auta v tichom chvate, majiteľ príde o štvrťhodiny 
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neskôr, so smiechom sa ospravedlní, vezme kľúče, skontroluje izby 
a zaželá im šťastnú cestu.
      Chvíľku blúdia po meste. Pýtajú sa miestnych, každý ich pošle 
iným smerom. Na Via Crocevia sa konečne zorientujú. Zdochlina 
psa zmizla z cesty, no stále na nej svieti tmavý fľak.
      Na diaľnici Andrej zapojí kábel jedným koncom do mobilu 
a druhým do rádia.
      Zaznie pomalá pieseň o námorníkoch na mori: modré more pred 
parníkom, modré more za parníkom, veselia sa námorníci, keď sa 
pozrú k nebu.
      Raz sa pohádali, či je o smrti alebo o nádeji.
      Odrazu sa jej vybaví obraz maďarskej roviny, ona sedí na zadnom 
sedadle a hľadí na otcovu plešinu, počúva hlas Michala Tučného, 
všichni jsou už v Mexiku, buenos dias, já taky jdu. Vždy mala pocit, 
že spieva o zomieraní. Otec kyvkal hlavou a potichu si pospevoval 
s úsmevom, aký uňho videla málokedy.
      Mária stíši zvuk na rádiu a opatrne sa nadvihne na sedadle.
      Počuj, kedy bude najbližšia pumpa?, spýta sa.
      Asi tridsať kilometrov, ale dá sa zastaviť na krajnici, odpo-
vie Andrej. Ona pokrúti hlavou a odvráti sa do okna k posledným 
zdrapom mora na horizonte.

Barbora Nemčeková
***

Som koža na hrudi, medzi prsiami, obeť tvojho svedomia. Nadvihujem 
sa a klesám. Prerývane rýchlo vtedy, keď sa bojíš. Nešikovné nohy 
vo vlnených ponožkách sa ti šmykli na prudkých čiernych schodoch. 
Z kameňa? Sú zvláštne nerovné, lesknú sa ako smalta. Sú prudké, 
s priehlbinami, výbežkami a hrubou krupicou pod povrchom.
Cestou hore myslíš na zimu. Doma alebo v izbe. Zhora stále niečo 
počuť, v kúpeľni vystrája práčka. Z veľkej spálne čľupot, v tichu 
skáče zlatá rybka. Práčka búcha do skrine. Na chodbe pred dverami 
niekto je. Hlasný dupot popod tvoju hlavu. Čo ak nie je zamknuté 
a ktosi zvoní, dobíja sa, klope, nakúka cez veľké okná? Vždy vidíš 
seba, cudzími očami svoj chrbát, ako ťa ktosi pozoruje spoza rohu 
a ty jeho nie. Potom sa ti zrýchli tep, prudko sa otočíš, nič tam nie 
je, medzitým skočil doľava, medzitým je už všade inde. 
Není jasné, co lze považovat za uspokojivé vyléčení. Je dobré snažit 
se o vymizení bludu, anebo jen o jeho maskování před veřejností? 
Izolovať, skrývať. Dosáhneme tím zmírnění napětí, snížíme výskyt 
konfliktů a všeobecného nepochopení? Všeobecné nepochopenie ako 
mantra tvojej sebaľútosti. Tento úkol je ale velmi nesnadný vzhledem 
k urážlivosti paranoiků a jejich citové zranitelnosti, způsobené často 
malichernými příčinami. Je tedy nutné zlomit jejich pocit ovládaní 
zvnějšku a podpořit pocit autonomie. Pozrieť sa za roh, ísť do tmavej 
kuchyne, von na ulicu. Spomenúť si, ako si presne ľahnúť, ako merať 
tep, ako ma upokojiť. 
Starý viktoriánsky dom si len vymenila. Za čo? Cesty tam a cesty 
späť. Doma bola polica prázdnejšia, zbytočnosti na nej usporiada-
nejšie. Skriňa po (údajnej) invázii mravcov vyprataná a úplne iná. 
Neobľúbené veci na vrchu, obľúbené vzadu. Ako to, že je to vždy 
práve tak? Mravce vliezli aj do krabičky od hodiniek. Zahniezdili 
sa, akoby to bola navždy zatvorená truhla s tvojím telom, ktoré bolo 
nenávratne preč a predsa doma. Veci zostali sterilne blízko svojho 
vzniku a predsa inde. 
V betónovom mravenisku myslíš na čosi iné, práčka búcha inak, 
voda v potrubí zvláštne šumí aj nadránom, aj hockedy. 
Myslíš niekedy na to, prečo rozbíjame atómové jadrá? Vraj neexistuje 
vôbec žiadny spôsob, ako predpovedať, či určité jadro zo vzorky 
bude jedným z malého počtu jadier, ktoré sa rozpadnú v nasledujúcej 
sekunde. U všetkých jadier je pravdepodobnosť rovnaká. Paranoja 
sa vraj veľmi obtiažne lieči. Olanzapin, risperidon, fluxanol. Ak si 
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o nej prečítaš v časopise bez obrázkov a fantázie – paranoju nemáš, 
majú ju Kazuistiky 1 a 2. Myslieť si to bolo dokonca hlúpe. Máš snáď 
pocit, ako Kazuistika 1, že si dcérou Einsteina či poradkyňou Obamu? 
Na niečo iné ti doktorka dá čosi nové. ,,Tie musíš brať, aj keby si 
nechcela.“ 
Razantne.
Tri dni po sebe roztok z krviniek niekoho iného nalačno, týždeň 
nie, potom týždeň ráno nalačno, potom týždeň nie, ak máš afty 
isoprenosin tiež, vitamíny nevysadiť a biopronu doplnkovo. Jahoda 
či pomaranč? Ovocie v liekoch je kravina, prášok z prasacej kože 
nie je, nesmie byť pomarančom. Ale ty klameš samu seba a ja ťa 
s hnusom obdivujem. 
Izotopy. Polčas rozpadu teba, nás. Myslíš niekedy na rozpad jadier 
atómov?
Ak by si sa spýtala mňa - ja áno, myslím. Cez Vianoce, predovšetkým. 
Keď sa po horúcej vode zazriem v zrkadle, žiarim na červeno. Stále 
vidím svoje obrysy, cítim, že ma je vidno, že sa pomaly strácam až pri 
kľúčnej kosti. Pýtaš sa snáď: prečo stále nezmizla? Je to 16 mesiacov. 
Pamätáš, ako ťa nešikovné ruky obliali vriacim čajom, ako ti horela 
koža – na hrudníku, na tvári, na uchu, líci, krku – ako sa smiešne 
šuverila, vráskavela. Pod ňou mäso, ona už len ovisnutý sliz. Bolí. 
Zostáva tam, na kúsku visieť a nad ňou ružovkastý obrazec tiahnuci 
ku krku, lesknúci sa neočakávaným zrodením, pokrstený za vrelého 
burácania buniek hlbších ako on.
Na rozpad by si myslieť mala. Pýtam sa, prečo rozbíjame jadrá, prečo, 
ak je to tak deštruktívne. Otec raz dávno povedal, že je to lepšie, 
ževraj je to ekologickejšie. Na konci dramaticky niečo dodal, čosi 
fatálne a už si to nepamätáš, len isto-iste vieš, že si jeho tvár plnú 
povýšenectva videla z podhľadu. 
Veď vieš, že sa nevyznám, iba sa bojím, a ty tiež. 
Lebo,
jedno roztrhnutie baliaceho papiera. Aj teraz môže vybuchnúť.
A pár sekúnd a bude po(tom), po nás. 
Jedno zaštekanie teriéra, jeden otcov pohľad plný nenávisti, jeden 
letmý úsmev. Všetko to vo vzduchu. Myslím, že by si mala myslieť 
na krehkosť tohto sveta. Na toho človeka milión a predsa mimoriad-
neho. Bdelý, ale zaspáva na kancelárskom kresle, v Mochovciach či 
Bohuniciach (ani nevieš, čo je bližšie). Domnievaš sa - a v napätých 
nanosekundách trhajúc papier naozaj úprimne veríš – má pred sebou 
obrovský stôl, s veľkým množstvom farebných tlačítok, gombíkov, 
písmen. V ruke šálku. V tvári trpiteľský výraz, keď hľadí kamsi do 

prázdna, cez veľké sklo na reaktory. Sám. Keď lakťom letmo zavadí 
o gombík, niečo sa prebudí. Do výšky začne stúpať ohromná masa 
dymu a špiny, veľký hríb, ktorý sa bude rozpínať a rásť, až kým 
rádioaktivita nezničí všetko. Zhoríme. 
Snívalo sa ti o tom, veď ty to poznáš. Každá malá bunka tiel bude 
proti, ale aj tak každá jedna zhorí. Horenie buniek ukrutne štípe. 
Celé telo ťa štípe, rozpadávaš sa, vidíš, cítiš, ako z teba ubúda, ako 
sa rozptyľuješ. V diaľke ozrutánsky Boletus edulis. Nie je čas si 
spomenúť. V chladných sálach nemocníc pichajú miliónom každý 
deň do žíl biely roztok. Ten tak isto, ale mierumilovne, otupuje, 
otupuje, uspáva. 
Ruky, trup, nohy sa ti menia na sypaný čaj, piesok, prach. Všetko 
tvoje zlo, všetka hanba a strach len tak zmiznú ako dobrá a zlá iných. 
Zapomínat se musí.
Chceš vedieť koľko presne trvá polčas rozpadu, ale prečo? Aj tak 
sa každý v niečom nesmierne mýlime. A ty stále utekáš a utekáš, 
bojazlivo pozeráš za roh a ja ťa aj tak, prerývane rýchlo stúpajúc 
a klesajúc, natiahnutá na hrudnej kosti, vždy dobehnem. 
Ak budeš dostatočne ďaleko, tvoje telo zostane zachovalé. Načo 
ti ale je? Po koľkých dňoch, rokoch, týždňoch by si prestala šíriť 
žiarenie a na teba by sa mohli prísť pozrieť (tí z ďaleka)? ,,Aha, na 
túto malú. Tú kožu na hrudi a krku má stále akosi inú aj keď len 
o pár odtieňov, žiarivejšiu. Vskutku exotický obrazec.“
A povedz – nespravila si mi to ty sama? Náročky. Veď tá sebaľútosť 
je krásne ukájajúca, zo šálky sa vábivo dvíha para. Ruky máš slabé, 
dievča zlaté. 
To ty sám so sebou začínaš rozhovor
a je už pozde a je už neskoro. 
,,Zomieram vyliečený,“ povedal ktosi z plátna v poloprázdnom 
kine. Dvadsiateho. Stále není jasné, co lze považovat za uspokojivé 
vyléčení.
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Radka Olekšáková
Slobodná

I.
Moja mama vraví, že som súca na vydaj. Že sa mám konečne chopiť 
príležitosti a usadiť sa. Starať sa o domácnosť. Variť sýte jedlá. 
V nedeľu pozvať všetkých na obed a pravidelne upratovať. Žiť 
v dome s veľkou záhradou a  polievať zelený trávnik. Chce, aby som 
sa „mala dobre“. Aby som prestala vyjedať čerešne z koláča a bola 
schopná zaštopkať ponožky. Moja mama chce, aby som prestala 
byť Milicou Slobodnou.
      Miroslav Kutil je celkom fajn chlap. Nikto mu však nepovie 
Miroslav, Miro, Mirko. Pre všetkých je Kuťo. Kuťo sem, Kuťo tam. 
Má veselé oči a veľký nos. Každý deň sa umýva, je slušne vychovaný. 
Nikdy na mňa nezvýšil hlas, a to sa spolu stretávame už 7 rokov. Tam 
hore, za dedinou, pri nízkom pníku, to je naše miesto. Tam hore, za 
dedinou, sa rozprávame, smejeme, váľame v tráve, robíme lastovičky, 
milujeme sa a žijeme si vlastným tempom. Chodíme tam už odmala, 
odkedy sme sa ako deti zatúlali pri lovení svetlušiek. Kuťo sa vtedy 
potkol o pník a vyrazil si predný zub. Ja som stúpila do hovna a od-
vtedy sa mi (ne)šťastie lepí na päty.

II.
Na raňajky si dávam ostružinový čaj. Vianočku si natriem maslom 
a medom, a s chuťou oblížem nožík. Mama ma okríkne, že sa nemám 
správať ako 5-ročná. Že mám zložiť lakte zo stola. A že k prestretému 
stolu sa chodí v čistých slušných šatách, a nie vo vyťahanej nočnej 
košeli, ktorá mi ledva zakrýva zadok. Len babička sa usmieva. „Len 
ju nechaj…holčičku. Nech tu riťku ukazuje, kým sa ešte dá,“ povie 
a odchlipne si zo svojho turka. Babičku nič, okrem alergie na suse-
dovie kocúra Filipa, netrápi. Takých ľudí je dnes na svete málo. Byť, 
žiť, jestvovať, nad banalitami len mávnuť rukou. 
      Ľudia mi hovoria, že som celá mama. Mám farbu jej vlasov, 
tvar hornej pery a aj znamienko na krku. Ja ale hovorím, že som 
po babičke. Tiež rada nadávam, chodievam bosá a mám problém sa 
k niekomu pripútať. 
      Všetky tri bývame v jednom domci. Prababka sa v ňom narodila, 
babička aj so svojou sestrou – dvojičkou. I mama tu prišla na svet. 
V starej vani, v hrdzavej vode. Mňa musel na svet vytiahnuť doktor 
v bielom plášti. Rozrezať mamino brucho skalpelom a plesnúť ma 
po zadku, aby som začala plakať. 

      Väčšinou spím v manželskej posteli starých rodičov, na ľavej 
strane, vedľa babičky. Nechávam ťažké periny, nech ma zadusia. 
Občas ma trčiace perie pošteklí na nose. Babička ma hladí po chrbte, 
kým nezaspím. Čo tam po tom, že už dávno nemám násť. Počúvam 
všetky príbehy, na ktoré si  je schopná spomenúť. O tom, ako sa 
so súrodencami schovávala v sene, keď prišli nemeckí vojaci. Ako 
si sama šila svadobné šaty. Najradšej ale rozprávala o dedovi. Toho 
som si už nepamätala. Zomrel, keď som mala rok. Mal chorú hla-
vu. Bol často smutný. Nezvládal tento svet. To bola jej odpoveď na 
otázku, čo sa mu stalo? 
      Rozpráva mi o ich prvej spoločnej rybačke. Ako mu na háčik 
napichovala návnady a ako sa učila hádzať prútom. Vraj jej to nešlo, 
bola v rozpakoch, zatiaľ čo dedo sa len usmieval a trpezlivo všetko 
opakoval a ukazoval. Keď sa nejaká šťuka chytila, vliezla do bahna 
a holými rukami ju vyťahovala z vody. Tú prvú po chvíli pustili na 
slobodu, ale ďalšie dve poriadne očistili a vykuchali, upiekli na ohni 
a vytiahli fľašu domácej pálenky. Vtedy nechala deda zájsť pod sukňu. 
O deväť mesiacov sa narodila moja mama. 

III.
Už mesiac si vlasy umývam iba vodou. Sú iné na dotyk, pekne sa 
vlnia. Mama sa ma pýta, či som nejaká divožienka z lesa. Odpo-
vedám, že som len dievča z dediny. Chystáme sa do kostola, oblie-
kam si biele šaty a mamine lodičky. Sú už trochu ošúchané, ale iné 
nemám, nepotrebujem ich. Babička mi spraví vrkoč a požičia svoje 
zlaté náušnice. 
       Idem v strede. Z jednej strany mama, z druhej babička. Obe ich 
držím za teplé dlane. Zdravíme sa so susedmi, čo majú tiež namierené 
na omšu. Zakaždým niekto podotkne, aká som pekná. Babičky sa 
pýtajú na zdravie, mamy na prácu a mňa, či už mám chlapca? Kaž-
dému odpovedám ináč. Susede od naproti poviem, že mám chlapca 
z mesta, vydávať sa budem v lete. Maminej kolegyni oznámim, 
že ma nik nechce, lebo mám pridlhé vlasy, nebude mi ich mať kto 
česať. A svojmu starému učiteľovi zo základnej vravím, že som 
doňho už roky zaľúbená, iného nechcem. Mama na mňa zakaždým 
zazrie, ľuďom povie, že len tak táram, robím si žarty, a nakoniec mi 
vynadá, že som klamárka a táraj. „Veď sa aspoň budem mať z čoho 
vyspovedať!“ hovorím jej a s babičkou sa smejeme. 
      Po kostole vždy chodím na kopec, ku pníku. Kuťo ma tam už 
čakáva, má rýchlejšie nohy, ako ja. Je v bielej košeli, ma vyžehlená 
puky na nohaviciach a čierne ponožky. Tiež chodí s rodinou do 
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kostola. Sedávajú na druhej strane, tri rady za nami. Vždy, keď sa 
za seba pozriem, stojí vzpriamene, pohľad upiera na oltár, je vážny 
a na čele má vrásku. Pohľady sa nám nikdy nestretnú. Ale viem, že 
keď sa otočím, jeho oči sa sústredia na môj dlhý vrkoč. 
      Z vreciek vyťahuje jahodyzabalené do vreckovky. Sú z ich záhrady. 
Prvé tohtoročné. Sú sladké, voňavé. Len tak tam sedíme a napchávame 
sa nimi. Kuťo mi vraví, že si našiel novú prácu. Bude sedieť v pek-
nej kancelárii a ťukať do počítača. Bude chodiť v obleku a kravate. 
Tam ho nikto Kuťom nenazve. Prvýkrát vyslovím jeho meno nahlas. 
„Miroslav.“ Písmenká sa mi zadrhnú v hrdle. Pýta sa ma, čo mám 
na sebe najradšej? Odpovedám, že vlasy. Svoje meno. A schopnosť 
dotknúť sa jazykom špičky nosa. Neverí mi, tak mu to predvádzam, 
snaží sa ma napodobniť. Komicky vystrkuje ružový jazyk, krúti ním 
na všetky strany. Smejem sa mu, vravím, že s ním nevie narábať. Kuťo 
po mne hodí posledné jahody. Trafí ma do hrude. Rovno do srdca, 
povie. Na šatách mi ostanú červené fľaky. Teatrálne odpadávam do 
trávy. Kuťo sa dotkne miesta, kam ma zasiahol, dlaňou mi prechádza 
po celom tele, pri leme šiat zastane. Zaváha. Otočím sa na brucho 
a bez ostychu si zdvihnem šaty až nad hlavu. 

IV.
Mama reve. Neľudsky na mňa vrieska. Som jej najväčšou hanbou. 
Všetko som pokazila. Zničila. Čo povedia ľudia?? Silno ma udrie do 
tváre a mňa zaleje krv. Babička sa prudko postaví. „Tak už dosť!“ 
povie a buchne päsťou do stola. Mama vybehne na dvor, padne 
na kolená a plače, spína ruky. Striedavo sa modlí a horekuje, že 
všetko je len a len jej vina. Babička mi prikladá mokrý uterák na 
tvár, príjemne to chladí. Ani jedna z nás neplače. „Ľudia budú skôr 
rozprávať o tom, ako sa tvoja matka zrútila. Nikoho nebude trápiť, 
že si sa prespala,“ povie a na stôl postaví dva štamperlíky. „Ideme 
zapíjať smútok či radosť?“ chcem vedieť. „Nový život prináša vždy 
radosť, nie?“ usmieva sa na mňa moja sivovlasá babička a ja ju 
objímam okolo pása.

V.
Prechádzam sa hlavne večer. Tak, aby ma nikto nevidel. Tak roz-
hodla mama. Prejdem sa našou ulicou, trochu rozhýbem opuchnuté 
nohy. Porozprávam sa s dieťaťom, ktoré v sebe nosím. S malým 
mimozemšťanom. Ubezpečujem ho i seba, že všetko je v poriadku, 
že mýliť sa je ľudské. Ubezpečujem ho i seba, že nikoho a nič iné 
v živote nepotrebujeme. Vystačíme si. 

Na obed k nám príde Kuťo. Chce nám postaviť dom na mieste, kde 
trčí pník. Vraj to bude symbolické. Túži po normálnej rodine. Žiť 
spolu. Zobúdzať sa spolu. Starať sa jeden o druhého, mať vlastnú 
pohodu. Nesúhlasím. Chcem ostať vo svojom dome, zobúdzať sa 
v rovnakej posteli, jesť tým istým príborom a v zime si zakúriť dre-
vom.Prvýkrát sa hádame. Kuťo zhodí zo stola misu s hráškom, ktorý 
som dnes olúpala. Neviem, čo mu povedať, len si zotriem slzu z líca. 
Nakoniec mi dá pusu na čelo a pohladí brucho. Malá začne kopať. 

VI.
Lucia vybehne na dvor, vyštverá sa na drevený stôl, rukou si zacláňa 
oči proti slnku a díva sa na vzdialený kopec. Kuťo už stojí na pníku, 
vidí ju, máva jej. Lucia kričí jeho meno, kričí, že má nové pyžamo. 
S jednorožcom! Mama ju berie na ruky a opäť jej vysvetľuje, že až 
tam hore ju nepočuť, musí ísť za ním, keď mu chce niečo povedať. 
      Sledujem to spoza okna. Lucia si zbalí hračky do ruksaka a zaký-
va mi. Chodieva k nemu rovnakou trasou, ako kedysi ja. Nikdy som 
jej tie vychodené chodníky neukázala. Sama si našla cestu. Každú 
sobotu ráno sa na dve hodiny vypraví ku Kuťovi. Poukazuje mu 
nové hračky a čiarky v zošite. Nosí mu koláč z piesku, ktorý sama 
upiekla a papierové loďky, ktoré vyrobila. Naspäť sa vždy vracia 
s červenými ústami od jahôd.
      Ja si líham do  postele. Naťahujem sa ako mačka. Užívam si 
samotu a znesiteľnú ľahkosť.
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Júlia Oreská
Domov autobusom

Žena sa oprela o stoličku a dvihla nohu, aby nezakopla o balkónový 
prah. Malými krôčikmi prešla k zábradliu a pevne sa ho chytila. Ľubov 
sa krčila medzi kvetmi a bola presvedčená, že skočí. Vyškriabe sa 
cez zábradlie a spadne dolu.
Nakoniec sa žena otočila a cestou naspäť sa znovu oprela o stoličku, 
aby nezakopla. 
Začalo sa to, keď mala Ľubov sedem rokov a nevedela sa dočkať, 
kedy príde otec domov z práce. Mama už strácala z jej otázok ner-
vy, tak ju poslala s ďalekohľadom k oknu, nech ho vidí kráčať už 
z veľkej diaľky.
Po pár minútach prázdnych ciest Ľubov dvihla ďalekohľad o čosi 
vyššie. Videla, ako ľudia prežúvajú hrianku, pozerajú televíziu alebo 
sa zohýnajú ku chladničke. Cítila sa, akoby bola jedným z členov 
domácnosti, no zároveň bola od nich vzdialená a cudzia. Predsta-
vovala si svoj život v oknách oproti.
Dnes sa najradšej pozerala na vysokého muža na osmičke, ktorý vyšiel 
niekoľkokrát za noc na balkón a zapálil si cigaretu. Nikdy nevidela 
jeho tvár, bol len čierna silueta pred oknom. Opieral sa o zábradlie, 
pozeral priamo pred seba a pomaly dvíhal k ústam svietiaci bod. 
Boli chvíle kedy si bola istá, že sa díva priamo na ňu, že vidí, ako sa 
krčí medzi kvetmi na parapete opretá o lakte, no nikdy nespravil ani 
pohyb navyše. Len dofajčil svoju cigaretu a zavrel za sebou dvere. 
Dlho potom ešte stála na mieste bez pohnutia, dívala sa do jeho okna 
so závesom a počúvala svoje silno bijúce srdce.
Tá druhá vec začala len nedávno. S príchodom jari sa jej veľmi 
priťažilo. Slnko ju pálilo na pokožke a robili sa jej po ňom červené 
škvrny. Keď šla počas dňa hoci len do mesta, večer sa jej po celej 
tvári a rukách spravili boľavé vyrážky.
Lekár jej po niekoľkých vyšetreniach povedal, že je to alergia na 
slnko. Len taká, mierna. Doma sa jej nahromadili desiatky krémov 
a roztokov, ktorými sa mala ošetrovať, no ideálne je vraj úplne sa 
vyhýbať slnku. Zrušila si letnú brigádu pri rybníkoch a krátke tričká 
posunula úplne dozadu, do skrine. 
Leto prichádzalo veľmi rýchlo a každým dňom jej bolo v dlhých no-
haviciach viac a viac teplo. Prestala chodiť do školy, dni trávila doma 
za oknom s jedinou poodhalenou žalúziou a sledovala spolužiakov, 
ako idú domov zo školy. Pomyslela si, či aj ju niekto takto sledoval, 
keď zakopla alebo sa obzerala na prechode.

Pri ceste bola odstavená dodávka „Výroba paplónov a vankúšov – čis-
tenie peria,“ a keď bolo pekné počasie, sedával v nej muž, pri otvore-
ných dverách v nákladnom priestore, na starej drevenej stoličke. Keď 
si myslel, že sa nikto nepozerá, ponoril si ukazovák hlboko do nosa.
Sledovanie ľudí bola aktivita, ktorú mala Ľubov najradšej. Milovala 
vôňu ďalekohľadu, odtlačky, ktoré jej ostávali okolo očí a predovšet-
kým to nové, čo v ľuďoch našla. Páčilo sa jej, ako sa muž v dodávke 
na paplóny nenútene obzerá, ako sa ľudia mihnú popred okno, pretože 
žiadna z týchto činností nemala byť nikdy videná.
Najviac však ľúbila toho vysokého, osamelého štyridsiatnika, ktorý 
chodil fajčiť na balkón a pozeral sa priamo na ňu bez toho, aby ju 
videl. Začala sa schválne prechádzať popred okno v spodnom prádle.
Ako malá si nechcela umývať vlasy. Mala z toho strach už od troch 
rokov, keď jej ich otec úplne oholil, lebo ich mala príliš jemné. Vo 
vani si vždy iba opláchla telo a vlasy nechala tak, ako boli. Keď sa ich 
rodičia snažili umyť šampónom, kričala a kopala okolo seba nohami, 
potom ju za ruku dotiahli ku všetkým susedom, aby im ukázali, že 
je všetko v poriadku a hluk vznikol pri dodržiavaní hygieny.
A susedia pre ňu boli ako trest za hriechy spáchané v predošlom 
živote. Neustále jej utekali výťahom a trápili ju svojimi príbehmi. 
Najhorší bol Potocký, starý mládenec čo býval o dve poschodia nižšie 
a už dva mesiace každému vysvetľoval, že si kúpil garáž aj keď nemá 
auto, a že sa mu to aj tak oplatí, lebo tam môže skladovať svoje veci. 
Bol to chronický zberateľ, Ľubov bola u neho doma len raz a našla 
hrdzavé klince a vypísané tuhy z pier, všetko v plastových obaloch, 
zatriedené do jeho vlastného systému smetí. 
Vždy sa na niekoho nalepil a rozprával mu, aké výhody má vlast-
níctvo garáže. Človek by mal pocit, že postáva celý deň za rohom 
a čaká, kedy sa objaví niekto známy. 
Niekedy vo výťahu predstiera, že je nemá aby sa nemusela so su-
sedmi rozprávať. Pýtajú sa na školu a frajera. Niektorí sa rozhovoria 
o počasí, fuj to je ale teplo, akoby to nevedela, akoby sa odtiaľ práve 
nevrátila. Počasie ako univerzálna téma, ako čosi, v čom vám nikto 
nebude odporovať. Jazyk má odrezaný, ale nikto sa nepozerá.
 Inokedy jej suseda hovorí, poď sa pozrieť a ťahá ju za ruku do svojho 
bytu. Tam jej ukazuje svoje morča veľké ako zajac.
Neskôr v lete sa jej objavovali na tele fľaky už len z tepla. Lekár 
jej odporučil odísť niekam, kde je cez deň chladnejšie – do domu 
po prababke, napadlo jej rodičom. Nevedela si predstaviť, že by sa 
odlúčila od spoločných chvíľ s mužovou siluetou so širokými ra-
menami. Niekedy celý deň čakala, kým sa zotmie a znovu ho uvidí 
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fajčiť na balkóne, preto tento návrh odmietala. 
Bol to piatok, keď znovu čakala kedy sa jeho obrys objaví na balkóne. 
Stál tam a dvíhal si červené svetielko k ústam tak, ako každý deň, 
no zrazu sa za ním, za závesom, mihla ešte jedna silueta – ženská.
Ľubov začala cítiť zvláštny pocit, ktorý sa u nej neobjavil už roky. 
Bolo to akoby mala namiesto pľúc veľkú kyslú bublinu, ktorá ju 
pálila a nedokázala nájsť žiadne miesto, žiadnu polohu, kde by sa 
cítila príjemne. Najradšej by sa rozplynula, prestala by existovať 
a bublina by sa pomaly zniesla na zem, kde by po nej ostal iba fľak 
zažratý do hliny.

Keď prababka zomrela, nechali celé jej pole rodine z druhého kolena, 
pretože vedeli, že tam už chodiť nebudú. Preto ochotne sľúbili, že sa 
postarajú o jej prežitie v malej dedinke pri ukrajinskej hranici. Teta 
mala asi osemdesiat rokov a bývala v dome so svojim synom, jeho 
ženou a asi dvadsaťtriročným vnukom Jakubom, o ktorom Ľubov 
dedo povedal, že: je to tvoj bratranec z druhého kolena, a keď si sa 
narodila, povedali sme si, že sa raz vezmete. Žiadneho Jakuba za 
muža nechcela. 
Keď sa s nimi zoznamovala, nemohli odtrhnúť oči od jej červenej 
tváre a drobných vyrážok. Sotva jej podali ruku na privítanie. 
Steny boli špinavé, okná v zúboženom stave a nad letnou kuchyňou 
sa v streche spravila diera. Odkedy jej babka odišla všetko tam akosi 
zosmutnieva, opadáva, odlupuje sa, plesnivie, hnije a rozpadáva sa 
pod vrstvami prachu.
Kuríny sa stratili zarastené pod veľkou trávou, a ak by aj v tej tráve 
ešte žili nejaké sliepky, určite už úplne zdivočeli. 
Povedala si, že poriadne preskúma dom. Povyťahovala úplne všetky 
zásuvky, našla staré hodinky a fotky ľudí, ktorých nepozná. Našla 
aj fotku svojho otca, keď bol ešte malinký. V torte bola zapichnutá 
jedna sviečka, jej otec sedel vedľa nej a mračil sa. 
Najviac ju potešila kôpka listov pre prarodičov od priateľov a rodi-
ny z Ameriky. Na niektorých boli krásne kresby krajiniek, pohorí, 
osamelých stromov pri riečkach a všetky tie boli od akéhosi Ondreja 
s rukopisom, ktorý sa vôbec nedal rozlúštiť.
Mladšia suseda jej pomohla vyumývať celý dom a vyvetrať periny. 
Nosila jej domov jedlo a prehodila pár slov. V dome bolo skutočne 
chladnejšie ako v meste, niekedy si musela vziať aj sveter. Po pár 
dňoch jej vyrážky aj fľaky začali miznúť, na čo jej Jakub povedal, že 
je vlastne aj celkom pekná. Zahanbil sa, naladil jej televízor a odišiel 
bez pozdravu. Ľubov Jakuba za muža nechce. 

V televízii mohla sledovať len ukrajinské stanice. Najviac ju bavili re-
klamy, pretože boli veľmi dynamické a farebné, aj keď mohla niekedy 
len hádať, čo sa snažia predať, pretože obraz bol dvojmo. V rádiu sa 
dali počúvať iba omše alebo ukrajinské relácie. Po pár dňoch sa jej 
podarilo naladiť poľské popové rádio a ak práve nemala náladu na 
energetičné petardy, počúvala omše aby nimi vyplnila ticho. Suseda 
si preto myslela, že je veľmi pobožná a mala ju radšej.
Zaujímavé bolo, že z dediny sa vytratili mačky. 
Ich dvor bol stále základňou pre všetky mačky v dedine. Každé ráno 
sa tam zbiehali a večer rozchádzali. S bratrancami sa bavili tým, že 
ich chytali za chvosty alebo hladkali a počúvali ako potichučky pradú. 
Pánom všetkých mačiek bol ich kocúr Muro.
Od jednej nešťastnej potýčky so psom mal odhryznuté z ucha a chý-
bala mu polovica chvosta. Za tieto zranenia ho všetky ostatné mačky 
uznávali.
Povedala si, že by mala Murovi postaviť mohylu, akú by si ako pán 
mačiek zaslúžil. Našla pár kameňov a kusov starého dreva do krbu 
a nejako ich na seba poukladala. Spevnila to hlinou, a aj keď bola 
tma, vyzeralo to ako veľký kravinec. 
Na ďalší deň ju prišla pozrieť akási žena. Mohla mať čosi po tri-
dsiatke, mala svetlé vlasy,  bacuľatú tvár a volala sa Oľa. Usadila sa 
v kuchyni, akoby sa nechumelilo – najprv sa len tak, bez zaklopania, 
objavila v dome – a priateľsky sa s ňou zoznámila. 
Zdvihla jej náladu a sľúbila, že ak bude niekedy škaredé počasie, 
vezme ju na výlet autobusom do mesta. Deti jej postráži manžel 
a urobia si výlet. Ľubov sa tento nápad veľmi páčil a začali sa navšte-
vovať každý deň.
Oľa mala dve malé deti a záľubu v pití vína podvečer. Jej muž bol 
mierne apatický, ale vedel skvelo rúbať drevo. Vždy jej všetci hovorili, 
že sa nevydá, že ostane stará dievka, no nakoniec sa vydala za naj-
mužnejšieho muža v dedine. S Ľubov trávila čas rada, pretože mohla 
utiecť na chvíľu od svojej rodiny, vypiť pohár vína a vyrozprávať sa. 
Ľubov sa od nej dozvedela veľa vecí o manželstve a deťoch a pomaly 
prehodnocovala svoje plány. Po všetkých planých rečiach o rodine 
dodala: Ja ich ľúbim, lebo sú moji.
Až vďaka Oli sa odhodlala vojsť do spálne pra-prarodičov. Vždy to 
bolo zakázané. Po otvorení dvier bola trochu sklamaná. Bolo tam 
len trojstranné zrkadlo so zásuvkami a veľká manželská posteľ. 
V jednej zo zásuviek našli ďalšie staré fotky a Oľa jej pomohla 
identifikovať ľudí na nich.
Zistila, že všetci muži z jej rodiny sú si hrozne podobní. Dedo sa 
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so svojim dedom podobali ako vajce vajcu, strýko bol zase úplný 
pradedo. 
Najviac sa jej páčila fotka jej pradeda, stál v záhrade, mal na sebe 
oblek a tváril sa prísne. Za ňou šli snímky prababky, ako perie, šklbe 
sliepky alebo oberá hrozno. Medzi poslednými bola fotka staršieho 
muža, tiež v obleku. Oľa jej povedala, že to je starý Stodola a musela 
sa tam len nejako zamiešať. 
Do dediny sa dalo dostať len autobusom, pretože tak ďaleko žiadne 
železnice neviedli. Aj napriek tomu bol autobus takmer prázdny 
a s Oľou si sadli úplne dopredu. V meste mali tri hodiny na prechádz-
ku, no už po hodine ho mali celé prejdené, tak si kúpili zmrzlinu 
a spod striešky sledovali ako prší. Potom jej Oľa v sekáči kúpila veľký 
slamený klobúk, chvíľu čakali na autobus a šli naspäť.
Napoleona videla prvýkrát na zastávke. Čakal tam na staršiu ženu 
a rozprestrel nad ňou dáždnik. Bol nízky, mal hustú bradu a chudé, 
no silné ruky. Dáždnik držal nad ženou s veľkou nehou, nechal si 
padať dážď na plece a kráčali spolu na opačný koniec dediny. 
Doma sa na neho opýtala. Oľa povedala, že sa volá Ondrej a je to 
najmladší vnuk toho deda na fotke. Ostal pre ňu Napoleon, kvôli 
svojej výške a prísnemu, sebavedomému pohľadu.
Dedina jej, ako pozorovateľovi, nemala čo ponúknuť. Všade okolo 
bola tráva, ľudia sa zvykli schovávať v domoch, lebo vonku vedeli, 
že sú pozorovaní a doma, za zatiahnutými závesmi na nich nikto 
nedovidel. Nebavilo ju sledovať práce na poli a po pár dňoch ju omr-
zeli aj manželské bitky odohrávajúce sa takmer za každým oknom. 
Skúsil to len raz, povedala jej Oľa, keď sme boli čerstvo zobratí, 
čosi sa mu nepáčilo, sotil do mňa, spadla som na zem a povedala 
mu, že ak to skúsi ešte raz, počkám si kým zaspí a zabijem ho. Oľa 
sa smiala, ale Ľubov vytušila, čo si o tom myslel jej manžel. Nikdy 
na nej nevidela nijakú modrinu.

Ľubov chcela Napoleona znovu vidieť, preto sa rozhodla odniesť 
mu fotku. Počkala kým sa slnko dotklo kopcov, nasadila si klobúk 
a zavrela za sebou bránku na šnúrku. Celé to bolo absurdné. Našla 
jeho dom, podala žene fotku, a keď zistila, že nie je doma, odišla.
V noci jej na dvere zaklopal Napoleon. Nepredstavil sa,  len na 
ňu zazrel a opýtal sa, či dnes doniesla k nim nejakú fotku, všetko 
rýchlo a prudko.
A je to tu, hovorila si Ľubov, nenávidí ma, ešte ma len zbadal a už by 
ma najradšej sotil cez dvere. Silno prikývla hlavou a o krok ustúpila. 
Napoleon si to vyložil ako pozvanie, vošiel dnu a spustil, že je to 

fotka jej otca a teraz nevie prestať plakať, plače odkedy prišiel z práce 
a povedala mu, že sa jej teraz vynorili všetky spomienky z detstva, 
dokonca aj na svojho psa si spomenula. Ľubov nevedela vycítiť, ako 
to myslí, či jej ďakuje alebo vyčíta, tak len stála pri dverách a sledo-
vala ako sa obzerá a vysvetľuje. Potom sa odmlčal, poznamenal, že 
by sa malo v izbe vymaľovať, vykročil von, poobzeral sa po dvore 
a keď zbadal Murovu mohylu, opýtal sa, čo je to za bodrel. Ľubov 
mu povedala, že to je kocúrova mohyla, na čo sa rozosmial a bez 
pozdravu odišiel. 
Utekala cez dedinu a zabúchala na dvere. Otvoril jej Olin manžel 
a nechápavo si ju premeral, že ty si tá mladá z mesta. Nijako ju to 
neprekvapilo, na dedine ju všetci poznali ako tú vnučku deda, alebo 
tú z mesta. Nemala tu žiadne meno, žiadnu identitu, zaujímavé na 
nej bolo len to, čo robí a odkiaľ prišla.
Oľa jej spravila čaj, vypočula si všetko, čo sa dnes stalo, ako ju musí 
nenávidieť. Nebude to také hrozné, povedala jej a chlipla si z vína.
V sobotu ráno ju zobudilo klopanie. Myslela si, že je to suseda, tak 
otvorila len v pyžame a prekvapil ju pohľad na Napoleona. V ruke 
držal ťažkú kosu a prišiel som ti pokosiť, aspoň trochu, aby si mala 
voľnú cestu do humna. Ľubov netušila načo by chodila tak ďaleko, 
ale poďakovala a celé dve hodiny stála v tieni stromu a sledovala, 
ako kosí.
A kosením to neskončilo. Doniesol jej koláč od mamy a vždy po 
práci sa zastavil, aby sa opýtal, či netreba s niečím pomôcť. Vyhubil 
mravce v obývačke, do prasklín v izbách pri ceste votrel akúsi bielu 
hmotu, opravil diery v streche a dotiahol kvapkajúci vodovod. Ho-
voril, že to nič nie je, že je jej vďačný za tú fotku, no Ľubov dúfala, 
že ju potajomky sleduje, pri hubení mravcov sprejom, ako stojí vo 
dverách. Obliekla si preto šaty.
Inú sobotu bola v dedine svadba, ženil sa Jakub, lebo ktosi jeho 
frajerke povedal, že si pre neho prišla nevesta, tak sa zaťala a bola 
protivná až ju nakoniec požiadal o ruku a zobrali sa. Chceli pozvať 
aj Ľubov, asi aby videla, ako jej kradnú muža, pre ktorého si prišla, 
ale zachránila ju jej alergia lebo v svadobný deň bolo krásne počasie. 
Celú tú komédiu sledovala z okna, spoza záclony, ako si nevesta chodí 
po dedine ako pávica, a občas si pohodí závojom smerom k jej domu.
Neskôr sa už zvykli s Napoleonom rozprávať, hovorila mu o svojich 
plánoch, o tom, že ide na vysokú, bavia ju dejiny, že maturitu robila 
celá opuchnutá a červená, on hovoril málo, len čosi o mame a čosi 
menej o sebe. 
Ukázala mu kreslené listy, písmo nevedel rozlúštiť ani on, no povedal, 
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že Ondrej bol jeho dedo, ten, čo bol na fotke a Ľubov sa zamyslela, 
že dedo sa so svojím bratom vlastne nikdy nepodobal.
Oľa jej poradila, aby si pred tým dala jedno poldeci,  tak si dala 
pre istotu tri a už jej to vôbec neprišlo ako nejaký problém. Sedela 
vedľa neho vo dvore na lavičke, na pol ucha počúvala, aký mal deň, 
uprostred vety sa na neho vážne pozrela a povedala, Napoleon, mal 
by si ma pobozkať.
Nevzal jej tvár do rúk, ani ju nepohladil. Potom sa rozosmial.
Ráno premýšľala nad životom s Napoleonom. Vždy chcela vysokého 
muža so silnými rukami, no on ich má chudé a upracované, ako rezbár. 
Raz sa zaľúbila do rúk rezbára vo vlaku. Prisadol si k nej a povedal, 
že vyzerá ako právnička.
Bojí sa, že okolo nej len prefičí na aute, a ani na ňu nepozrie, bojí sa, 
že ju opustí keď už budú mať deti, a ona im bude musieť povedať, 
že zomrel.
Oľa jej nakázala aby sa zamykala a ostávala v noci iba v dome. Vo 
vedľajšej dedine bol zavraždený starší pán. Vedľa do domu sa na-
sťahoval nejaký chlapík a myslel si, že je jeho sused bohatý, tak ho 
raz v noci v záhrade udrel lopatou po hlave a telo hodil do studne. 
U neho doma našiel len poloprázdnu chladničku, kompóty, domácu 
pálenku a starý televízor. 
Ľubov si predstavovala samu seba, ležiac na dne studne ako v Muraka-
miho knihe, ako pomaly umiera a premýšľala, či sa to až tak líši od 
toho, ako sedí zavretá v prázdnom dome a čaká, kým zájde slnko. 
Inak sa vôbec nebála, každú noc ju navštevoval Napoleon. Prelezie 
plot od poľa, cestičku si vykosil sám, a zaťuká jej na okno.
Babka jej raz rozprávala, že prababku z tohto domu nemohli dostať. 
Odviezla ju až sanitka, a potom sa sem už nikdy nevrátila. Umierala 
dlho, dva a pol roka a nikto po jej smrti nevyronil slzu, pretože bola 
očakávaná a každý sa na ňu dobre pripravil. Aj hrob mala už dobrých 
dvadsať rokov, odkedy zomrel pradedo.
Starí Slovania vždy po smrti otvárali dokorán všetky okná, aby duch 
mŕtveho mohol odísť ku hviezdam a slnku, potom ich držali zavreté, 
aby sa nemohol vrátiť späť do domu. 
Pradeda pochovali bez topánok, lebo tie po ňom niekto zdedil, boli 
takmer nové a drahé. Prababke sa potom s ním začalo snívať, vide-
la ho stáť pár metrov od seba, bol bosý a mal vyhrnuté nohavice, 
prísne sa na ňu zahľadel a opakoval vidíš, teraz som bosý, prečo ste 
ma pochovali bez topánok, ako mám takto niekam ísť, načo mi je 
na hlave klobúk, keď nemám topánky, inokedy sa jej snívalo, že jej 
klope na okno a žiada si obuv.

Nemohla to vydržať, po pár týždňoch chlapi vykopali jeho hrob, na 
truhlu mu položili úplne nové topánky a sny prestali. Zo skrine vy-
hodila všetky jeho veci a rozdala ich, aby si nechodil pýtať ešte čosi.
Napoleon mal svojho drozda. Vždy vraj sedel na strome vedľa ich 
domu a sledoval ho, ako ide do práce. Občas ho zazrel číhať v trá-
ve, jedným okom otočeným k nemu, keď šiel po chodníku. Keď 
bol u Ľubov, sadol si na hrdzavý drôt na prádlo a pozoroval ich. 
Napoleon tvrdil, že na ňu drozd žiarli. Snažila sa ho presvedčiť, 
že to je vždy len nejaký náhodný drozd, no Napoleon bol pevne 
presvedčený o náklonnosti svojho vtáčieho priateľa. Potom mu raz 
Ľubov hovorí: ,,Videla som ti drozda – kúpal sa v mláke pred domom 
a zazeral na mňa.“
A nikdy si nedával dole ponožky. Ľubov nevidela jeho chodidlá, 
v ponožkách spal, zobúdzal sa a možno sa aj sprchoval. Všetky mal 
preto hrozne obnosené a deravé na pätách a palcoch.
Ľubov ponožky nenávidela a nedokázala pochopiť tento jeho zvyk. 
Dokázala by chodiť bosá aj vonku – prebehla by až k nemu domov, 
doráňala si nohy na kamienkoch na ceste a on by jej  ich potom 
bozkával.
V dome mal miliardu miestností, z ktorých Ľubov vôbec nevedela 
vyjsť. Mali špajzu, komoru, letnú kuchyňu, garáž, kotolňu, pivnicu, 
udiareň, sušiareň, dreváreň, tri kuríny, ďalšiu dreváreň, podkrovie 
a pojd, pričom komora slúžila ako kotolňa, sušiareň z časti ako 
špajza a v garáži sa pálila domáca. Nikdy presne nevedela, kde ho 
má hľadať a darilo sa jej to až na tretí alebo piaty pokus.
A doma mal vždy aspoň malý kúsok ovčieho syra. Kupoval ho tu, 
na dedine, a muž, ktorý ho predával naň prilepoval vytlačené ce-
novky, kde malo V v slove ovčí zvláštne roztiahnuté nožičky, preto 
to vyzeralo ako oučí.
Sedeli v kreslách, sledovali ukrajinské reklamy a medzi zubami im 
škrípal oučí syr, vtedy mu Ľubov povedala, poď so mnou v jeseni 
do veľkého mesta.
Dom už pomaly vyzeral rovnako, ako keď bola malá, všetko čisté, 
opravené, žiaden hrniec na dažďovú vodu. Napoleon dal všetko do 
poriadku.
Sedela v kresle a pozerala zrnitý seriál, nerozumela ani slovo, keď 
si všimla, že jej na nohu cez otvorené okno svieti slnko. Prestrašene 
sa odtiahla, utekala si pre krém, no uvedomila si, že ju nič neštípe 
a nemá na tom mieste ani žiaden fľak. Vyšla von na obedňajšie slnko, 
príjemne jej zohrievalo tvár a Napoleon ju našiel slniť sa na lavičke.
Snívalo sa jej, že jej dal dedo do ruky lopatu a prikázal prekopať 
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celý dvor, aby našla cennosti. Dlho kopala, nenašla nič, spravila len 
neporiadok a mala výčitky. Chodili k nej susedia, sťažovali sa, že 
zničila prababkin dvor a ona sa to snažila zo všetkých síl opraviť, 
sypala tam dekoračné kamienky a plakala. Pri bránke sa objavil ten 
vysoký a šla s ním k rybníkom, bozkával ju na líce a fotil na polaroid.
Keď sa zobudila, nepatrila prvá myšlienka Napoleonovi, ale jemu.

Ležali na posteli a hladil jej chrbát. Nechcela sa s ním rozprávať, 
nechcela ho ani vidieť, len sa s ním náhodne dotýkať a každé jeho 
pohladenie sa jej štítilo. Znovu pocítila ten zvláštny pocit, že tu 
nechce byť, že nechce byť vôbec nikde, len sa rozplynúť a prejsť 
Napoleonovi pľúcami a krvou, cez srdce až do mozgu, zaryť sa mu 
pod nechty a čakať, kým to zmizne.
Zodvihla hlavu a Napoleon sa jej okamžite pozrel o očí, mala pocit, 
že súdi všetko, čo kedy spravila alebo si myslela. Prikryla sa dekou 
a bola nemá.
Nemohla mu o svojich snoch povedať, pretože by sa jej pýtal na toho 
vysokého, Ľubov by mu nič nepovedala a ak by sa opýtal, čo pre ňu 
vysoký znamená, nemohla by mu odpovedať už vôbec.
Chystala sa do mesta, teraz keď jej alergia zmizla pocítila slobodu, 
mohla chodiť kam chce, najradšej by sa pri rieke opaľovala celý 
deň. Napoleon prežúval hrianku, ktorú si sám spravil a sledoval ako 
pobehuje po dome a zbiera veci – peňaženka, kabelka – takú šťastnú 
ju ešte nevidel. Keď si naboso obúvala tenisku, chytil ju za rameno 
a mám ísť s tebou? Nevie. Chvíľu ostala zarazene stáť, takúto otázku 
nečakala, vôbec na ňu nebola pripravená, žiadna zmysluplná odpoveď. 
Nevie. Chce aby s ňou odišiel do veľkého mesta, nasťahoval sa do 
malého bytu, ale keď ide len o takúto maličkosť, ísť si do mesta kúpiť 
časopis, nevie si ho predstaviť kráčať po svojom boku.
Neviem, povedala mu. Napoleon sa urazil, zahryzla si do jazyka 
a vedela, že potom neskôr, keď to bude najmenej čakať, na ňu zaútočí 
tam, kde ju to bude najviac bolieť.
Cestou domov zbadala pri ceste Napoleonovho drozda. Ležal pri 
krajnici, mŕtvy, s roztiahnutými krídlami, akoby sa mu zdalo, že stále 
letí. Zabalila ho do vreckovky a utekala k nemu domov, ukázala mu 
drozda vo vreckovke a plakala. Chcela ho niekde pochovať, niekde 
dozadu do humna, no Napoleon ho hodil na hnoj a poslal ju umyť si 
ruky. Keď plakala, že ho chce pochovať, nahneval sa, a to mám ako 
pochovávať vtáka či čo, to vy v meste tak zvyknete, že pochovávať 
drozdy a stavať mohyly mačkám, alebo to len ty máš také nápady. 
Ľubov utiekla cez pole domov.

Inokedy chcela postaviť vodu na čaj, tak došla k studni a spustila 
dnu vedro. Keď ho niesla do domu, spomenula si na mŕtveho muža 
v studni a premýšľala, ako dlho tam asi bol, ktorým smerom asi tečie 
voda a pri tejto myšlienke sa jej podlomili kolená a začala dáviť. 
Silno ho objala pod perinou, preplietla si s ním nohy, on na ňu zvrchu 
pozeral, ako si tisne tvár k jeho ramenu a pýta sa ho prídeš za mnou 
do veľkého mesta, však, sľúb mi, že tam za mnou prídeš, že ma 
nenecháš len tak.
Zahľadel sa do stropu a povedal Neviem. Zodralo jej to uši, spadlo 
do žalúdka a troška sa odbila presne tam, kam mieril a vtedy to 
pochopila, zrazu vedela, že vyhral bitku o toto slovo, vojnu o to, 
kto ho použije lepšie, kto namieri presnejšie a spôsobí väčšie škody.
Neskôr pochopila, že prehrala aj iné bitky, napríklad tú o chodidlá. 
Nikdy si ju nepustil k sebe tak blízko, aby mohla vidieť jeho nohy, 
naopak tie jej poznal do najmenších detailov, neustále jej ich masí-
roval, bavilo ho to, teraz pochopila prečo, ovládal jej chodidlá, jej 
palce aj smiešne malé nechty, mal proti nej mnoho zbraní, jej vlastné 
nohy, jej vlastné slová.
Predstierala, že je nemá, ukazovala mu vytrhnutý jazyk, ale nepo-
zeral sa.
V septembri odišla do veľkého mesta študovať dejiny. Zistila, že 
Napoleon v skutočnosti vôbec nebol nízky, na internáte si vyložila 
do police knihy a rozvešala plagáty.
Ďalekohľad mala pod posteľou a sledovala cez internátové okno 
život iných študentov, ako sa prechádzajú za ruky, močia za rohom 
alebo sedia za stolom a šprtajú si v nose. Potom ich stretávala na 
rôznych miestach a v duchu sa usmievala, lebo vedela o nich niečo, 
o čom nevedeli, poznala ich viac, ako si mysleli. Naučila sa vždy 
správať akoby sa niekto pozeral, hovorila si, že súkromie je veľmi 
relatívny pojem.
Sedela sama v parku na lavičke a vyhrievala si tvár na slnku. Vtedy 
to prišlo, niečo sa zlomilo, veko sa rozpadlo a nádoba sa vyplnila 
teplom. Pochopila, že to takto vždy chcela a toto mala cítiť odjakživa.
Párkrát jej volala Oľa. Rozprávali sa vtedy aj niekoľko hodín, no 
potom sa jej opýtala, ako sa darí s Napoleonom, Ľubov jej prestala 
dvíhať a Oľa prestala po nejakom čase volať. 
Zvykla si na rýchle mesto aj na teplo šíriace sa od všadeprítomného 
kameňa. Jediná vec, ktorá jej po alergii ostala bola malá vyrážka, 
ktorá sa jej spravila pod perou, vždy, keď strávila veľa času na sln-
ku, no do rána stále zmizla. Presne tam, každý večer na tom istom 
mieste, lebo tam to bolí najviac.
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Michael Papcun
YESTERDAYS YEAHS – TOMORROWS TRUTHS

1.  YESTERDAY YEAHS – TOMORROWS TRUTHS
Spomalené nedeľné  ráno. August. Husté prehánky. Rozospatý-
mi, zbežne umytými očami registrujem Lenku sediacu za pultom 
cukrárne svojej staršej sestry. Obklopená bulvárnymi časopismi pre 
zákazníkov, otázkami na skúšku z medicíny pre seba, nechutne kri-
kľavým interiérom pre nikoho. Rozpixelované fotografie miestneho 
chátrajúceho kaštieľa, boxy so zákuskami, umelé kvetiny, tapety 
obskúrnych farieb. 
Pýta sa ma, či si niečo nedám. Vidno, že je spokojná, že som prišiel 
a nemusí tráviť dnešné otváracie hodiny sama. V nedeľu sem aj 
tak skoro nikto nechodí a učiť sa jej nechce. Spokojne si naberám 
vodovú zmrzlinu, prejedám sa veterníkmi a gumenými cukríkmi. 
Lenka otrávene listuje testovými otázkami. Za jej hlavou stlmene 
plynie najlepšia desiatka hitparádovej nevýraznosti. Československé 
hviezdičky v legínach a najkoch si predávajú štafetu imitovania 
tuctovej tváre Ameriky. 
Dvojitú vrstvu Lenkinej typickej letargie prebíja zaujatie, s ktorým 
hovorí o svojich spotených pazuškách, neumytých zuboch, o tom, 
aká došla včera večer smradlavučká a ešte sa neosprchovala, čiže je 
ešte smradlavučkejšia. A má nechutne mastné vlasy. Do okolitého 
interiéru táto vizáž pri najhoršom zapadne. Simultánne prepĺňa svoj 
zmrzlinový pohár černicami. Prekladá nohu cez nohu, následne sedí 
v tureckom sede, potom čupí na stoličke a poteší sa, že nikto necho-
dí… ak nemá čo povedať, alebo ju nenapadá dostačujúca odpoveď 
na moju otázku, ledabolo sa usmieva a gúľa očami. Najlepšia možná 
reakcia. Jej zreničky sú vtedy ako fretky utekajúce v kolese sexepílu. 
Má na sebe tú istú kvetovanú mikinu, v ktorej sedela včera v noci 
na streche činžiaku spolu s mnou, Ondrom, Otom, Jurom a Mišou. 
V tme sa strácajú obrysy parku, strešné fólie sú v dezolátnom stave. 
Noc je oblačná, výhľad slabý. Činžiak by mohol byť vyšší. Vidno 
neurčité obrysy blikajúcich susedných obcí. Juro a Miša dostratena 
rozoberajú témy ohľadom štúdia. Oto je nekonečný cestopis. On-
dro sa snaží nakloniť si Lenku javiacu úplny nezáujem historkami 
o sebe, o svojom blúdení nočnou Bratislavou, odpoaľovaní bŕk na 
žeriavoch v prístave, o svojej návšteve Hamburgu. Následne sa 
pozrie strmo dolu, prejde ku mne a opisuje mi útržky jeho tri roky 
starého vzťahu s Lenkou. Výberovka najlepších chvíľ sa odohrávala 
aj na tejto streche. Sladké spomienky na maturitné leto. Ondro znie 

to ako novela pre dospievajúcich tínedžerov s obalom, ktorému by 
neodolal žiadny fajnšmekerský literát. Dospievanie v Piešťanoch 
máme asi všetci také rovnaké. Tie isté nápady, až na pár výnimiek 
tie isté miesta, až na pár drobností tie isté priebehy. 92101 navždy 
a nikdy inak. 
Lenka opäť prekladá nohy, naberá lyžičkou jogurtovú zmrzlinu 
a vraví, aký bol Ondro otrasný partner. Sebastredný, excentrický, 
s predstavou, že všetci sa zaujímajú len o neho. Že nech si len spo-
meniem na jeho líčenie Hamburgu. On, on, on, on… Ako kamoš je 
síce fajn, ale ako partnera chcela niečo iné. 

Na Lenkine požiadanie prezváňam Ondra, že či sem nepríde. 
Moja myseľ popri tom so slasťou prijíma rontgenové údaje o kaž-
dej časti Lenkinho tela, každého detailu jej  jedinečnej mimiky 
a gestiky, každého pohybu mastných blond vlasov. Predstavujem 
si ju nahú, s nohavičkami odhodenými na podlahe, podprsenkou 
prevesenou na pulte, rozopínajúcu si vlasy, nadržane smerujúcu 
ku mne, volajúcu ma do suterénu. Gýčový návyk z internetových 
pornostránok? Videli ste film If… ? Tú čierno-bielu scénu, kde to 
Malcolm McDowell symbolicky preháňa s cukrom a fantazíruje 
o servírke? Pridajte obrazu kilogram zlých farieb a dostanete veľmi 
priliehavú rekonštrukciu stavu vecí v mojej mysli. Všetka umelosť 
a nevkus interiéru cukrárne pripomína svet pornovideí. Dúfam, že 
to nikdy nebudeš čítať. 
Včera v noci sa dialo skoro to isté, akurát mne na fantazírovanie 
o tebe neostalo miesto. Trojica chlapov ťa takmer utopila vo svojich 
po-polnočných slinách a ich krvou napumpované očné buľvy sa drali 
von namiesto mojich. A ty si len neutrálne odpovedala na otázky, 
zívala, prepletala nohy a gúľala očami. Občas si sa obligátne usmiala 
a poznamenala, že si unavená. S Ondrom sme si vraveli, aká kúzelná 
a zábavná je tvoja prítomnosť, z ktorej sú všetci bezdôvodne hotoví 
a automaticky pred tebou padajú do kolien. Bolo fascinujúce sledo-
vať tvoju nezaujatosť, spôsobujúcu takmer davovú psychózu. Mala 
si našliapnuté na post novej lokálnej urban legendy pre zasvätených. 
Alebo na post urbánnej víly. 
Ktorá vo mne pretrváva do dnešného rána. 
Morfuje do rôznych podôb, z lacnej erotickej fabule do “real friedns“ 
pátosu, z “real friedns“ pátosu do prvotného očarenia nejakou mik-
roskopickou maličkosťou v tvojich pohyboch, z nej do chvíľkovej 
pauzy a odznova. Ty vravíš o cestovaní, o Weekndovi, o R&B, 
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o nejakej mp3 kompilácii, ktorú som ti mal urobiť a doteraz som ti 
ju neurobil. Dávaš si ďalšiu dávku čučoriedok a zmrzlinovú nabe-
račku potápaš do vody. 
Bavím sa s tebou o všetkom možnom, ale vyhýbam sa dychtivému, 
ulepenému jadru, ktoré prekrikujú dávky veterníkov a iných sladkostí. 
Premýšľam, či za svojou fasádou stálej letargie tušíš, na čo myslím, 
aká je možnosť že myslíš na to isté. Nočné očarenie sa dnes ráno 
mení na regulárnu potrebu byť s tebou, počúvať ťa, sledovať ťa, 
zamestnávať sa tebou, rozkladať ťa na najmenšie častice a dávať ich 
znova dokopy všetkými možnými postupmi zo všetkých možných 
uhlov pohľadu. 
Dávam ti niečo najavo? Veľmi nesmelé narážky. Okolo nás len otrasné 
ozdoby a nekonečné československé hitparády. Obloha vonku ako 
z PVC. Prehánka vonku bude čochvíľa vrcholiť. Blíži sa čas rodin-
ného obeda, slepačej polievky, Ondra suplujúceho moju prítomnosť, 
dočasného prerušenia dráždenia mojej lačnosti. Kamarátske pose-
denie v cukrárni. 

2.  DO NEZNÁMA
17:00 : Mám službu v kine. Ešte pred odchodom som Lenku pozval 
na predstavenie. Hráme nový, tretí STAR TREK. To chceš. 
Ešte pred prácou mi Ondro v esemeskách farbisto opisuje svoje doj-
my a postrehy z interiéru cukrárne Lenkinej sestry. Hovoria zaňho 
hrste emojis, plniace funkciu akýchsi iluminácií mobilných správ. 
20:10: Neprišla si. A neprišla ani moja priateľka, s ktorou sme sa 
stihli podstatne pohádať cez facebook kvôli nejakej nepodstatnosti 
a mojej ješitnosti. 
Stojím pred sálou, znudene trhám lístky smiešne malej skupine ľudí. 
Pár zablúdilcov, pár obtlstlých 30-nikov, čo nemajú do čoho pichnúť 
a nejakí trekkies v tričkách so Spockom, zvierajúci Coca-colu zero 
a nervózne prešľapujúci na mieste. Občas si pomýlim smer, ktorým 
má návštevník ísť. Mechanická práca uzlíku nervov. Jeden neurotic-
ký pán mi vypičuje, že nemáme popcorn. Stále čakám, či sa objaví 
niekto s kým si pozriem film, okrem môjho kolegu. 
V čom by došla Tereza oblečená, ak by nebola vrcholne urazená? 
Mala by svoje otrasné žlté šaty, alebo niečo lepšie? Našu hádku nie 
som schopný spätne analyzovať a posledné dva týždne mám pocit, 
akoby slovné spojenie “náš vzťah“ bolo historizmom. Ponad ortutnatú, 
zacyklenú dráhu nezmyselných správ na linke Ja - Tereza prebehne 
titulok STAR TREK - BEYOND. Je čas na dôležitejšie veci. 
Blíži sa koniec film a koniec augusta. Moje vnútro je dnes čistý 

molotov. Chýba mi chladné premýšľanie kapitána Spocka. Z Lenky 
sediacej na streche vo veľkej kvetovanej mikine, húpajúcej nohami 
vo vzduchu sa isto stáva emblém tohto leta. Tento obraz mi v mysli 
nahrádza každú akčnú sekvenciu filmu. Konvenčné myšlienky. Zasa 
sa nič moc nestalo. Ako rýchlo ubehlo - aj film, aj leto. Chcem ešte.
This is joy, this is summer, keep alive, stay alive…
Cítim sa ako osamelá loď Enterprise, plávajúca malomestským, 
ledva 30-tisícovým vesmírom. 
Aké bude jej ďalšie dobrodružstvo?
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Jakub Sládek
Pes Cogito
 
Jakub sedel v hustej mračiacej sa záhrade za hrubým plotom. Záhrada 
a jej plot chránili veľa rôznych kvetov, určite vzácnych, to Jakub tušil 
podľa zvedavých očí chodcov.
      Mal psa, krásneho veľkého vlčiaka, čierneho ako rieka.
      Spočiatku, keď ho našiel v smutnom kúte záhrady, kde nikdy 
doposiaľ nebol, ho nijako nevolal. Načo mu vôbec budem dávať 
meno, myslel si, veď aj tak chudák nikoho nemá, a ak bude tráviť 
svoj bezslovný čas so mnou, budem rád.
      Lenže vlčiak tichým časom vystúpil do peknej výšky, narástli 
mu ohromné laby, zistil, že môže všetko preskúmať a vyňuchať, 
a tak začal voľne, bez Jakuba, lietať po hustej záhrade. Preto ho 
musel Jakub pomenovať, potrebuje aj on pomoc pred rôznymi tŕňmi. 
   Dal mu meno Cogito.
      Cogito, ako mladé psy rady robia, sa často nechal oklamať svo-
jou hravosťou, ale i prefíkanosťou. Ostrými ihlicovitými zubami 
začal hrýzť rôzne krásne kvety a ako každý psík si myslel, že ho 
majiteľ nevidí. A Jakub najskôr naozaj netušil, že mu zo záhrady 
miznú farby, farby neba tiež, žiarivo biele kvety, až jedného riedkeho 
večera potom, čo sa dlho obaja smiali nad svetom, Jakub zbadal na 
mliečnych Cogitových zuboch zvyšky kvetín.
      O drobných bledých kvetoch Jakub vedel, že v záhrade sú, boli 
na mieste, ktoré nemal úplne podrobne preskúmané (okrem iného 
kvôli bodliakom), a preto sa tam ihneď šiel pozrieť. Cestou mal ešte 
akúsi opršanú nádej, že to Cogito len ukradol ľudom spoza plota, 
keď ho dráždili ako besní, alebo ho kŕmili nejakí loptoši.
      Každá myšlienka má v sebe vždy aj chvost predošlej, no nieko-
mu - a sú aj takí - sa potom chlpia, lež práve v tej chvíli sa Jakubovi 
rozmotávali a tvorili priamku. Na zuboch mal pes predsa aj belasé 
stopy a trochu zelenej. Keď Jakub prišiel k zadnému plotu, do tmy, 
zbadal tam obžraté tie najkrajšie kvety. Objedol slnečnú záhradu. 
Zostali len akési smiešne nepodarky kvetov.
      Cestou späť ku Cogitovi, ktorý ho čakal vpredu záhrady, zvažo-
val ako lyžicou v horúcej polievke: prečo mi to Cogito spravil? On 
si celú záhradu, a možno v sne, v oblakoch, minulom svete, inom 
svete alebo skrátka kdesi mimo, preskúmal, vedel, že ja z toho po 
celý život môžem ťažiť, a on tie kvetiny obžral!
      Celý čas, počas dlhých prechádzok ma sem, na túto lúku duše, 
ani raz nezatiahol, rozprával som mu mnohé pocity a myšlienky, 

ktoré akýmsi tajným potrubím smerovali k takýmto kvetom. Bolo 
to počas dní, keď sa tak vybehal, že som ho naspäť musel niesť na 
rukách, koľkokrát mi zaspal! A ja som sa nehneval a odpustil mu, 
veď predsa v jedinej záhrade mám len teba. 
      Jakub sa dlho prechádzal a smial sa akýmsi divým smiechom 
celému svetu a mesiacu, ktorý vytváral jeho tieň, tiež. Tej bezútešnej 
noci so slzami v očiach Cogita vyhnal za plot. Zdalo sa, že sa rozbehol 
ďaleko do noci a chladu úzkej spleti ulíc; Jakub do rána pocítil akúsi 
úľavu. Úľavu zmiešanú s trpkosťou.
      Otvoril bránku na zadnom plote, odkiaľ niekedy mali snahu 
preniknúť do záhrady mačky, ale aj rysy. Prechádzal sa potom popri 
záhone, kde Cogito vyžral kvety, prečo sa mu len zdalo, že tam už 
nikdy nič nevyklíči?
      Každá vráska na jeho tvári bola potokom sĺz. Sadol si na lavičku 
pod nafúknutou lipou plnou listov veľkých ako dlaň, a myslel na 
Boha. Cogita som vyhnal, uvažoval, a z kvetov je pole popola. Čo 
mi teraz môže dať Boh?
      Pozrel na huňatú korunu lipy nad sebou: a táto vôňa, tento hrubý 
peň, to nie je Boh? Ale aj Cogito, alebo aj tie biele kvety, slnkom 
pohladené kvety - to nie je Boh, alebo len jeho dotyk?
      Ďalej už nechcel na nič myslieť, možno prežil zemetrasenie, 
hoci nič nespadlo, iba ak jedno srdce, ktoré je dobré len na to, aby 
si uvedomil, že pod ním je zem. A zem, z ktorej pri pevných nohách 
nemusí spadnúť, no o tom kdesi hlboko vnútri pochyboval.
      Nad ránom, keď nastal mier, sa Jakub vyzul, nohavice od blata 
si vyhrnul pod kolená a prešiel bosými nohami po tých objedených 
a smutných kvetinách a rozmýšľal. Sám nevedel, či je to príjemné, či 
nie… Zrejme zadnou bránkou vtedy pribehol Cogito, mal radostné 
oči plné pekných tmavomodrých kamienkov, ktoré sa blýskali.
      Jakub vykríkol do tmy: Cogito! Cogito! Možno si aj ty len pes!

Zoťatý strom
I.
Alej Begeš krotil pero ako koňa, lebo papier sa tváril, akoby písal 
ceruzkou. Namieril si nočnú lampu do tváre, aby sa prebral, najmä 
nápady v ňom, ktoré cítil stále menej a menej. Teraz zavoňal počas 
prechádzky v parku hocaké hovno, no nápad ani jeden. 
      Cez deň chodil do práce a v noci písal. Dokonca napísal jednu 
knihu, ktorú mu však čitatelia vracali. Vrátili ju aj z knižnice s vy-
svetlením, že aj vlk bude sýty, aj ovca zostane celá: neroztrhajú ju.
      Tresol do stola, zakričal „Jebem ti dvere!“ a objal sa kabátom. 



 
 
 
174 – 175

Kolínskou si natrel fúzy, aby necítil vonku žiadne výkaly a zavoňal 
čerstvé príbehy ako kvety.
      Vietor sa točil ako had a zavýjal falošnú pieseň, Alej sa vrátil 
bez príbehu. Vedel, že posteľ ho ešte neprijme, robil by spánkové 
kotrmelce, a tak si sadol za stôl.
      Vytiahol čistý list, zavrel oči ako ranný škovránok, cítil sa ako 
drozd a písal. Trochu zaspal, akoby dostal drevenú narkózu, ale 
duch mu neuletel. Do chrbta pera dul horský a svieži vzduch ako 
po východe z krčmy.
      O pár hodín, ktoré by nevedel obliznúť ani prstami, otvoril oči. 
Úsmev radšej nechal v predsieni a povedal si ešte predtým, ako si 
napísané prečítal: - Na knihách náhrdelníky nesedia tak, ako na mu-
žoch. Niečo takéto dlhé, malo to štyri strany, nedostal zo seba dávno.
      Spravil si kávu do čajovej šálky, prehltol prázdne sliny a po do-
čítaní rozlomil pero ako smrť človeka: ktosi sa mu vkradol do nôh 
a chce hore. Ktosi sa doňho vlámal bez kľúča. 
II.
V noci nad ním krúžil sen ako orol, Alej ho nedočiahol, ale aspoň 
mu strelil po krídle. Neodohnal ho, lebo sny sú živšie ako my, ale 
zosadol mu k hlave a načúval. Šumelo v ňom more, no vlny nešplie-
chali, iba nasucho prehĺtali kamene. 
      Ráno Aleja pochopiteľne bolela hlava. V župane si ešte raz 
prečítal nočný príbeh, a pocit nezmizol: niekto v ňom čítal knihu.
      Papiere zobral so sebou a šiel do kaviarne v meste. Svet musel 
vyvažovať vlastnými nohami, chodník a loď v jeho hlave boli na 
mori bez kapitána. Pri poslednom stole sedela Perina Fková. Oči sa 
jej striedali ako ponožky a vlasy si povedali, že orané nebudú. Žltý 
šál jej tvoril aj líščiu hrivu, aj chvost. Prstom tenkým ako klinec si 
objednávala kávu s rumom, potom ním prechádzala po novinách. 
Pri bližšom pohľade Alej Begeš zistil, že Perina nečíta, ale gumuje 
písmená.
      – Čo robíš, Perina? Ahoj, – oslovil ju a prisadol si.
      – Čítajme v budúcnosti, nie v novinách! A niekto to spraviť 
musí. Zajtra to spravíš ty, dobre Aegeš? Ahoj, – meno mu vyslovila 
latinsky ako starému filozofovi. To Aleja rozohrialo ako krb, a preto 
si nič neobjednal.
      – Vykrádaš správy, – a pozrel jej do gumipušiek, tých rozdvo-
jených očí, – gumuješ a potom z toho skladáš knihy rovno na pulty.
      Perina hľadela na noviny, nenechala sa rušiť a nenamáhala sa 
odpovedať. 
      Alej jej už-už chcel povedať, že je stará kurva, ale v poslednej 

chvíli si  to rozmyslel,  jazykom dupol na brzdu, avšak pomýlil si 
pedále - a dupol na plyn: – Ty…, – ale dobrzdil až ho hodilo.
      – Čo Deggeš? - opýtala sa ho pokojne.
      –… Pozri, čo som napísal, – zadrkotal v ňom brzdiaci motor 
s prepáleným olejom. 
III.
Perina Fková, sama píšuca knihy z novín, si prečítala poviedku 
najskôr zozadu dopredu a sprava doľava, aby na tom klzkom parkete 
našla tanečné vývrtky. Alej jej dával občas niečo prečítať, no niky 
mu nič nepovedala: zdvihla si ako vietor, rozrazila niekoľko stolov 
a šla domov. 
      – Ako si  to napísal? – spýtala sa ho prekvapene. Ani raz sa 
nepošmykla. 
      – Zavrel som včera večer oči a nechal odomknuté,- odvetil.
      – Si zlodej, Alej Begeš, aby si vedel.
      – Povedz aspoň, aké to je, – naliehal na ňu a vnútri ktosi robil 
drepy, a keď vstával, búchal si hlavu, hoci tam strop nebol.
      – Stalo sa to podľa všetkého takto: včera som písala do tvojho 
života a zošita. Keď ideš písať, ocitneš sa v chlpatom lese, pomedzi 
stromy a machy vedú úzke cesty, kam sa musíš perom trafiť. A ty si 
stromy rozrazil ako bod varu hladinu hrnca.
      – Daj to sem! – a vytrhol jej papiere spod pazúrov. Odchádzal.
      – Napíšem za teba knihy. Budeš šťastný! Mňa nevyvetráš ako 
zafajčené vlasy, – vyprskla ešte po Alejovi, ktorý mizol do dňa.
IV.
O niekoľko dní, keď sa všetky rieky upokojili, sa Alej Begeš dal do 
písania. Perinu Fkovú odložil kamsi na najvzdialenejšiu hviezdu 
hlavy, vylučoval akýkoľvek zásah do svojej osoby, keďže páchateľa 
nikde v sebe nepociťoval.
      Nápad chytený v sieti nemal, alebo možno mal, len ryba bola 
menšia ako oká na sieti. Preto pozeral ušami a cítil očami po svo-
jich spomienkach. Pero po papieri štartoval ako motorku, potom 
ho roztáčal ako ženu na tancovačke, spúšťal ho z kopca, lež iskra 
neprebehla. Kráčala.
      Začal písať vetu, ale rozdrobila sa mu ako suchý rožok. Tak 
to robil snáď celú hodinu, rozčúlene zhrnul omrvinky do ruky 
a povedal si rozkazovačne: – Tak dosť! – A zavrel oči, pero pritúlil 
k papieru a čakal. 
      Akoby zo skrine z neho vyšľahol plameň viet, ktoré ukladal, ani 
nevedel ako. Otočil list a chvíľu prečesával ulice ako husté vlasy, 
a keď prišiel späť, sadol si do kresla a dal sa do čítania.
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      Všetko v poviedke bolo cudzie, sedelo iba zopár jeho slov, kto-
ré nosil v bruchu a za celý život nechceli von. Poviedka sa volala 
Obrazy krvou a Alej neveriacky chodil po texte po rukách. Jasne si 
to uvedomoval, ale keďže myšlienky sa dajú prekryť sklom tak, že 
nesmrdia, hoci sú viditeľné, odďaľoval ich ako vstávanie z postele. 
Neznámy hosť. Čierne vrany rozbili sklo, rozmetali ju so smiechom 
bezočivých detí, a sadali na rozkošatený strom jeho myšlienok s vý-
krikmi: – Neznámy hosť! Páchateľ! Pa, ri ri!
      Prudko vstal a chvel ich odohnať, ale keď rozpažil, tak sa zbadal 
v zrkadle oproti nemu: strašiak vrany, ako gitaru, nerozladí.
      To ta stará kurva Perina, priznal sa konečne sám sebe, a veru ho 
aj takéto priznanie prekvapilo, keď ho uvidel plávať po izbe.
      – Ja jej dám! Však počkaj!…, – a prechádzal zúrivo, ako pred 
záverečnou v robote, – ty… no počkaj! – vyrevoval po byte a trochu 
ho to uspokojovalo. Riešenie mal, ale nechal ho čupieť za rohom 
ako nepriateľa.
V.
Alej Begeš sadol za stôl, chytil pero ako sekeru a začal do textu, ktorý 
mu ktosi napísal, rúbať ako o život, hoci vedel, že zatína do svojho 
kmeňa. Všetko cudzie otočil na hlavu, oblial vedrom studenej vody, 
niečo aj dokopal. Takto prerážal celú noc, svet za oknom vyletel až 
kamsi za oblohu k družiciam. 
      Pero mu na prstoch pálilo ako poctivé domáce, nohy mal stvrd-
nuté do betónu a namiesto očí seno. Dychčal ani letný pes, už po 
stole nezostávali omrvinky , ako kedysi, ale piliny z neho samého. 
Boli slané. Zistil však, a to ho prekvapilo ako infarkt, že sa nedajú 
zmiesť pod stôl.
      Nad ránom sa prebral, ležal pri stole. Zoťal sa. Podarilo sa.
VI.
O niekoľko mesiacov sa Alej Begeš ocitol na akomsi udeľovaní cien. 
Neznámy hosť a páchateľ ho za ten čas provokoval, dokonca nemal 
Alej ďaleko od samovraždy, ku ktorej ho prehováral. 
Veľké zrkadlá vo vysokej sále nútili hostí obzerať sa ako hladných. 
Alejovi krútilo hlavou, necítil sa dobre, zakašlal ako hyena, keď v tom 
skoro vypľul všetko, čo mal v sebe do pohára s vínom, z ktorého 
sŕkal. Uvidel Perinu Fkovú v poslednom rade - oči mala zauzlené 
ako matematik hlavu, žltý šál objímal i vedľajšie sedadlo, ktoré sa 
usmievalo. Zbadala aj ona jeho.
Schované hlasy z reproduktorov vyhlásili: Alej Begeš, za prózu 
Obrazy krvou! 
Ktosi ho pobozkal rybím bozkom a postrčil ho do uličky ako toreá-

dora pred býka. Prebral si cenu, malú sošku vyzlečenej ženy, zaspieval 
pieseň, zahral na bubon, holú ženu schoval do vrecka saka. Cestou na 
svoje miesto mu pošepkal starý muž: – Už vám nevrátim vašu knihu!
Pred budovou   za osvetlenej noci, keď všetko skončilo, sa za ním 
vynorila Perina Fková. Zostarla snáď o tri deti a jednu vnučku.
– Tak čo Aegešš? Si šťastný? – spýtala sa ho ironicky.
– Načo sem chodíš? Choď písať ďalšie veci, – odvetil jej ticho ako 
voda v hrnci.
– Daj aspoň peniaze, ty sviňa! Píšem do svojho zošita, ale odtláča 
sa v tvojom. Presne ako život…
– Vyzerá to tak, že si nič nečítala: čitateľom sa viac páči rozprávanie 
o knihách, nie polievka, ale lyžica im chutí. Z kníh vznikajú malé 
rozprávky, v ktorých sa nedá listovať, zo života príbehy, z človeka 
hrob…
– Alejko Deggeško, uvedom si, že tanec s tým, kto je za stenou, 
nie je tanec!
– Ale je, ale je, – a usmial sa ako koza po dojení.

Pod barlami

Mal som dve drevené barly. Neviem si spomenúť, kedy som sa k nim 
dostal, no už dlhý čas sú súčasťou môjho života. Používam ich neustále, 
niekto by mohol povedať, a s takými rečami som sa neraz stretol, že 
barly mi škodia, nepomáhajú k životu. Počas chôdze, keď kráčam 
s niekým, zaostávam, hoci zrejme sa mi to len zdá, keďže každý 
spomalí na moju úroveň. Do kopcov a lesov mám prístup odopretý, 
s tým mi je zaťažko sa zmieriť. 
Teraz sedím v tichej izbe, ktorá horí ako sviečka, v prázdnom mest-
skom byte, i keď som túžil po vidieku, a barly odrazu nemám - jednu 
mi odkopli zúrivé deti pred domom a druhá sa mi zlomila počas 
stúpania do schodov, keď som sa v silnej bolesti pokúšal udržať 
rovnováhu.
Zostal som nakoniec sedieť na chladných schodoch, v noci sa mi 
prihovorila stará vdova, suseda, podaktorí o mňa zakopli a bez 
slova odišli.
- Ale Soren, čo tu robíš? Konečne ich nemáš a ty tu takto sedíš?
- Ja bez nich nedokážem žiť. Odrazu bude každé zábradlie ďaleko!
- A práve to je krásne, - odvetila starena a vybrala sa do svojho 
malého a prázdneho bytu, na výraz tváre som nemal šancu vidieť. 
Bola tma. 
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Veronika Škodná
MY

Chodba. Pozeráš na mňa. Otočím sa, chcem sa ti pozrieť do tváre, 
nájsť v nej odpovede. Nepozeráš sa. Zdal si sa mi? Pre zmenu pozerám 
ja na teba, ty však prechádzaš okolo nevšímajúc si. Som duch? Stojím 
a sledujem okolie prázdnym pohľadom; rozmýšľam ..nad sebou. Au-
tomatické dvere pri vchode na moju prítomnosť nereagovali. Ty na ňu 
tiež nereaguješ. Som mŕtva? Okolostojaci kvázipriatelia sa rozprávajú 
skrz mňa. Vzduch sa koncentruje pomimo, obchádza ma. Nie som 
tu?  Odchádzam. Znova na mňa hľadíš. Viem to.  Moja myseľ ticho 
načúva tvojim slovám. Myslíš si, že je to neprítomné. Že neviem na 
čo myslíš. Že neviem, že myslíš na mňa.

Rozmýšľam… 
Budeme sedieť v kaviarni na rohu ulice. Budem sa usmievať tvojim 
úsmevom. Hovoriť tvoje slová. Počúvať sa. Tvoje ruky budú držať 
tie moje. Na prste sa mi bude ligotať prsteň od teba. V kúte sa budú 
chichotať dve brigádničky, o dva roky mladšie odo mňa. Šepkajú 
si o nás. Závidia mi. Počujem ich slová, rovnako ako počujem tie 
tvoje (nevyrieknuté).
Nahneš sa nad stôl a pobozkáš ma. Rozprávam ti o tom, ako budú 
vyzerať naše deti. Smeješ sa. Preháňam? Pýtaš sa ako to viem. 
Som azda vizionár? Dopijeme čaj. Zaplatíš. Chytíš ma za ruku. 
Budeme kráčať ulicami nočného mesta. Skončíme u teba na byte. 
Presťahujem sa tam. 

Otočím sa. Vchádzaš do jednej z miestností. Situácia sa tvári, že 
ma nevnímaš. Kvázipriatelia rozprávajúci sa skrze mňa nevidia tvoj 
úsmev. Nevšímajú si ani jedného z nás. Alebo my nevnímame ich? 
 Naznačíš mi, aby som šla za tebou. Ani sa neobzrieš. Vidíš ma. 
Podržíš mi dvere. Zahľadím sa ti do očí. Topíme sa. Zrýchľuje sa 
ti tep. Počujem tvoj dych. Na chrbte cítim pohľady zvonku. Zavrieš 
dvere. Povieš niečo? Sadneš si na kreslo. Pozeráš z okna. Mám ostať?
Telo ti napĺňa ambivalencia. Nevieš, ako mi povedať to, čo už dávno 
viem. Obzerám si čakáreň. Sme v nej len my dvaja. Hustý vzduch 
tvorí slová. Čítam ich z tvojich očí. Vyslovíš, nevyslovíš? Hráš hru: 
poviem, nepoviem. V mysli odtŕhaš lupienky sedmokrásky. 
Rozmýšľaš…
Držať ju tak za ruku, bozkávať jej jemné pery. Má krásny úsmev; 
smejú sa jej oči. Vzal by som ju všade so sebou. Ochutnal tie krivky. 

Je krásna. 
Niekoho určite má. Čo ak nie? Mám šancu? Osloviť ju? Skúsiť to? 
Mlčať? 
Pozerá na mňa. V tom pohľade niečo je. Namýšľam si! Raňajkovali 
by sme spolu. Prebúdzal by som sa po jej boku. Bola by moja. Čo ak 
nie? Poviem, nepoviem, poviem…

Dáš si čaj?, pýtaš sa. Usmejem sa. Podávaš mi šálku; dávaš pozor 
aby si sa ma nedotkol. Skús to. Sadnem si oproti tebe. Cítim sa ako 
obraz v národnej galérii. 

Rozmýšľame…
Aké by to bolo/aké to bude ak by sme boli/ak budeme takto sami,  
v byte. Ako by sme sa/ako sa budeme dotýkať jeden druhého. Teplá 
pokožka. Dotyky. Bozky.
Vidíme sa niekoľko mesiacov napred. Spolu. Spojení. 
Predstavujeme si hru tiel. Ruky a nohy. Nohy a ruky. 

Dýchaš rýchlejšie. Čakám, kedy to konečne povieš nahlas. Viem, že 
čakáš, kedy to ja poviem nahlas. Čakáreň sa napĺňa bielymi lupien-
kami kvetov. Som zamilovaná, ale chcem, aby si to povedal prvý. 
Popíjame čaj. Hodiny nado mnou hlasno tikajú. Hrajú s nami, poviem, 
nepoviem… Pozeráš sa, keď sa nepozerám ja. Hryziem si spodnú 
peru. Dať mu čas? Odísť? Zvieram šálku. Je tvoja. Vonia tebou.

Budem nosiť tvoje tričká, tvoje svetre. Budem spávať na tvojej hrudi. 

Mala by som už ísť, poviem. Vrátim ti šálku. Postavím ju pred teba. 
Vstaneš. Chystáš sa otvoriť mi dvere. Sledujem ťa. Prechádzaš oko-
lo. Dotknem sa ti ruky. Pozrieš na mňa. Prehováram k tebe očami. 
Povedz. Chytíš kľučku. Oči spojené. Povedz. Dotknem sa ti prstov. 
Nahneš sa. Dopočítaš. Poviem…

Kameň
V kabáte nosí kameň. Niektorí vravia, že odjakživa, iní tvrdia, že 
ho našiel v horách. On sám sa k tomu nikdy nevyjadril: „Neviem, 
o čom hovoríte.“
Ten kameň má však jednu zvláštnu vlastnosť, rastie spolu s ním. 
Čím je on starší, tým je kameň pevnejší. Že vraj sú najlepší priatelia. 
Minule sa pobili s chlapcom od susedov. On bol sám, zato oni dvaja. 
„Daj sem ten kabát!“ rozčúlila sa matka, on jej však povedal slová, 
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ktoré ju donútili pustiť závlahu. Odišiel. Aj s kameňom.

Vyrástol im pred domom kvet. „Otrasnej farby,“ ako sa vyjadril 
kameň. Chcel ho vytrhnúť aj s koreňmi. Pichol sa do prsta.
Svrbel ho nos. Asi má na ten červený kvet alergiu. Už ho pozoruje 
len cez okno.
Kameň dúfa, že kvet uschne. Matka ho však polieva. A on? Stojí za 
sklom a myslí si, že ho nevidno.

Pohádali sa. Kameň chcel kvet zničiť. Rozmetať ho krovinorezom. 
On nesúhlasil. Ten kvet ho pichol do prsta. Odmieta sa k nemu, čo 
i len priblížiť.
„Si mu to dlžný,“ presviedčal ho kameň.
„Nie som.“
Hádali sa. 
„Tebe sa páči!“ obvinil ho kameň. Zľakol sa. Čo ak to bola pravda?
„Vytrhnime ho!“ skríkol.

Matka si vytvorila s rastlinou vzťah. Keď sa k nej priblížil syn s ka-
bátom vedela, že nastala explózia. Výbuch emócii. V ruke zvieral 
záhradné nožnice. Chystal sa na vraždu!
Zakryla kvet telom.
„Pichne ťa,“ povedal jej vrah.
„Voči mne sa nemusí brániť,“ pokrútila hlavou, „teba pichne.“
„Preto ju vyrežem.“
Pohádali sa. Kvôli kvetu. Zistil, že je to ruža.

Mračil sa. V dlani mu ležal kameň. Pozrel cez okno na ružu. Usmiala 
sa. Odvrátil zrak.

Stretol chlapca od susedov. „Chceš môj kameň?“
Kameň namietal, chce ho predať? Chlapec pokrútil hlavou. „Ten je 
tvoj. Daj mi ružu.“Ružu?! Zľakol sa.
„Nedám.“
„A to už prečo?“ pýtal sa chlapec. „Nemôžeš mať ružu, keď máš 
kameň.“
Ale môžem, riekol v duchu. Pozrel na kameň a položil si ho k nohám. 
Teraz nosí v kabáte ružu.

Dávid Mamrilla 
Agrikos
 
„Idem to nájsť,“ povedal som a zodvihol sa z okraja kamenného cim-
buria. Takmer nikdy sme o tom nehovorili, no aj tak vlastne každý 
hneď vedel, čo tým myslím. Kedysi dávno nám Agrikos dal na výber 
a my sme volili už príliš dlho to isté. „Bezpečie alebo dobrodruž-
stvo,“ povedal Agrikos mojim predkom stáročia dozadu. „Väčšina 
z vás si vyberie to prvé, ale raz príde jeden, ktorý vás opustí a pôjde 
hľadať.“ A mal pravdu.
      Hradné steny a vysoké veže sa týčili všade naokolo, stiesňovali 
nás, utláčali svojimi droliacimi sa tehlami. Kráčal som cez dlhé 
chodby zdobené kobercami a gobelínmi, vymieňajúc si strohé po-
hľady a pozdravy s okoloidúcimi. Na kobercoch som videl vyobra-
zené naše legendy, ktoré sa večer pri jedle ticho rozprávali. Videl 
som ako Agrikos prináša z hlbín hradu, kam sa nikto neodváži ísť, 
oheň, a dáva ho ľuďom a ako ho jeho zvrátený brat Lemi v noci, 
kým ostatní spia, hasí. Videl som, ako nám odovzdáva svoj kameň 
a vyrieka proroctvo. Dávam Vám na výber... hlása nápis na jednom 
z vyobrazení a Agrikos tam v jednej ruke drží kameň a v druhej 
horiacu fakľu. 
      A teraz kameň v ruke držím ja a lúčim sa s ostatnými. „Prines nám 
oheň,“ hovoria. „Ucti svojho predka.“ Ja prikyvujem a vyberám sa 
dolu, do hlbín. Prechádzam Veľkou Sieňou a v  jej mohutnom zrkadle 
vidím kráčať mladého muža. Len málokto sa kedy vydá ďalej ako za 
Chodbu Prachu a keď spleťou chodieb prichádzam k Veži Kameňa, 
viem, že tu už desaťročia nikto z mojich ľudí nestál, snáď iba deti, 
keď si dokazovali pri hrách odvahu. 
      A stále ďalej, kameň v mojej ruke bol stále teplejší, čím väčšia 
vzdialenosť ma delila od domova a čím menšia od môjho poslania. 
Oči ma boleli keď som pri Veži Kameňa po dlhom blúdení temnými 
chodbami vyšiel konečne na svetlo. Prechádzal som cez hradby, visuté 
mosty a nádvoria, aké som nikdy predtým nevidel a všade kam som 
prišiel, spleť kamenných opracovaných masívov a priekop sa vlnila 
stále ďalej, kam som až dovidel. Už dávno som stratil pojem o tom, 
kde sa nachádzam a ako sa vrátiť späť a začínal som sa báť, keď som 
konečne pred sebou zazrel veľký biely portál a bez váhania doňho 
vstúpil. Ocitol som sa v krajine stromov, kde sa všade rozlievali vône 
jari a neďaleko tiekla riečka. A ja som pocítil zvláštnu príslušnosť 
k tomu miestu, akoby som sa už na tie stromy a kríky kedysi díval, 
inými očami v inom živote. A opäť ma kameň v mojej ruke začal 
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som mu, že neviem ako sa skutočne volám. Vždy keď sa pozriem 
do zrkadla, moja podoba sa mení, ľudia ma volajú inými menami. 
„Samozrejme,“ povedal muž, „ bol by si hlúpy keby si si myslel, že si 
stále ten istý človek. Keď lovíš ryby, si človek-rybár, keď kupuješ na 
jarmoku, si človek-obchodník, ktorý s rybárom nemá nič spoločné. 
Je to dôležité pre príbeh.“ „Pre aký príbeh?“ spýtal som sa. „Pre 
každý,“ odvetil muž. „Pre tvoj, pre tých, ktorých si nechal doma, 
dokonca aj pre môj. Čas musí plynúť, legendy sa musia opakovať, 
každý nad sebou samými vyriekame proroctvá a súdy. Kolesá času 
neustále pracujú, inak by ľudia nevedeli, či niečo naozaj uplynulo.“ 
„Tak sa teda budem volať,“ povedal som. „Budem sa volať Koleso 
Času.“ Muž prikývol, odstúpil, chytil ma za ruku a hodil do bieleho 
portálu, ktorý ma celého pohltil. 
      „Dávam Vám na výber,“ povedal nám kedysi Agrikos, keď nám 
zveroval kameň, ktorý vedie k portálom. „Bezpečie alebo dobrodruž-
stvo...“ Teraz som už rozumel. Keď som raz odišiel, nemohol som 
sa už vrátiť späť, nemohol som mať obe. Mal som tisíc tvárí a tisíc 
mien, v každom svete, ktorým som prešiel,  tak ako povedal muž 
v zrúcanine, aby príbeh pokračoval ďalej a legenda sa napĺňala. 
Prechádzal som cez svety do poslednej vetvičky zmrznuté alebo 
naopak spálené na popoľ, cez nekonečné púšte a vysoké pohoria. 
Videl som ľudí, ktorí lietali spolu s hviezdami a krajiny, v ktorých 
sa hovorilo jazykmi, aké sotva moje ucho vedelo postrehnúť. Ale 
musel som pamätať aj na svoju úlohu a teda keď som stál uprostred 
temného lesa za roky trvajúcej búrky a pri nohách mi ležal horiaci 
dub zrazený bleskom, uložil som oheň do starej lebky a pobral sa 
na cestu späť. 
      Portál, ktorý som našiel v jaskyni za lesom ma vypľul v miestach 
tak známych mojím spomienkam, aj keď zastretých vekmi. Vedený 
kameňom som kráčal cez rozľahlé siene, cítiac jemnú droliacu sa 
podľahu pod nohami, na prstoch vrstva prachu ako som v spomien-
kach prechádzal dlaňou po stenách. Najprv sa predo mňa postavila 
Veža Kameňa a potom sa už moje kroky ozývali Chodbou Prachu, 
na konci ktorej som sa zvítal s prvými ľuďmi. No ako hovorila žena, 
čas tu plynul inak ako na mojích cestách. Či všetci, ktorých som 
kedysi poznal, už dávno zomreli alebo sa ešte ani nenarodili, som 
nedokázal povedať. V sieňach boli gobelíny a koberce z iných časov, 
s inými hrdinami, ktoré mne boli úplne cudzie. 
      Predal som ľuďom oheň a oni boli takí vďační, že usporiadali 
pre mňa vo Veľkej Sieni štedrú hostinu. Aspoň jedna vec sa tu 
nezmenila – v strede miestnosti stále dominovalo mohutné zrkadlo 

hriať keď som cez to miesto prechádzal a ja som ho nasledoval, až 
som prišiel k ďalšiemu portálu. 
      Stromy zmizli a ja som sa tentokrát ocitol v rušnom meste, na 
jarmoku. Naokolo bolo pohromade viac ľudí, ako žilo v mojom hrade. 
Prekrikovali sa, strtkali, dohadovali a vo vzduchu sa niesol pach rýb 
a potu. Z davu ma zrazu niekto chytil za ruku a začal ťahať preč, 
proti smeru, ktorým dav prúdil, až som sa ocitol v starom lese kdesi 
za mestom a zpod riedkych mastných sivých vlasov na mňa rozžia-
rene pozerala akási starena. „Agrikos, si to skutočne ty?“ spýtala 
sa. Zaprotestoval som, že ja sa tak nevolám a skutočný Agrikos je 
už stáročia mŕtvy. „Ty si cestovateľ, že?“ skonštatovala žena. „Keď 
cestuješ cez portály, čas pre teba plynie inak ako pre ostatných. Tu, 
na tomto mieste si bol len včera, Agrikos, nehovor teda, že si stáro-
čia mŕtvy.“ S týmto vytiahla z vaku zrkadlo a nastavila mi ho pred 
tvár. Skutočne, neuvedomil som si, ako dlho som blúdil cez chodby 
môjho hradu a následne cez jarnú krajinu – moja tvár bola zarastená 
hustou hnedou bradou, tak ako Agrikova na gobelínoch, len mladšia. 
„Príbeh pokračuje,“ povedala žena. „Ideš teraz do tohto lesa?“ Urobil 
som krok smerom doň a naozaj, cítil som, ako kameň v mojej ruke 
oteplel. Prikývol som, rozlúčil sa a vybral sa cez temný les a kráčal 
som cezeň dlho, až sa stromy nado mnou vytiahli a uzavreli a ja 
som kráčal pod ich klenbou.
      Kráčal som až za les, kde už stromy nemali ihličie ale listy a ešte 
ďalej, kde boli opäť pichľavé a všade naokolo bol piesok, púšť. A keď 
sa púšť premenila na more, zakotvila pri brehu loď, ktorá ma pribrala 
a kde som sa od zvláštnych tmavých ľudí učil rybárčeniu a plachte-
niu. Po čase sme sa dostali opäť na súš a ja som kráčal cez vysoké 
a nebezpečné hory, až som zišiel k mestu, kde sa práve konal jarmok. 
Tak ako kohosi iného, koho som poznal pred rokmi, ruka z davu ma 
chytila a odtiahla z ulice. Predo mnou stála tá istá žena, s ktorou som 
sa tu kedysi rozprával. Nenávistne na mňa pozrela a napľula mi do 
tváre. „Ako sa sem opovažuješ vracať, Lemi?“ skríkla na mňa. Pre-
šiel som k mostu pri rieke, sklonil sa a videl, že moja tvár teraz bola 
v stredných rokoch a vrásky a dlhé vlasy teraz pripomínali Lemiho 
z gobelínov. S hrôzou som vstal a dal sa na útek, popri rieke a dole 
cez útesy, až som pred sebou uvidel zrúcaninu starého hradu. Jeho 
chodby ma plietli a jeho steny z mäkkého kameňa sa drolili pod 
mojimi nohami. Preto som si vydýchol, keď som konečne prišiel 
starému bielemu portálu. Pred ním sedel na povalenom stĺpe starý 
slepec. „Ty strážiš tento portál?“ spýtal som sa ho. „Ja som Pán Času,“ 
povedal. „Pustím ťa cez portál, ak mi povieš svoje meno.“ Vysvetlil 
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skazou. Ty tvoríš legendu, nie je vopred daná, tak ako každý človek, 
ako dokonca aj ja. Všetci musíme hrať svoju rolu“ „Tak teda budem 
naveky kráčať, cudzinec bez tváre, obliekajúc a zvliekajúc plášte, 
donekonečna?“ „Ak bude taká vôľa príbehu...“ odvetila žena a aj 
keď som ju nevidel, prisahal by som, že sa usmievala a ja som ju za 
ten úsmev neznášal. „Nezáleží mi už na príbehu,“ zavrčal som na 
ňu. „Do pekla s ním. Záleží mi na mne. Pozri sa, som starý a slepý 
a stále nemôžem mať pokoj. Myslel som, že ho nájdem keď prinesiem 
svojím ľuďom oheň, no aj to bola len akási hra osudu, nepatrná zále-
žitosť na dlhej, prázdnej ceste. Chcem vedieť, či pod všetkými tými 
menami a tvárami je niekto, kým som stále, kto sa nemení a koho by 
som mohol nazvať svojou identitou.“ „Aj keby bol,“ zašepkala žena, 
nakláňajúc sa ku mne, akoby to bolo tajomstvo, „keby sme vyslovili 
jeho meno, zbalil by sa a odišiel tak, ako všetci ostatní.“ Potom sme 
zostali obaja mlčať a keby som mohol, bol by som sa rozplakal. 
Cítil som na svojej koži rozpad všade naokolo – mohutných hradieb, 
svojho a ženinho tela, dokonca aj slnka nad našimi hlavami. A tiež 
som cítil zrodenie. Pod zemou sa dvíhali na povrch nové pevnosti, 
aby sa v nich rodili noví ľudia, nové hviezdy a nové príbehy. Ja som 
sa cítil malý a bezvýznamný, no napriek tomu nesvoj, lebo sa mi 
zdalo, že to všetko spočívalo na mojich pleciach, že všetky tie svety 
žili a umierali spolu so mnou. „Som si istá, že ti tvoje problémy prídu 
veľmi dôležité,“ vytrhla ma z premýšľania zrazu žena, „ no povin-
nosť ťa volá. Pozri, už ti prichádza cestovateľ.“ Na to sa otočila a ja 
som počúval, ako jej kroky doznievajú v ozvenách obrovských sál 
a priestorov môjho hradu a kroky mladého hrdinu sa naopak blížia 
odkiaľsi z neznámeho smeru. 
      Previedol som pútnika cez portál k jeho cieľu a potom sa po-
stavil, natiahol svaly a sám sa pustil cez bránu. Kráčal som cez 
džungle a hory, plavil sa na mohutných lodiach cez rozbúrené oce-
ány a v noci hral potichu na flautu s mesačným svitom, hral tichú 
pieseň o starej legende. Prešiel som mnohými portálmi a stretol veľa 
rôznych ľudí keď som sa jedného dňa ocitol na hlučnom jarmoku, 
s pachom rýb a potu okoloidúcich. Z davu som zrazu začul dobre 
známy hlas, chrapľavú starenu vyvolávajúcu ceny a kvality svojej 
keramiky. Predral som sa cez ľudí, chytil ju za ruku a odviedol cez 
úzke uličky na prázdne námestie. „Som rád, že ťa opäť po rokoch 
stretávam,“ povedal som jej. „No tak, akú múdrosť máš pre mňa 
prichystanú teraz?“ súril som ju. No žena bola ticho. Cítil som, že 
váha. „Prepáč, ale nepoznám ťa,“ povedala. „Kto máš akože byť?“ 
Počul som, že hovorí vážne. Snažil som sa jej vysvetliť, že to som ja, 

a keď som hodoval a smial sa s ľuďmi, videl som v ňom starú dob-
rosrdečnú tvár Agrika.
      Večer, po hostine, som si spomenul na slová Pána Času. Nič sa 
nekončí. Steny okolo mňa boli tisíce rokov staré, stoja tu už od nepa-
mäti a budú stáť ešte dlho po mojej smrti. Nemohol som nechať život 
v nich upadnúť do šedej koláže bezmyšlienkovitých každodenných 
činností. Legenda musí pokračovať, príbeh sa odvíjať. Je to náš život. 
Nie oheň, ale ten tichý šepot večer pred spaním, ktorým si ľudia 
hohorili dávne legendy a príbehy, bol tým, po čom sme skutočne 
prahli, čo bola naša podstata. „Máte na výber...“ povedal kedysi Ag-
rikos mojím ľuďom a ako som jeho proroctvo teraz tlmočil novým 
cudzím tváram, uvedomil som si, že nemôžem ja za nich vybrať. 
Keď nikto nedával pozor, schytil som lebku s plameňom a mrštil ňou 
o stenu, ktorá na tom mieste už bola veľmi vyhĺbená. Predtým než ma 
ľudia za nenávistných slov, nadávok a kopancov schytili a vyviedli 
z miestnosti, stihol som ešte v zrkadle zahliadnuť svoj odraz – zlobou 
skrivenú tvár podlého Lemiho. 
      Vyviedli ma až kamsi za Vežu Kameňa, do temného labyrintu 
dole v neprebádaných katakombách. Tam mi vypichli oči, niekoľ-
ko krát zatočili okolo svojej osi a nechali ma tak. Dlho som blúdil 
pustými chodbami labyrintu. Kameň som už pri sebe nemal, lebo 
ten si vzali ľudia aby s ním kdesi tam, hore, snívali svoj sen o ohni 
a dobrodružstve. Ale legenda pokračovala a bola väčšia ako moja či 
ich vôľa, dokonca silnejšia ako zrak či zázračný kameň. Vyšiel som 
z katakomb a ohmatávajúc si cestu som prišiel k starému portálu 
a sadol si pri ňom na povalený stĺp. 
      Po nejakom čase išla okolo stará žena, ktorej hlas mi bol veľmi 
povedomý. Počul som ako zastala predo mnou a pozerá na mňa. 
„Takže si to skutočne ty…“ povedala po chvíli. „Ľudia vraveli, že 
si sa tu usadil, ale musela som sa prísť presvedčiť na vlastné oči.“ 
Usmial som sa a spýtal sa jej, či prišla pozrieť starého úbohého Agrika 
či Lemiho alebo snáď iného cestovateľa. Zamračila sa a povedala: 
„O čom to hovoríš, starý blázon? Odveky bolo predsa tvoje meno 
Pán Času.“ Vedel som, čo chcela povedať, no ja som pokrútil hlavou. 
„Nemôžem byť Pán Času,“ povedal som jej. „Neviem, aké je ďalej 
moje poslanie. Som iba starý strážca portálu – keď príde cestovateľ, 
a on príde, pustím ho ďalej a ukážem mu cestu, ale čo budem robiť 
potom, to netuším. Obávam sa, že tam pre mňa legenda skončí.“ No 
žena povedala: „Práve preto si Pán Času. Ty si legenda, si samotný 
príbeh, čas sa v tebe zlial do jedného, si Agrikos a si jeho opak Lemi, 
ty sa vyzdvihuješ aj zatracuješ, si svojím vlastným vykúpením aj 
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Agrikos a Lemi a Pán Času, no ona len krútila hlavou. „Kedysi som 
také mená poznala,“ povedala, „ale nosili iné tváre. Ty si ktosi iný. 
Teba nespoznávam.“ Ešte chvíľu som ju zúfalo, ako dieťa, držal za 
ruku, no potom som prikývol, pustil ju a nechal ju vrátiť sa k svojmu 
stánku. Ja sám som sa tiež otočil a pobral sa na cestu, pokračovať 
v príbehu, hľadať nové mená a nové tváre.
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Daniel Domorák
POZITÍVNA DYCHOVÁ SKÚŠKA

EPILÓG
Marián: (nevie to zo seba ani dostať - /sám neverí/ napokon s nad-
šením) Musím sa vám s niečím priznať. Rozhodol som sa prestať 
piť. Alkohol. Ale úplne.(zasekne sa) Čo sa tak dívate? (zdá sa mu, 
že ľudia neveria) No čo sa tak dívate!! Vážne!…. No dobre, tak nie 
úplne, ale… ale vážne! Seriózne.… (pre sebapochybovačne) áno, 
seriózne.…. (veselo) Vlastne, ja som neprestal! Neprestal som, lebo 
ja som ani nepil. Iní pijú, nie ja! Ja, ja si len tak z času na čas, lebo… 
(zasekne sa) Na druhej strane – čo to je z času na načas? Čo to je vôbec 
za hlúposť – „z času na čas?“ Z akého času, na aký čas? Uvedomili 
ste si niekedy aký je to nezmysel? Také nezmyselné slovné zvraty 
si ľudia vymýšľajú práve preto, lebo sú celkom mimo a nevedia… 
(nedopovie) Ale ja som už prestal. Naozaj!

I.
Kamarát: Maróóóš!!! Ale nazdár! 
Marián: Naozaj? 
Kamarát: Serus Marošo! Ježišmária ty aj žiješ alebo čo?
Marián: Čau…
Kamarát: (z toho, že stretol kamoša po dlhej dobe, je celý napum-
povaný, len melie a melie) Čo čau? Kokos, však som ťa nevidel ani 
nepamätám, to čo má byť?O chvíľu pôjdeš po ulici a ani ťa nespo-
znám! Čo? Krista! A aspoň ten telefón keby si mi dvíhal, keď ja ti 
volám! Kade sa vlastne motáš? Čo? Doma sa zašívaš? Doma sedíš 
a pohonievaš, čo? Ale nezabúdaj, čo som ti ja vždy hovoril, nie je 
umenie vyhoniť si, ale pohonievať! Alebo nebodaj nejakú robotku 
dobrú si si našiel, hm? Pán menežeris teraz, čo?! Pozrime, aký si 
chodíme vyfešákovný, v košielke, čo? No a na najlepšieho kamaráta 
serieš čo? Ja to musím ťahať bez teba, sám, ako nejaký úchylák. No 
áno, úchylák! Keď idem do kina musím si kúpiť dva lístky, aby som 
nevyzeral ako úplný úchylák.Jáj. (povzdychne si) A ty nič nehovoríš! 
Zo mňa sa stal úchýlak a ty nič nehovoríš! Čo?!
Marián: (celý čas sa snažil niečo povedať, nejako zareagovať) No 
tak…
Kamarát: Ja ti poviem kamaríde. Ja mám taký pocit, že starnem. 
Fakt! Však porozmýšľaj, čo sme robili tak päť… čo päť, ešte také tri 
roky dozadu! Pánečku to boli akcie! Na stoloch tance, do rána krik, 
mesto padalo popolom! Vtedy som mohol piť celý týždeň a jeden 
deň mi potom bolo zle. A teraz? Pijem jeden deň a týždeň po tom 
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  Hudba ustane, hrá len tlmene, dvojica na javisku bokom 
(vyšli na terasu), slastne si zapaľujú cigaretu.
Kamarát: Ježišmária, to je ale bohovská cigareta! Nech mi nikto 
nehovorí, že kvôli takémuto niečomu umriem skôr! Baraní prd!
Marián len vychutnáva. 
Kamarát: Ty kokso ale tá blondýna po tebe inak ide!! Čo sa tak ondieš! 
Marián: Ale tak…
Kamarát: Sa bojíš, že by sa ti nepostavil, čo?  
Marián: Nie, ale…
Kamarát: No veď sa poznáme. Ale vieš čo? Ja už som to vyriešil! 
(vytiahne joint) Mariánka, kamaríde. S tou je to parádne! Pôjdeš celý 
večer kamaríde, to ti ručím! Ja na to nedám dopustiť. Fakt, daj si!
Maroš sizapaľuje jointa, dá si šluk, chce ho posunúť…
Kamarát: Nie dík, ja už sex nehľadám. (Marián zostáva s načiahnutou 
rukou, nechápe) Ja už hľadám iba lásku (Marián si zoberie naspäť 
jointa, ťahá) A navyše to ani nie je dobrý matroš, naposledy ma po 
ňom museli viesť na záchytku (Mariánnajprv zaváha, potom ďalej 
fajčí). Ty pozri, tam sú naše lásky, poďme za nimi.
Marián sa nehýbe.
Kamarát: No čo je, poď, nie? (všimne si, že je odpálený) Aha, tak, 
tu máš podrž mi aspoň pivo a počkaj tu, prídem po teba.
  Hra svetiel a psychadelickej hudby. (hudba aj svetlá, odkedy 
si Maroš zapáli jointa, spomaľujú) Postupný prechod do stratena 
a ukončenie výstupu.

II.
Grafická poznámka – podčiarknuté časti prehovorovMariána sú 
nedialogické, podčiarknuté dialogické. 
Z tmy sa ozývajú nejasné zvuky, postupne je poznať, že ide o niekoho 
hovorenie, ktoré sa stáva stále viac zrozumiteľným, osvetľuje sa scéna 
a reč je celkom zrozumiteľná – javisko predstavuje Mariánovu izbu, 
z pozadia znie hlas jeho matky. 
Matka: No vstávaj, vstávaj. O chvíľu budeš mať raňajky už hotové, 
tak vstávaj. Neskoro spať a potom pospávať, taký by bol každý 
múdry, môj drahý.Tak vstávaj. Si už hore? Hej!  
Marián: Čo sa to.. Kde to… (nevie sa zorientovať)
Matka: Ale okamžite vstávaj. Už aj. Kto to kedy videl, na boží hold 
sa z postele poberať. Si hore? Už aj hore! 
Marián: To je…?
Matka: Počuješ? 
Marián:… matka.Ale áno, prestaň prosím ťa, som už hore. 
Matka: Ja ti dám také prestaň. Nejdeš ty náhodou dnes do práce?

mi je zle. Ježišmária ja neviem, čo sa posralo, ale neľúbi sa mi to. 
Dnes som bol napríklad u očného. Chápeš? Už chodím po doktoroch 
ako taký starý kokot. Že by som mal začať nosiť okuliare. Že vraj 
som ich už mal dávno nosiť – vraj pravé oko mám dobré, ale ľavé je 
úplne mimo, a že to pravé robí aj zaňho. A že keď sa tomu pravému 
niečo stane, tak budem načisto slepý. Chápeš to? Že vraj takú dvojku 
dioptriu na to ľavé. Ale čo som ja nejaký starý chumaj, alebo čo? 
Jáj. (povzdychne si) Ty počuj, Marošo! 
Áno?
Kamarát: Ja mám taký úžasný nápad! Povyrazíme si dnes, čo povieš? 
Trochu zloby zasa porobíme! Čo? Aj tak musíme ísť moje narodky 
zapiť! Áno, narodky! To my nehovor, že by si nezapil narodky 
s najlepším kamošom!
Marián: (odkedy kamarát začal s akciou, Mariánovi sa to nepáči) 
A nemáš ty náhodou narodky v novembri? 
Kamarát: No a čo?
Marián: To je predsa o dva mesiace.
Kamarát: Ježišmária a čo keď sa dovtedy neuvidíme? Hm? Ty sa 
za zakopeš pod zem a ja budem ešte aj narodky sám zapíjať. Poď! 
Dáme nejaké alkohole, pôjdeme Ričmondovi, dnes je piatok, budú 
tam mixovat nejakú mrte muzičku a bude to tam plné vysokoško-
láčok, vieš, teraz začal nový školský rok, bude to tam samá taká, 
prváčka domotaná, čo potrebuje trocha, aby jej niekto pomohol 
v meste sa zorientovať, chápeš! Dáme trochu tanečky, obtieračky,  
chytačky, potom šampanské s jahodami, s čokoládami, s malinami, 
so šľahačkami… 
Začne hrať hudba a svetlá – ktoré ich prenesú do baru.
Kamarát: Oúúúú! Tu je to ako za starých čias! Tu sa nič nezmenilo! 
A tie mladé, pozeraj na to! Pozri, tam sú také dve žubrienky! Idem 
niečo zobrať, počkaj tu. (obratom je späť, medzitým pozerá Maroš 
nervózne na hodinky) Tu máš (podáva nejakých frťanov), najprv 
si s nimi dáme len tak na diaľku, vieš, aby to nevyzeralo hneď tak 
vtieravo… (kopnú to do seba) Čože! Čože! Počuješ, čo hrajú!? Čo ti 
šibe! Pamätáš! Tú hrali vtedy, no vtedy, keď si tam ty a ja som tam 
a do toho tam aj tie… Čo ti šibe, počkaj tu!!! (uteká k baru, hneď 
je nazad) Davaj! To si zaslúži trojtú!! Jak za starých čias!! (dajú si, 
Maroš sa trochu zdráha, ale predsa, úplne ich to nakopne, začne 
hrať ďalšia) Čo ti šibe! Počuješ to?!? To je ona!!! Tú som už nepočul, 
to je presne ona! (začnú obaja tancovať ako besní, počas toho ešte 
odbehne kamarát k baru a prináša nové drinky, ktoré exujú a hneď 
na to tancujú ešte besnejšie). Poď si zapáliť!!!



 
 
 
192 – 193

Marián: Ale áno mami počujem, z domu nemôžem odísť bez raňajok, 
je mi to jasné, Nevieš kde mám kľúče od auta? 
Matka: Od tvojho auta? 
Marián: Nie, od mojej motorky.
Matka: Od akej motorky?
Marián: Ježišikriste.
Matka: Však ty nemáš motorku! Preboha, vari si len včera večer 
nekúpil motorku!? To je tvoja motorka tá pred domom? 
Marián: Čo!!! (alkoholická paranoja, beží k oknu) Boha, snáď som 
nekúpil motorku! (pozerá von oknom, nič tam nie je) Akú motorku, 
o akej motorke to hovoríš!!?
Matka: Ja neviem, ja nič nehovorím, ty hovoríš o motorke.
Marián:  Ale od auta! Krista! Jasné, že auta, kľúče hľadám!
Matka: A čo si taký nervózny, keď sa neponáhľaš?
Marián: Lebo nemôžem nájsť svoje kľúče, lebo nemôžem nájsť tie 
zasrané kľúče! 
Matka: Ale veď ich máš na stole. 
Marián: (pozrie zarazeno na stôl) Čo? (sú tam kľúče)
Marián berie zo stola kľúče, ide sa ešte obuť, ako sa obúva, položí 
si na zem kľúče, popritom si hundre.
Marián: Už v živote, v živote nikdy nebudem chľastať, ani len trochu.
Nikdy, seriem na to, toto ja nemám za potreby 
Postaví sa, ale kľúče zasa nemá, nechal ich na zemi ako si zaväzoval 
šnúrky na topánkach.
Marián: Boha! Kam som zasa dal tie zasrané kľúče! (hľadá, nájde) 
Tu sú, krista, ja som ale dement.
Marián vybieha von, dostáva sa k autu, nasadá, štartuje, pomaly 
vyráža. 
Marián: Tak, všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku. Celkom 
všetko je v poriadku.
Zo zadných sedadiel sa dvihne kamarát, ktorý bol doteraz zakrytý 
dekou.
Kamarát: Fuj do mindže, to kde sme?
Marián: Boha! Rado?! Čo tu ty krista robíš?? 
Kamarát: No to by aj mňa zaujímalo. Nemáš niečo piť?
Marián: Čo?
Kamarát: Daj mi niečo piť lebo zomriem.
Marián: Tu máš (podá petfľašu) 
Kamarát: (hltavo sa napije) Ááá! Tak toto je tá najlepšia minerálka, 
akú som kedy pil! Čo to je za božskú príchuť?
Marián: (naštartuje a vyráža) Nemalo to pôvodne žiadnu príchuť. 

Marián: Do čoho? Kam, čo?
Matka: Tak čo, nemáš ísť dnes do tej práce?
Marián: Áno mami, idem, asi..Ja som doma? Ako som sa sem dostal?
Matka: Ako si sa dostal včera domov? 
Marián: Normálne, mami, normálne.
Matka: To čo je normálne? 
Marián: Čo ja viem krista.
Matka: Ty si prišiel autom? 
Marián: Autom? Aha, áno, jasné, prišiel som autom. Krista, ja som 
prišiel autom. Normálne som sa ožral zasa a išiel som domov autom, 
ježišibože ja som taký kretén. Zasa som šoféroval ožratý.
Matka: A ty si včera nepil, keď si bol tak dlho? 
Marián: Nie mami nepil som. 
Matka: Ale veď ti tam v izbe smrdí ako v opičárni, samý alkohol.
Marián: Čo? Nie. (chytí deodoranta začne ním sprejovať izbu) Nie 
mami, nesmrdí tu nič, to ide asi zvonka. Poď sa pokojne presvedčiť 
sama. 
Matka: Aj z huby ti smrdí alkohol. Aj tam to ide z vonka? 
Marián: Z huby? (pozerá na deodorant) Do prdele.
Matka: Smrdí, to neoklameš, stačí keď na mňa raz dýchneš  
Marián: (strekne si jednu dávku do úst) Ale kdeže, ani z huby mi 
nesmrdí.
Matka: Ale kašlem ja už na teba, čo by si na mňa dýchal, nebudem ťa 
stále kontrolovať ako malého. Starý cap si, máš mať vlastný rozum. 
A nemeškáš náhodu do tej práce už?
Marián: Do matere! Koľko je hodín, krista, to už je desať!!
Matka: Tak nemeškáš?
Marián: Nie mami nemeškám. Bohača, zase meškám! Načo to do 
prdele je, keď to nezvoní!
Matka: Lebo ti tam vyzváňa už hodinu budík, tak preto či nemeškáš.
Marián: Tak krista, keď mi tu hodinu vyzváňa budík, to si ma do 
matere nemohla prísť zobudiť?
Matka: Prosím? 
Marián: Že nemeškám mami, ešte mám čas. 
Matka: Dobre, tak si poď dať tie raňajky. 
Marián: Nebudem dnes raňajkovať mami, nemám chuť, budem už 
musieť ísť. Kam som dal do krista kľúče.
Matka: Akože nemáš chuť, ako môžeš odísť z domu bez raňajok. 
Z domu nemôžeš odísť do práce bez raňajok.
Marián: Ja hlavne nemôžem odísť do práce bez auta, kristaboha. 
Matka: Počuješ?



 
 
 
194 – 195

Policajt 1: Čo dobre? (pozerá doklady) No dobre, tak takto, pán 
vodič – požili ste pred jazdou nejaký alkohol?
Marián sa zablokuje. 
Policajt 1: Pán vodič?
Marián: Áno?
Policajt 1: Áno?
Marián: Teda nie, nie žiaden alkohol, samozrejme, že nie.
Policajt 1: A ste ochotný sa podrobiť dychovej skúške?
Marián: Hm, áno, ehm…
Policajt 1: Prosím?
Marián: Áno, som ochotný.
Policajt 1: Tak nech sa páči, toto si sem nasaďte a fúknite.
Marián fúkne. 
Policajt 1: Dlhšie treba fúkať.
Marián fúka, do toho policajt prudko :
Policajt 1: Silnejšie treba, no tak, silnejšie a dlhšie! Čo robíte? Prečo 
prestávate! 
Marián: Tak prepáčte. Skoro som sa zadusil.
Policajt 1: To už je vaša vec, robte ako uznáte za vhodné. Ja potre-
bujem, aby ste dýchali. Tak poďme. A silno a dlho!!
Marián opäť fúka.
Policajt 1: Tak, to je ono. A silnejšie. 
Policajt to ukončí, Marián kašle. 
Policajt 1: Dobre, dobre! Stačí, nemusíte sa tu zasa zadusiť.
Policajt pozerá na prístroj, ktorý mu na tvári vyčarí úsmev – úplne 
sa rozradostí.  
Policajt 1:  Ale pán vodič! Je toto možné!? No tak je to možné!?! 
Pán vodič, toto je pozitívna dychová skúška!
Marián: Čože? 
Policajt 1: Nie čože, ale 0,15 miligramu! (vyžíva sa v tom, oslovenie 
pán vodič stále zdôrazňuje) 0,15 miligramu alkoholu v krvi pán 
vodič! 0, 15 – viete, čo to znamená, pán vodič?
Marián: No ..
Policajt 1: No rovných 0,30! 0,15 miligramu je rovných 0,30 promile, 
pán vodič! 0,30 promile! Viete, čo to znamená?
Marián: Neviem, tak to asi…
Policajt1: Tak to asi neviete, to máte pravdu, lebo keby ste vedeli, 
tak by ste za volant nesadli.
Marián: Ja skutočne…
Policajt 1: Je to možné toto. Hneď prvý dnes a už to aj máme. Chápete 
pán vodič, dnes ste vôbec prvý, koho sme zastavili. (volá na kolegu) 

Leží to tu už asi pol roka.
Kamarát: (zamyslí sa) Hmmm. (dopije) Nemáš ešte?  
Marián: Nemám.
Kamarát: (začne hľadať) To je škoda.
Marián: Ako si sa sem dostal?
Kamarát: Ja? Však ty si ma pozval. Si hovoril, že ideme k tebe do 
práce, do hotela, že tam máte parádny hotelový bar a ty máš od 
neho kľúče. 
Marián: A my sme tam boli?!!
Kamarát: Čo ja viem. Ani neviem, kde sme teraz. Kde sme, hm?  
Marián: Práve vyrážame z môjho domu. Idem do práce.
Kamarát: Jáj tak predsa ideme do práce, žúrka nekončí…
Marián: Nie! Ja idem do práce. Idem normálne do práce, pracovať!
Kamarát: Jáj, tak to máš blbé. A nemôžem…
Marián: Nie, nemôžeš ísť so mnou! Vyhodím ťa na predmestí, odtiaľ 
ti pôjde autobus domov.
Kamarát: Na predmestí? A nemôžeš ma hodiť domov? Nejako mi 
prišlo divno z tej tvojej minerálky.
Marián: Nie, nemôžem, ponáhľam sa.
Kamarát: A to mám teraz ešte čakať na nejaký autobus?
Marián: Hovorím ti, že sa ponáhľam do roboty!
Kamarát: (sám pre seba, líhajúc si na sedačky) Ježiš, čo to bolo za 
minerálku…
Marián: Len mi to tam neogrcaj, prosím ťa. Toto mi tu ešte bolo 
treba, to mám za to, že…. DO RITI! (zastavujú ho policajti) Išiel 
som 50, nemohol som ísť rýchlejšie, nie, určite som išiel 50 a… a je 
tu vlastne 50ka?Bohača… 
Kamarát: Čo sa deje? 
Marián: Policajti.
Kamarát: Ukáž, nechaj ma, ja to s nimi vybavím.
Marián: Nie, ty seď tam vzadu a buď ticho.
Policajt 1: (unudene) Dobrý deň, pán vodič.
Marián: Dobrý deň
Policajt 1: (unudene) Poprosím vás doklady.
Marián predkladá doklady v puzdre. 
Policajt 1: Nedávajte mi to v tom puzdre, 
Marián: Prosím?
Policajt 1: (podráždene) Pýtam od vás doklady a nie puzdro, tak mi 
dajte to, čo si od vás pýtam a nie nejaké puzdro, čo ja mám s tým 
puzdrom, mám si ho akože čo, alebo čo mám s ním robiť…? 
Marián: No veď dobre, dobre, nech sa páči.
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Kamarát: Jasné, ja to zoberiem ..
Marián: Drž hubu!… Nie, nemám. 
Policajt 2: Aha.No. Ehm. Tak teda dovidenia. Poď, ideme.
  Policajti odchádzajú, svetlo iba na Maroša, potom úplná tma. 

III.
úradníčka 1 – úradníčka dopravnej polície 
úradníčka 2 – úradníčka na pošte
Úradníčka 1: (kričí na chodbu) Nedbaj! Nedbaj Marek! Je tu pán 
Nedbaj? Pán Marek Nedbaj! (na chodbe sedí len Marián, ktorý vy-
ľakano prizerá; úradníčka 1 si ho všimne) Vy ste pán Marek Nedbaj?! 
Marián: Ja? Ja som…
Úradníčka 1: Tak poďte do vnútra!
Marián ide ďalej, postáva. 
Úradníčka 1: Pán Marek Nedbaj, mali ste prísť včera! 
Marián: Ale ja nie som Marek Nedbaj.
Úradníčka 1: Prosím?
Marián: Ja som Marián Nepevný. 
Úradníčka 1: Vy nie ste Marek Nedbaj? 
Marián: Nie, ja…
Úradníčka 1: Ale teraz tu mal byť Nedbaj!
Marián: Ja som ..
Úradníčka 1: Vy nie ste Marek Nedbaj?!
Marián: Bohužiaľ, nie som Marek Nedbaj.
Úradníčka 1: Tak čo tu potom robíte? Teraz tu mal byť Nedbaj!
Marián: Veď vy ste ma zavolali dovnútra.
Úradníčka 1: Ja vás? A to ste mi nevedeli povedať, to sa neviete 
ohlásiť?
Marián: Tak ja som myslel…
Úradníčka 1: Tak vy ste mysleli. A ako sa vy voláte? 
Marián: Marián Nepevný (úradníčka sa začne prehŕňať v papieroch, 
ďalej Maroša nepočúva). Bol som predvolaný na dnes, prišiel som 
trochu skôr, bol som predvolaný až na desiatu, ale myslel som…
Úradníčka 1: Vy ste Marián ?
Marián: Áno.
Úradníčka 1: Ale vy ste mali prísť až na desiatu! Teraz tu mal byť 
Nedbaj!
Marián: Ja viem že som tu skôr, myslel som si…
Úradníčka 1: Takže vy nie ste Marek Nedbaj. 
Marián: Nie, nie som žiadny Marek Nedbaj, mrzí ma to, ale ja som 
Marián Nepevný.

František! František poď sa na to pozrieť! No poď sa pozrieť!
Policajt 2: No čo je?
Policajt 1: (ukazujekolegovi tester) Pozri sem.
Policajt 2: Je to možné? Hneď prvý?
Policajt 1: Však práve! Aj ja som to hovoril, hneď prvý a už toto. 
Policajt 2: Počkaj chvíľu s ním, vybavím to. (odchádza stranou)
Policajt 1: No je toto možné pán vodič. Toto sa nám nestáva často. 
A kam vlastne máte… teda vlastne, kam ste mali namierené, samo-
zrejme (je mu to vtipné, smeje sa), lebo teraz už nie máte ale mali 
ste, chápete, hahaha.
Marián: Do práce.
Policajt 1: Do práce? Teraz v nedeľu? A to kde pracujete?
Marián: V hoteli. V hoteli Slaves.
Policajt 1: Čože? To fakt? Tam si chodievam cez víkendy zacvičiť. 
Vy ste dobrý hotel.
Marián: Ďakujem.
Policajt 1: Aj dnes som chcel k vám skočiť. Po šichte. Budete tam?
Marián: Ja… ja neviem… (nesmelo) Prosím vás a nedalo by sa to 
nejako?
Policajt 1: Prosím? Čo ste to vraveli?
Marián: Že či by sa to nejako nedalo…
Policajt 1: Či by sa to nejakonedalo čo? 
Marián :(potichu) Či by si to nejako nedalo vyriešiť.
Policajt 1: Počkajte moment. (ide za kolegom) Počuj Feri. Tu pánko 
sa pýta, či by sa to nedalo nejako. 
Policajt 2: Čo? 
Policajt 1: Inak, robí v hotely Slaves. Vieš, čo to dobré fitko majú.
Policajt 2: V hotely Slaves? Hm.
Policajt 1: Hej, čo tam to dobré fitko majú.
Policajt 2:  A je sám, hej? (schováva papiere)
Policajt 1: Či je sám? Počkaj. Ja neviem (pozerá do auta)… vlastne 
je tam ešte jeden vzadu.
Policajt 2: (pobúrene, vyťahuje papiere) Čo? Ešte jeden??? No tak 
to by sa teda nedalo!! To si ako predstavuje!!!
Policajt 1: Však jasné. Jasné. V pohode. (naspäť k Mariánovi) No to 
by sa teda nedalo!! To si ako predstavujete !?!(pauza a zmena dikcie) 
Inak, dnes teda budete v hotely? 
Marián: Ja naozaj teraz…
Policajt 2: Tak pán vodič, my sme hotoví, boli vám zadržané papiere, 
budete predvolaný na stanicu. Máte niekoho, kto by mohol vaše 
motorové vozidlo teraz odšoférovať?



 
 
 
198 – 199

Úradníčka 1: Vás to mrzí?
Marián: Prosím?
Úradníčka 1: Prečo vás mrzí, že nie ste Marek Nedbaj? To by vás 
nemalo mrzieť.
Marián: Ale nie, nie to ma mrzí…
Úradníčka 1: Takže vás mrzí skôr to, že ste Marián Nepevný. 
Marián: Ale nie…
Úradníčka 1: No veď dobre, tak pozrieme sa na to, čo vás to tak mrzí. 
(začne si čítať v jeho spise). Takže pán Nepevný, áno, už viem, to ste 
vy, tu vás máme. Tak. Aha. Tak to je jasné. Vy ste dostali predvolanie. 
Jasné. Alkohol za volantom. Jasné. 0,15 mg. (na Mariána) No dobre, 
tak pán Nepevný, poďme teda na to. Sadnite si, čo tu tak postávate.
Marián: Ďakujem.
Úradníčka: Ako prvé vás musím poučiť, ako by to tu malo prebiehať, 
aké tu máte práva, aké povinnosti a tak ďalej – všetko si to môžete 
potom prečítať tuná (podáva nejaký papier) teraz stačí, keď tototu 
podpíšete, že ste poučeniu porozumeli. Ja vám dám kópiu a potom 
si to keď tak môžete prečítať. 
Marián pozerá na papier, nechápe.
Úradníčka 1: No čo je, nemáte pero? (podáva pero) Nech sa páči. 
Marián: Mám to podpísať?
Úradníčka 1: Áno, áno, to je to poučenie, nech sa páči, potom si to 
môžete doma prečítať, teraz stačí keď to podpíšete. (Marián podpisu-
je). Ďakujem. Tak, teraz toto, nech sa páči, to stačí keď len podpíšete.
Marián: (opatrne) Čo to je prosím vás?
Úradníčka 1: To je potvrdenie, že ste všetkému porozumel. Akože 
tomu poučeniu. Stačí, keď  to podpíšete.
Marián: A to som nepodpisoval teraz?
Úradníčka 1: Nie. Najprv ste podpísali, že ste boli poučený, teraz 
podpisujete, že ste poučeniu porozumel. Tak nech sa páči, podpíšte. 
(Marián zaváha, úradníčka ho to donúti podpísať, lebo sa valí už 
s ďalším papierom). A ešte tuná je zápisnica, to stačí… (všimne si, 
že ešte nepodpísal) Jáj, vy to ešte nemáte podpísané? Nemáte pero? 
Páči, zoberte si… (podáva mu ďalšie pero)
Marián: Hm. Ďakujem. (podpisuje). 
Úradníčka 1: Ďakujem. Tak a ešte toto (podáva ďalší papier). To je 
vaša výpoveď. Stačí keď to podpíšete a … 
Marián: Moja výpoveď? Prepáčte, ale… veď ja som žiadnu výpoveď 
neposkytol. 
Úradníčka 1: Áno, áno, to je taká všeobecná, štandardizovaná po-
doba výpovede takýchto prípadov, to už máme dopredu pripravené, 

je tam, že vás to mrzí, že sa cítite poučený a tak ďalej. Stačí keď to 
podpíšete. (Marián podpisuje) Ďakujem a teraz vás poprosím kolky 
a dvesto eur.  
Marián: Áno (vyťahuje si peňaženku) Pardon, povedali ste… ? 
Úradníčka 1: Dvesto eur.Čo?Hádam ste si len nemysleli, že vám 
ho tu len tak podarujeme, alebo sa vám ešte dvesto zdá veľa? Je to 
najnižšia sadzba, ja vám pokojne môžem pridať, ak máte problém
Marián: Nie, to je v poriadku, len tie kolky… 
Úradníčka 1: (zasmeje sa na tom) Aha, na tie kolky sa pýtate, a ja že, 
ale tak… (náhle zvážnie) Dúfam, že máte o sebou aj kolky.
Marián: Prepáčte, ale ja neviem, aké kolky máte presne na mysli.
Úradníčka 1: Kolky v hodnote desať eur ste mali so sebou priniesť. 
To mi ani nehovorte, že nemáte kolky. Však ste to tam mali jasne 
napísané, že treba si so sebou tie kolky priniesť!
Marián: Tak sa ospravedlňujem, asi som to prehliadol…
Úradníčka 1: Ako ste to mohli prehliadnuť? 
Marián: Ja neviem, neviem ako som mohol…
Úradníčka 1: Dostali ste od nás predvolanie? V tom predvolaniu 
bolo jasne napísané…
Marián: Ale áno, áno a nemohol by som… a nemôžem vám tie 
kolky vyplatiť?
Úradníčka 1: Vyplatiť? Akože mi dáte peniaze? A ja vám ich pôj-
dem kúpiť, nie? 
Marián: Tak som to nemyslel, len že keď tu mám peniaze…
Úradníčka 1: No a čo! Peniaze sú peniaze, ale kolky sú kolky!
Marián: Aha.
Úradníčka 1: Ako tu vôbec môžete byť bez kolkov? To mi povedzte! 
Ako ste sem vôbec bez tých kolkov vôbec mohli prísť!! Ako?
Marián: Ja neviem, tak,  normálne, autobusom som sem prišiel.
Úradníčka 1: (zarazene) Tak vám to príde ešte aj vtipné! Pán je srna-
dista. Tak ja sa vás zasa takto opýtam. Viete sa voziť na kolobežke? 
Marián: Prosím? Čo to je za otázku?
Úradníčka: Lebo odteraz sa už budete voziť akurát na tej kolobežke. 
Nech sa páči (schytí papiere a trhá) celé to tu roztrhám a hotovo. 
Žiaden pán Nedbaj tu nikdy nebol.
Marián: Ale ja nie som Nedbaj.
Úradníčka 1: To mi je úplne jedno! Neboli ste tu a hotovo. Dovidenia. 
A môžete čakať predvolanie, ale už k súdu! (pre seba) Nepodarok 
jeden, on si zo mňa bude ešte aj srandu robiť. 
Marián: A nemôžem tie kolky nejako, ja neviem…
Úradníčka 1: My sme spolu husi nepásli, aby som tu ja na srandu 
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bola…
Marián: Prepáčte, ospravedlňujem sa, nemyslel som to tak, ale naozaj 
by som bol rád, teda bol by som vám strašne vďačný, keby… teda 
ja vás prosím. 
Úradníčka 1: Do desiatich minút nech sú tie kolky tu, inak viete čo!
Marián: Áno, áno, viem.
Úradníčka 1: Kolobežka, myslite nato pán Nedbaj, kolobežka. 
Marián: Áno ďakujem.
  Marián vybieha z miestnosti. Dostáva sa do miestnosti, kde 
dostať kolky – na poštu. Za priehradkou sedí žena. V momente, ako 
ho uvidí, postaví pred seba ceduľku – „obedná prestávka.“ Marián 
sa bezmocne snaží dopracovať k úradníčke. 
Marián: Prepáčte. (úradníčka si zalieva kávu, na Mariána nereaguje) 
Pardon, prepáčte, prosím vás, môžem? Pardon,  ja potrebujem iba… 
Haló, prosím vás…
Úradníčka 2: Mám obednú. 
Marián: (pozrie na hodinky, vie, že mu ide o čas) Ja vás zdržím iba 
na sekundičku.
Marián čaká na reakciu, úradníčka sa pootočí, tak, aby ho nevidela. 
Marián: Potrebujem, iba dva kolky, prepáčte, ale strašne sa ponáhľam.
Úradníčka 2: Mám obednú prestávku.
Marián: Prosím vás, veď tu nikoho nemáte a ja potrebujem iba tie 
dva kolky, naozaj sa ponáhľam, nemôžem počkať.
Úradníčka nereaguje. 
Marián: To by vás naozaj zabilo, predať mi tie dva kolky? Počujete?
Úradníčka 2: Mám obednú.
Marián: Prepáčte, ale veď ešte nie je ani pol jedenástej,  tak akú 
obednú máte?
Úradníčka 2: A vy ste na to, aby ste mi povedali, kedy mám mať 
obednú?
Marián: No hurá, tak vy viete aj hovoriť.
Úradníčka 2: Myslíte si, že mi na pošte nemáme nárok na obednú 
prestávku? 
Marián: Veď ja na vás neútočím, len ma pochopte, som v dosť veľkej 
časovej núdzi a…
Úradníčka 2: Myslíte, že my na pošte sme nejaké kravy, ktoré majú 
od rána do večera bez prestávky robiť?
Marián: Nie, ja len…
Úradníčka 2: Aby ste vedeli, ja sa niekedy ani nezastavím, ani len 
kávu si nedám za celý deň! Navyše, ešte keď prídem domov, sa 
potom musím o decko postarať! 

Marián: Áno, chápem, je to smutné, ale pochopte aj vy mňa, čakajú 
ma na polícii a musím tam tie kolky priniesť.
Úradníčka 2: To ste ako mysleli?
Marián: Čo?
Úradníčka 2: Čo je smutné? Podľa vás je smutné mať dieťa?
Marián: Nie, nie, nie je to smutné, určite je to radosť mať dieťa, len 
som chcel…
Úradníčka 2: Tak to by som vám teda dopriala, aká to je radosť, to 
by ste sa zabavili, po materskej je skôr, ako sa decko vôbec postaví 
na nohy a čo potom? Nikto vám s ním nepomôže a … 
Marián: Nemôžete mi,prosím vás, predať tie zasrané kolky? Ja potom 
pôjdem a všetci budeme radi. 
Úradníčka 2: Hm, že radosť.
Marián: Prosím vás. 
Úradníčka 2: Tamto stojí automat na kolky. 
Marián: (pozrie dlhým nechápavým pohľadom na stroj, potom na 
úradníčku a potom ide k stroju) Lebo to si mi nemohla povedať skôr, 
ty krava. Kristeježiši, zasa nemám drobné, mňa z toho porazí… 
(pozrie sa na úradníčku, bojuje sám zo sebou, pozrie sa na hodinky, 
nakoniec sa rozhodne ísť za ňou) Prepáčte.
Úradníčka 2: Čo je? Nerozumiete, že máme obednú?
Marián: Ja iba že či by ste mi nemohli rozmeniť, nemám mince do 
automatu…
Úradníčka 2: Ale ja mám…
Marián: Ale dobre, je mi to jasné, máte obednú… (nadýchne sa) 
Pozrite, dám vám dvadsať a stačí mi, ak mi dáte mince za desať, 
viac nepotrebujem. 
Úradníčka zoberie desať drobných, posúva ich Mariánovi, ten ich 
chce zobrať, ale úradníčka ich stiahne a nadstaví ruku, aby najprv 
dostala bankovku. Marián jej podáva bankovku a berie drobné.
Marián: (ide zasa k automatu, hádže doň mince) Už zrazu nemáš 
obednú, čo ty krava. (automat nereaguje)No čo je, krista, čo je s tým…   
Marián: Prepáčte, ale ten stroj, čo ste mi povedali, hádžem tam mince, 
ale nič mi to nevydáva. Ani kolky, ani peniaze mi to naspäť nedáva. 
Marián čaká na reakciu, tá neprichádza.
Marián: Už som tam nahádzal všetky mince, ale nič mi to nevydalo, 
počujete? 
Úradníčka 2: Asi je pokazený.  
Marián: A nemôžete sa na to prosím vás pozrieť?
Úradníčka 2: Ja?  Ja tomu nerozumiem. A navyše mám obednú 
prestávku.
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Marián: Tak sem nemôžete poslať niekoho, kto tomu rozumie? 
Úradníčka 2: Už sme volali opravára. Mal by prísť.
Marián: Volali ste mu? Kedy má prísť?
Úradníčka 2: Neviem. Mal prísť už minulý týždeň.
Marián: Minulý…? To ten stroj už tak dlho nejde? A to ste mi nemohli 
povedať skôr, že ten prístroj je pokazený?
Úradníčka 2: Ja neviem, či je pokazený. Ja tomu nerozumiem. A na-
vyše mám obednú prestávku. 
Marián: Tak mi do riti tie kolky nemôžete predať! Dva zasrané kolky! 
Vedúca: Deje sa tu niečo?
Úradníčka 2: Nič pani vedúca, nič, takže dva kolky, nech sa páči, 
poprosím vás desať eur. 
Marián :(chvíľu znechutene pozerá na úradníčku, uvedomujúc si, že 
sa predvádza pre svojou nadriadenou) Už som vám zaplatil. 
Úradníčka 2: Prosím? 
Marián: Dvadsiatku so vám dal.
Úradníčka 2: (v rozpakoch) Aha, áno, samozrejme, veď, ehm, áno, 
takže, teda, dvadsať, tak tu , nech sa páči,  tak do máte do desať, 
dvadsať, teda, desať do dvadsať…
Marián: A ešte tie kolky vás poprosím.
Úradníčka 2: No veď samozrejme, nech sa páči. 
Marián: Dovidenia. (odchádza)
Vedúca: Nemáte vy Marta obednú?
Úradníčka 2: To je v poriadku, pani vedúca, náš zákazník, náš pán, 
všakže…
Vedúca: Ale no tak, nepreháňajte to. Dnes je naše obľúbené menuč-
ko – horúci zemiak. 
  Marián prechádza späť na dopravnú polícii. 
Marián: Dobrý deň, tak môžem?
Úradníčka 1: Vy ste Marek Nedbaj?
Marián: Nie, nie, ja som…
Úradníčka 1: Aha, to ste vy, kde ste toľko? 
Marián: Ja som, totižto,…
Úradníčka 1: Poďte ďalej.
Marián: Som sa trochu zdržal, lebo na pošte mali akurát…
Úradníčka 1: Kde ste boli toľko?
Marián: Hovorím, že, snažil som sa, ale na pošte…
Úradníčka 1: Kolky máte?
Marián: Mám, mám, počkajte (podáva kolky).
Úradníčka 1: Počkajte, nedávajte mi to. Najprv potrebujem vaše 
meno. Vy ste ten, Nerovný, či Nejedlý, či ako sa to voláte?

Marián: Nepevný. Volám sa Marián Nepevný.
Úradníčka 1: Áno, áno, no veď hovorím, tu vás mám – Marián Ne-
pevný. Tak nech sa páči tu máte potvrdenie o poučení, tu potvrdenie 
o porozumení poučenia, tu máte vašu výpoveď, tu zápisnicu a ešte 
aj toto tu…
Marián: Pardon, ale nepodpisoval som to už všetko?
Úradníčka 1: Nemali ste kolky.
Marián: Tak pardon. (podpisuje) 
Úradníčka 1: Teraz tie kolky a tých dvesto eur, ďakujem, v poriadku 
a teraz už môžete ísť… (niečo hľadá).
Marián: (opatrne) Už .. môžem… ísť? Domov? A čo vodičský? 
Úradníčka 1: Áno, už môžete ísť (nájde vizitku) á,  tu je to pán 
Svedečný. 
Marián: Kto je pán Svedečný? 
Úradníčka 1: Psychiater. 
Marián: Prosím? Mám ísť psychiatrovi?
  Úradníčka naňho chvíľu pozerá.
Úradníčka 1: Ste závislý od alkoholu?
Marián: Závislý? Nie, pravdaže nie. To je asi nejaký omyl. 
Úradníčka 1: A odkiaľ to viete? 
Marián: Ja neviem. 
Úradníčka 1: No vidíte, neviete, či ste závislý. Neviete, či ste závislý 
a hovoríte, že to viete.  
Marián: Nie, ja viem..
Úradníčka 1: A odkiaľ? 
Marián: Neviem odkiaľ, ale…
Úradníčka 1: Tak vidíte, sám v tom nemáte jasno. Musíte ísť, to je 
postup. Človek nikdy nevie, či náhodou nie je závislý od alkoholu. 
To musí posúdiť odborník – psychiater. Môžete si vyhľadať vlast-
ného – všetko sú to súkromníci a taxu majú približne rovnakú, je to 
nejakých päťdesiat eur, ale ja vám odporúčam ísť za pánom Svedeč-
ným, ten  má psychiatrickú ambulanciu priamo v tejto budove a je 
to veľmi dobrý psychiater, keby ste tam išli dnes, môžete mi to ešte 
priniesť, ja som tu asi tak do dvanástej. Pôjdete za ním? 
Marián: Ja neviem, nevedel som, že budem musieť také niečo ab-
solvovať, asi sa predtým ešte pozriem, ako to vychádza cenovo 
a porovnal by som si…
Úradníčka: Všetko to vychádza rovnako, rozdiely tam nie sú takmer 
žiadne a pán Svedečný je uznávaný psychiater. Pôjdete za ním?
Marián: Tak teoreticky by som mohol, ale predsa…
Úradníčka: V poriadku, tak ja mu zavolám a ohlásim vás tam. (dví-
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ha telefón, volá) Peter? Čau Peťo, počuj, dnes si u seba? Pošlem ti 
tam jedného pána. Normálka, klasika, jazda pod vplyvom. Príde… 
pardon, kedy by ste prišli? 
Marián: Ja…
Úradníčka: Čože? Už pôjdeš na obed? Aha, no dobre, tak príde, 
áno, do päť minút je tam. Určite. Áno, áno, to potom doriešime, 
však vidíme sa na obede. Inak, nevieš, aké je dnešné menu? Čože? 
Horúci zemiak? Zasa? Aha, no tak ja ti ho pošlem… čau. Čau, 
čau.… V poriadku, môžete ísť, nachádza sa to v budove oproti, tam 
to nájdete na prízemí, je to pán Demeter Svedečný. 
Marián: Ďakujem.
  Marián vychádza z miestnosti, ide psychiatrovi, čaká na-
ňho,psychiater medzitým prichádza – motajú sa mu nohy, vyťahuje 
zo šuplíka fľašku koňaku, nalieva si, potom si sadá.  
Marián: Kristepane, že psychiatrovi. To sa mi zdá. Ale tak bude to 
len formalita určite. O nič nepôjde. Ale čo keď… čo keď niečo zistí 
na mne? Nie nemôže, veď čo by zistil. Ale možno… Musím byť 
pripravený, pripravený na hocijakú otázku. 
  Marián vchádza do miestnosti.  
Marián: Dobrý deň, ja som Nepevný, volali vám asi z polície, že 
prídem, tak…
Psychiater: Čo pijete?
Marián: Prosím? Teda…dobrý deň… no, čo pijem? V podstate, je 
mi to jedno… ja neviem… podľa toho čo pijú ostatní… akože pri 
stole, alebo tak… tvrdé len výnimočne…
Psychiater: Myslel som, či si niečo dáte. Kávu, čaj či minerálku?
Marián: Aha, no veď pravdaže, pravdaže, veď ako inak,  minerálku, 
teda chcel som povedať čo pijete vy, kávu si dám, alebo… (zasekne 
sa)… neprosím si nič. Pil som už dnes. Teda kávu. Samozrejme. Čo 
iné. Kávu. Som mal už dnes. 
Psychiater: (chvíľu mlčí a uprene ho pozoruje) Sadnite si. 
Marián: Ďakujem. 
Psychiater: Vy ste pán Nepevný? 
Marián: Áno. Nepevný.
Psychiater: A čo ste teda stvárali, pán Nepevný?
Marián: Ja som… šiel som autom a … som… mal som pozitívne 
dýchanie… teda skúšku, som mal… dychovú… pozitívnu a… 
Psychiater: Šoférovali ste opitý?
Marián: Skôr… mal som smolu… išlo len o pozostatkový alkohol…
Psychiater: Pozostatkový alkohol vie zvýšiť pozornosť na ceste aj 
o 50%.

Marián: Pardon, zvýšiť?
Psychiater: Ako zvýšiť, znížiť! 
Marián: Nie, ja len že vy…
Psychiater: Či vy myslíte, že zvýšiť? Pijete vlastne preto, aby bolo na 
cestách bezpečnejšie, čo? Pár pohárikov, potom si ešte niečo ubalíte 
a už to ide – (zasní sa) lepšie, sústredenejšie vnímanie, pohodová 
jazda, nikam sa neponáhľam, nejaká dobrá hudbička a potom si už len 
vychutnávam jazdu, každú jednu zákrutu, pekne plynulo a človek sa 
cíti taký uvoľnený, že by zrazu dokázal na štyroch kolesách hocičo… 
(uvedomí sa)… ale naspäť k vám, pán Nepevný, teda… Zodpoviete 
mi teraz pár otázok a potom sa uvidí. Takže, môžeme začať?
Marián: Áno.
Psychiater: Povedzte mi – ako často pijete alkohol?
Marián: Tak popravde, naozaj len ak je nejaká príležitosť, sám 
nevyhľadávam žiadne..
Psychiater: Cítili ste v posledných 12 mesiacoch silné nutkanie piť 
alkohol? 
Marián: Ak teda dobre chápem, čo tým myslíte, určite sa to tak 
nedá povedať, že by… 
Psychiater: Koľko alkoholických nápojov vypijete v typický deň 
popíjania? 
Marián: Máte na mysli akože keď je nejaká tá príležitosť, akože 
ten deň popíjania?     
Psychiater: Ako často v poslednom roku ste zistili, že nemôžete 
prestať s pitím?
Marián: To sa mi ešte nikdy nestalo. Nie. 
Psychiater: Keď ste sa do situácie, že nemôžete prestať s pitím, 
dostali, uvedomili ste si to? 
Marián: Ako vravím, nedostal som sa do takej situácie.
Psychiater: Dobre, to by aj stačilo. Tu máte bloček, poprosím vás 
tridsať eur.
Marián: (prekvapený) To je všetko? 
Psychiater: Nie, ešte tých tridsať eur.
Marián: Aha. Pravdaže, nech sa páči. 
Psychiater: Ďakujem a tu máte potvrdenie. Dovidenia. 
  Psychiater z miestnosti, Marián späť na políciu. 
Úradníčka 1: No tak čo pán Nedbaj, máte to? 
Marián: Prosím?
Úradníčka 1: To potvrdenie od psychiatra.
Marián: Aha, áno, mám, nech sa páči. 
Úradníčka 1: Ďakujem, áno, takže tuto to máme, v poriadku, takže 
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ako pán Svedečný odborným vyšetrením potvrdil, ste celkom v po-
riadku, zistené nebolo nič, takže teraz už môžete ísť – psychológovi.
Marián: Akému zasa psychológovi?
Úradníčka 1: Akému? Ja by som vám odporúčala pani Svedečnú, 
takisto veľmi dobrá odborníčka,   môžem jej hneď aj zavolať… 
(zdvíha slúchadlo)
Marián: Nie! Nevolajte jej! Nevolajte nikomu. Veď psychiater posúdil, 
že som v poriadku.
Úradníčka 1: Áno, to možno posúdil, ale nikde nie je napísané, že 
to tak aj zostane. 
Marián: Prosím? 
Úradníčka 1: Taký je jednoducho zákon. Treba ísť ešte za psycho-
lógom, potom prídete s potvrdením k nám a u nás si ešte spravíte 
testy, či ste náhodou medzičasom nezabudli šoférovať.  A teraz ma 
ospravedlňte, odchádzam k obedu. 

IV.
Na javisko – do čakárne – postupne vchádzajú zmätení muži a jedna 
žena. Nakoniec príde žena – rovnako zmätená psychologička, ktorá 
má očividne veľa roboty.. (úradníčka, ktorá tu vystupuje, môže byť 
predošlá pani z pošty)
Psychologička: Zdravím vás, ehm vy ste…. vy ste… (listuje v di-
ári) aha, tuto to mám, vy ste prišli kvôli zbrojnému pasu. Ale vás 
je, nebodaj sa chystá vojna a ja vás mám na ňu vyzbrojiť. (nikto 
nezareaguje na nepodarený vtip) No veď prečo nie, pre mňa za mňa.
Chlap: Panička, ale my, teda aspoň ja, tu nie som pre zbrojný preukaz.
Úradníčka: Nie, mladá pani, my sme tu akože, však viete, sme si 
trochu… ale však kto by si aspoň raz za čas, nie? 
Starší pán 1: Kvôli vodičáku sme tu.
Psychologička: Počkajte. (listuje opäť v diári) Veď tu mám, že 
streda…
Policajt: Dnes je štvrtok, prosím pekne.
Psychologička: Štvrtok? Ale tak to tu predsa nemôžete byť kvôli 
zbrojnému pasu. Zbrojné pasy sa riešia vždy v stredu. To tu nie ste 
dobre. Štvrtky mám vyhradené na alkohol za volantom. 
Kamarát: No však my tu sme preto, však ja som to hovoril, že kvôli 
vodičáku sme tu. 
Psychologička: Aha, tak, prepáčte, je toho veľa a už sa mi to nejako 
míli. To ste tu všetci pre vodičský? 
  Ostatní bojazlivo prikyvujú. 
Psychologička: Tak to vás je ale dosť. To nemôžeme ísť ku mne do 

ordinácie, budeme tu. Poďte sem, poďte si zobrať stoličky. 
Všetci postupne vynosia na javisko stoličky.
Psychologička: Počkajte ešte chvíľu tu. 
  Vráti sa ešte pre hory papierov.
Psychologička: (listuje v papieroch a so zúčastnenými hovorí tak, že 
sa na nich ani len nepozerá, ľahostajne, ako automat) Tak vás teda 
vítam. Na začiatok si povybavujeme formalitky, nech sa páči, toto 
mi popodpisujte (podáva po jej pravici sediacemu kamarátovi). Páči 
sa, posielajte si to ďalej. 
Kamarát: Čo mám s tým robiť?
Psychologička: Podpíšte mi to.
Kamarát: Všetko?
Psychologička: Nie, nájdite si tam iba svoje meno a tam to podpíšte.
Kamarát: Aha.
Psychologička: A to ostatné pošlite ďalej. A vy ešte toto…(posiela 
na druhú stranu)
Kamarát: (posúva papiere ďalej) Nech sa páči.
Starší pán 2: Čo to je?
Kamarát: To podpíšte.
Starší pán 2: Všetko? 
Kamarát: Jasné, že nie všetko. Kristepane, však iba kde je vaše 
meno, to je logické, nie? 
Starší pán 2: Aha. 
Kamarát: To ostatné pošlite ďalej. 
Psychologička: Vy toto a vy ešte toto.  
  Z posielania papierov vzniká čistý virvar. 
Psychologička: No čo je? Nejaké nejasnosti? Každý si nájdite iba 
tie dokumenty, kde máte svoje meno, a ostatné pošlite ďalej. A to 
čo máte podpísané mi posuňte.
Úradníčka: Jáj to máme podpísať? 
Psychologička: Samozrejme, že to máte podpísať.
Policajt: Čo máme podpísať? 
Chlap: No veď v tých lajstroch nájdite papier s vaším menom a ten 
podpíšte. To je prezenčka.
Psychologička: Nie len ten, nie len tú prezenčku, 
Chlap: A čo ešte treba? 
Psychologička: Treba všetko podpísať.
Chlap: Čo? Čo všetko? 
Psychologička: Nechajte ma dohovoriť.
Starší 2: Všetko to mám podpísať?
Kamarát: Tak áno, že vraj všetko. 
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Starší 2: Veď ste hovorili, že nie všetko. 
Kamarát: Veď ste hovorili, že nie všetko, iba to, kde je moje meno.
Psychiatrička: No veď samozrejme, že iba to. Všetko, kde je vaše 
meno treba podpísať. Poslali sme si tri druhy dokumentov a všetky 
tie tri druhy podpísať, ale iba tie, ktoré sú určené pre vás konkrétne, 
kde máte meno. Každý tam má so svojim menom tri dokumenty, 
ktoré treba podpísať. Dokážete to snáď pochopiť, nie? 
  Papiere sa dostávajú k psychiatričke. 
Psychologička: Dobre, tak formality máme za sebou, tak pristúpime 
k samotnému sedeniu. Ešte pred tým, ako si vôbec niečo povieme, 
rada by som vás upozornila na jedno, asi najzásadnejšie pravidlo - len 
ak budete načisto úprimní k sebe a k ostatným, len vtedy môžeme 
spolu reálne diagnostikovať a pracovať na potenciálnych problémoch. 
Všetko to, čo bude tu povedané, zostane medzi nami, v rámci tejto 
skupiny. Dobre? Dobre (ide navodiť pseudoúprimnú a priateľskú 
atmosféru; ľudia sú pre nich tovar), takže teraz sa navzájom pred-
stavíme, čiže každý jeden teraz povie svoje meno a dôvod prečo je 
tu. Tak začnime trebárs od vás.  
Policajt: Ja? 
Psychologička: Áno, nech sa páči, povedzte svoje meno a dôvod, 
prečo ste sa sem dostali. 
Policajt: Prečo ja? 
Psychologička: Tak to je jedno snáď.
Policajt: Tak keď to je jedno, prečo práve ja?
Psychologička: Ste na kraji…
Policajt: No jasné, na kraji.
Psychologička: Nemôžete začať?
Policajt: Vždy sa niečo nájde, teraz som na kraji nabudúce budem 
v strede, ale aj potom to bude jedno, lebo zasa ja, stále len ja…
Psychologička: Prepáčte, ale nezdá sa vám to trochu detinské? Veď 
ak máte nejaký problém…
Policajt: Ale áno, áno, idem. A čo mám teda?
Psychologička: Svoje meno a dôvod, prečo ste sa sem dostali.
Policajt: Moje meno je Peter Toliar a ako som sa sem dostal. Náhoda, 
smola… Pili sme, to bolo asi po pol roku, čo som pil, pili sme s ko-
legami víno, bol tam aj nadriadený, tak to som musel piť, keď som 
s nadriadeným, u mňa doma sme pili, neviem prečo akurát u mňa, 
prečo to akurát zasa na mňa vyšlo, asi som bol zas niekde na kraji 
a došlo nám, to víno, tak sme chceli ísť kúpiť ešte jedno, vináreň 
mám na konci svojej ulice a musel som ísť akurát ja, že ja som do-
máci a ešte dvaja kolegovia. Tak sme nasadli, tri autá išli pred nami 

a oni zastavili akurát nás. Chápete? Akurát nás. A komu dali fúkať? 
Mne. Akurát mne. Traja sme tam boli a oni dajú fúkať zasa len mne. 
Psychologička: Prepáčte a kto z vás šoféroval?
Policajt: No skúste hádať, skúste hádať, kto šoféroval. 
Chlap: Že by vy?
Policajt: Ako to viete? 
Chlap: Tipol som si. 
Policajt: Ale jasné, veď kto iný by šoféroval.     
Psychologička: Dobre ďakujem. Môžete vy pane. 
Starší pán 2: Prosím?
Psychologička: Môžete ísť, nech sa páči. 
Starší pán 2: (Pomaly sa postaví a odchádza)
Psychologička: Pane kam idete? 
Starší pán 2: Ja neviem, veď vy ste povedali, že môžem ísť. 
Psychologička: Myslela som, že môžete pokračovať. Sadnite si.
Starší pán 2: Aha. (sadá si)
Psychologička: Tak nech sa páči.
Starší pán 2: A čo mám robiť?
Psychologička: Predstavte sa a povedzte dôvod, prečo ste tu.
Starší pán 2: Aha. Tak ja som… (stavia sa)
Psychologička: Kam zasa idete?
Starší pán 2: Nikam, ja len že, keď sa mám predstaviť..
Psychologička: Môžete zostať sedieť. Budeme tu stále hovoriť, keby 
sme sa mali vždy pri tom postaviť, tak stále len vstávame a sadáme si. 
Starší pán 2: Tak ja si sadnem. Ehm. Ja som (celkovo hovorí nezro-
zumiteľne, meno nevie zaartikulovať vôbec) Julo Ulajši. 
Psychologička: Prosím? 
Starší pán 2: Julo Ulajši.
Psychologička: (nájde ho v papieroch) Aha, pán Július Ulajši.
Starší pán 2: Však vravím.
Psychologička: A kvôli čomu ste tu pán Július?
Starší pán 2: Lebo… lebo sa u nás v robote robila ráno raz  kontrola 
a tak. 
Psychologička: Preto ste tu, že sa robila u vás kontrola?
Starší pán 2: Predtým sa u nás nerobila kontrola, nikdy. Ja neviem 
prečo sa teraz robila kontrola, neviem koho to napadlo. 
Psychologička: Ale ste tu teda len pre to, že sa robila kontrola, správne 
tomu rozumiem? A kde pracujete?
Starší 2: Ja robím jak šofér, v skladoch. Ale pred tým sa kontrola 
u nás nerobila. 
Psychologička: Dobre. Nech sa páči, teraz vy. 
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Kamarát: Ja som Rado, Rado Rozenthal a dôvod…  tak… lebo kamoš 
mal narodky a tak, no..
Psychologička: Vy ste sa sem dostali,  lebo váš známy mal naro-
deniny? 
Kamarát: No.. tak, vlastne… vlastne tie narodky som mal ja..
Psychologička: Takže ste sa sem dostali lebo, ste mali narodeniny, 
preto ste tu?
Kamarát: Vlastne, ono ešte som ich nemal, ale… tak ale viete ako 
to je.
Psychologička: Aj ja som mala narodeniny, minulý mesiac a..
Chlap: No a však preto ste aj tu. 
  Chlap, kamarát a policajt sa zasmejú.
Psychologička: (premeria si pohľadom policajta a potom sa akože 
pousmeje) Fajn. Tak nech sa páči, teraz vy. 
Starší pán 1: Ja som Karol Révay a som tu pre to isté, prečo sú tu 
aj všetci ostatní. 
Psychologička: Tak predsa. Nech sa páči pokračujte.
Staršípán 1: Lebo štát si s nami robí, čo chce. Vytiera si s nami 
svoj zasraný zadok. Vždy si zvolíme tú najväčšiu bandu kreténov 
a potom sa len čudujeme. 
Psychologička: Prosím vás. Vyskúšajme do toho neťahať politiku, 
dobre? 
Chlap: Áno, je to tak. Dobre povedané.
Psychologička: Na týchto sedeniach nebude žiadna politika.
Starší pán 1: My ich volíme a oni si z nás potom robia…
Psychologička: Žiadna politika.
Starší pán 1: Všetko je politika. 
Psychologička: Dobre ďakujem vám. Nech sa páči pani môžete vy. 
Úradníčka: (hovorí veľmi rozpačito) Ja? Ja som Zuzana Gajdošová 
a ja… no čo vám budem hovoriť. Som sa na záhrade trochu tak mo-
tala, viete to je taká moja jediná radosť, pri tom sa tak odreagujem, 
keď uložím malého spať a môžem sa do záhradky motkať, také pekné 
rozárium sa mi podarilo toto leto dať dokopy, a to mám tak rada, to 
je pre mňa taká pekná nedeľa, nalejem si pohár takého ľahkého vína 
a potom sa len motkám.No a tak som aj vtedy, ale vtedy vám tak 
svietilo slnko a ja som tam bola taká naštvaná, taká som bola naštvaná 
a do toho to slnko tam tak pieklo. No ale tak však to nie je možné, 
sme svoji ani nie rok a on už vysedáva pomaly každý deň po práci 
na pive. To mám takto žiť celý život? A ja s malým doma.A teraz 
ešte aj cez víkend začne takto posedávať? Mi bude rozprávať, že 
chodí na fušky. Ale ja nie som sprostá!Ach, toto ma tak štve, to ma 

tak ponižuje, že mi do očí tvrdí také veci, ako keby som bola úplne 
sprostá a ešte mi aj povie, veď som ti tam zariadil záhradu. Bože ja 
som bola taká naštvaná. Ja som tam vypila celú tu fľašu vína a do 
toho to slnko, tak som schytila tie nožnice a rozstrihala som úplne 
všetky ľalie, sviniar jeden odporný, chudery ľalie. Tak som nakoniec 
schmatla tie nožnice, že ho idem pozrieť na tú jeho fušku a ja neviem, 
ja neviem čo by s ním porobila, keby ma nezastavili…no a potom 
ten sused, ten na mňa tých hnusákov zavolal, ten, ten…ani na meno 
neviem prísť. Však ale on sa uvidí, ja už viem, celú tú búdu svoju 
si tam postavil na čierno a to sa on ešte uvidí, peklo zo života mu 
spravím, tak ako ho on spravil mne, ja toho človeka.. 
Psychologička: Dobre, ďakujem, to by nám stačilo na začiatok. 
Úradníčka: Ježíš, tak prepáčte, ale ja som naozaj, ale tak to slnko 
a ten sviniar jeden..
Psychologička: To je v poriadku, nech sa páči tak ešte vy.
Chlap: Ja? Tak ja som Černanský Lukáš a … takže dôvod… a to 
mám akože povedať, teda môžem povedať čo chcem?
Psychologička: Samozrejme, je to na vás.
Chlap: Ja by som teda, aby so to trochu odľahčil, ja by som možno 
jeden vtip, taký trefný, aby sme tu z toho zasa nepoondili – „že za-
stavia dvaja policajti šoféra, ten nevie ani poriadne hovoriť, tak mu 
dajú fúkať a on nič. Pozerajú na ten prístroj, nechápu, vodič nevie 
zo seba dostať ani jedno súvislé slovo. Dajú mu fúkať ešte raz, zasa 
nič, tak ho vyzvú nech si vystúpi, že mu dajú nech prejde rovno po 
pruhovej čiare bielej, že sa uvidí. Tak ho vyzvú – vystúpte si – ukážu 
na stredovú čiaru a že – pán vodič, viete čo máte robiť – a ten vodič 
sa dá na kolená a spraví že (naznačí nosom šnupnutie bielej čiary). 
  Chlap, kamarát a policajt sa začnú  smiať, ostatní len trochu. 
Psychologička: My tu ale nie sme na to, aby sme si tu rozprávali vtipy.
Policajt: Dobrý, fakt..
Chlap: Ešte jeden poznám podobný, dobrý, tiež s policajtmi.. 
Policajt: Hej, hej, tie s policajtmi mám najradšej, 
Kamarát: Áno, tie s policajtmi sú najlepšie…
Policajt: Áno, najlepšie a to ja viem najlepšie, však sám som bol 
policajt, (atmosféra v sekunde zhustne – všetky zhrozené pohľady 
naňho) tak viem…. 
  Ticho.Pohľady na policajta. 
Psychologička: V poriadku, tak úvodné predstavenie máme. Len sa 
mi tak nejako zdá, že tu nie je nikto, kto by si dokázal naozaj pove-
dať prečo tu vlastne je. Neviem či si to uvedomujete, ale všetkých, 
ako ste tu, vás spája spoločný dôvod, prečo ste tu. Vie mi niekto 
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povedať, čo to je? 
Chlap: Môžem? 
Psychologička: Nech sa páči. Povedzte nám.
Chlap: Ja teda, neviem, ja som len chcel, že by som potreboval dnes 
odtiaľto odísť o niečo skôr.
Psychologička: Dochádzka a časová dôslednosť, ako som už hovorila 
na začiatku, bude pre našu skupinu to najdôležitejšie, aby..
Chlap: Ja len neviem či si to uvedomujete, neviem ako to máte ostatní, 
ale ja teraz musím chodiť autobusom…
  Vojde Marián. 
Kamarát: Ale nazdar Maroš!
Marián: Dobrý deň. Prepáčte, že meškám, smel by som sa k vám 
ešte pridať?
Psychologička: Táto skupina už beží. 
Chlap: Chápete, autobusom to trvá strašne dlho, stojí to v každej 
riti sveta…
Kamarát: Čo ty tu robíš?
Psychologička: Upokojte sa prosím.
Marián: Ospravedlňujem sa, len sa mi inak nedalo, vyskytla sa mi 
taká vec…
Kamarát: Však si sadni.
Chlap: Ja ak odtiaľto neodídem skôr, budem tu čakať dve hodiny 
na autobus…
Psychologička: Ešte raz vás upozorňujem, aby ste sa upokojili.(jediný, 
kto je nervózny, je psychologička) Všetci títo páni tu už absolvovali 
súkromné stretnutie, na ktorom si vybavili všetky formality a za-
platili, takže..
Kamarát: To my sme tu už boli…
Chlap: Chápete čo vám hovorím? Nemienim čakať na ten autobus 
dve hodiny.
Psychologička: Buďte ticho!
Marián: Všetky formality mám tu… (ide ich vytiahnuť)
Psychologička: A taktiež bol naplnený aj počet osôb na jednu skupinu, 
takže…(na kamaráta) posledný raz vám hovorím, aby ste sa upokojili
Kamarát: Ale však ja nič nehovorím. 
Marián: A mám tu aj všetky peniaze.
Psychologička: V poriadku. Tak keď tu teda máte všetky formality, 
dá sa to ešte akceptovať. Sadnite si a pridajte sa. Najprv sa nám 
predstavte a povedzte nám dôvod, prečo ste tu.  
Marián: Volám sa Marián Nepevný a som tu pre zostatkový alkohol, 
ktorý mi bol zistený, keď som bol na ceste do práce. 

Psychologička: V poriadku, ďakujem. Tak. Predstavenie máme za 
sebou a na úvod samotnej diskusie si vyskúšame zodpovedať  zák-
ladnú otázku, ktorá vedie k vašej prípadnej náprave – čo vás na celom 
vašom prípade najviac mrzí, keď vás niečo mrzí, resp. čo vás hnevá, 
čo považujete za najväčší trest. Nepôjdeme teraz porade, nechám to 
vás. (ticho)Nie sme v škole, sme dospelí ľudia, takže hovoriť budeme 
voľne. Tak nech sa páči. 
  Všetci ticho. 
Psychologička: V poriadku, tak pôjdeme porade, nech sa páči môžete 
začať tentokrát vy.
Chlap: Ja som sa akurát chcel opýtať, či môžem na vécko. (sekunda 
ticho) Či je to proti pravidlám skupiny?
Psychologička: Nie, samozrejme, choďte, tak začneme z druhej strany. 
Policajt: Ja som to vedel, vedel som to.
Psychologička: Dobre, nemusíte.
Policajt: Ale nie, nie, dobre, veď dobre. Tak čo? Najväčší trest? Takže 
najväčší trest, hm, ja neviem.Ja hlavne nechápem prečo tu musím 
byť. Fakt neviem čo tu ja robím, akože prepáčte, ale toto je úplne 
odveci a teraz ešte bez toho auta, pošlú ma sem a ešte aj bez auta, 
nemyslím tým služobného, ale vôbec ani vlastného, to je na nervy, 
pol dňa s tým takto zabijem. 
Psychologička: Takže máte na mysli časový faktor. Najviac vás 
trápi faktor času.
Policajt: Tak ale u mňa sa pije, potom ja musím šoférovať, ja musím 
fúkať a potom sem mňa pošlú… keby vám teraz niekto sem dovnútra 
hodí cez okná tehlu, tak mňa trafí rovno hlavy.    
Psychologička: Dobre, to by stačilo… 
Chlap: (sa medzičasom vrátil a sadá si) Pozor, za vami!!
Policajt: (zľakne sa) Čo?? (obzerá sa)
Psychologička: Upokojte sa, nikto sem žiadnu tehlu hádzať nebude.
Starší pán 1: To preto, lebo si policajt.
Policajt: Čo?
Kamarát: Povedal, že to preto, že ste policajt.
Policajt: To ako myslíte? Prečo akurát ja?
Chlap: Ježiš, lebo vy ste policajt. To je kretén.
Policajt: Čo ste to povedali?
Kamarát: Povedal, že ste kretén.
Policajt: To si ako dovoľujete? 
Chlap: Inak ako ste sa vôbec vedeli dostať sem, keď ste policajt, to 
už musí byť umenie, nie? 
Policajt: No a čo keď som policajt?
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Starší pán 1: Lebo všetci policajti sú svine.
Policajt: Čo si to dovoľujete? 
Psychologička: Dobre, teraz sa upokojíme, ďakujem zatiaľ, teraz 
poďte vy.
Starší pán 2: Ehm. Tak… aká bola prosím vás otázka? 
Psychologička: Čo považujete na vašom prípade za najväčší trest?
Starší pán 2: Trest? Ja neviem. (ticho, ako keby zabudol, že má na 
niečo odpovedať)
Psychologička: Pripomínam vám, že podmienkou absolvovania 
kurzu, je aktívna účasť.
Starší pán 2: Aha. Tak toto. 
Psychologička: Prosím?
Starší pán 2: No veď ste sa pýtali čo je najväčší trest. Či už padla 
ďalšia otázka?
Starší pán 1: Nie, nie, dobre hovoríte.
Starší pán 2: No tak toto tu.
Psychologička: V poriadku, ako chcete. Pokračujte prosím.
Kamarát: Ja, ja súhlasím s tým čo povedali tuto páni predo mnou.  
Psychologička: Hm. V poriadku. Dobre. Vy?
Starší pán 1: Ja? Tak ja…
Psychologička: Len mi nepovedzte, že súhlasíte.
Starší pán 1: Ja vám poviem, čo vám budem chcieť ja povedať. 
Psychologička: Tak nech sa páči. 
Starší pán 1: Ale vy už dopredu viete, čo od nás chcete počuť. Tak 
dajme tomu, že najväčší trest je pre mňa, čo ja viem, ten fakt, že som 
niekedy zakúsil alkohol, čo už nikdy, prisahám, nikdy nespravím. 
Môže byť? 
Psychologička: V poriadku. Dobre. Nech sa páči, pani, vy?    
Úradníčka: Tá hanba. Viete mňa tu poznajú všetci v meste, lebo 
pracujem na pošte a to viete, v takomto malomeste, to ma pozná 
každý. A to si neviete predstaviť, aké je to, keď sem idem takto cez 
mesto. To ja hneď vidím, ja to hneď cítim tie pohľady na mňa, ako to 
na mňa dopadá a z toho mi je tak ťažko, mňa vám normálne z toho 
pri srdci pichá a do toho ten sused, ten len čaká, kedy pôjdem, len 
čaká aby z okna mohol vyliezť a čumeť na mňa keď sem idem…
Psychologička: Čiže komplikácie spoločenského charakteru…
Chlap: Normálne mu prepichnite pneumatiky alebo rozjebte čelné…
Psychologička: Tak to by stačilo, ak vy neprestanete…
Úradníčka: Myslíte? Že by som mala?
Chlap: Jasné
Psychologička: Dobre, tak vy nám povedzte.

Chlap: Ja?Ja si tu pripadám ako ten pán Novák, čo ide za doktorom 
s diagnózou. 
Psychologička: Áno, ďakujeme…
 Kamarát sa zasmeje. 
Policajt: Aký pán Novák?
Chlap: To je ten, čo pán Novák príde za svojim doktorom, ten mu 
spraví vyšetrenia a potom mu hovorí – „Nie som istý vašou diag-
nózou, pán Novák, asi to bude z nadmerného požívania alkoholu.“ 
A pán Novák na to – „V poriadku pán doktor, bez problémov, tak ja 
prídem zajtra, keď sa z toho vyspíte.“
  Kamarát, stredný a policajt sa smejú. 
Psychologička: A vy (na Maroša) ? Aj vy nám poviete nejaký vtip? 
Marián: Nie, ja..
Chlap: Ja ešte jeden mám, ak by ste chceli, je to o…
Psychologička: Nie ďakujem, myslím, že stačilo.(zhlboka sa na-
dýchne) Zdá sa mi, že tu panuje taká všeobecná zhoda. Každý má 
najväčší problém hlavne s tým, že je tu. Tak mi z toho vychádza, pri 
racionálnom zvážení všetkých okolností, jeden návrh, s ktorým by 
som sa chcela na vás obrátiť – ako viete, ako sme si už povedali, toto 
poradenstvo by sa malo uskutočniť formou štyroch päťhodinových 
stretnutí, pričom každé jedno stretnutie by bolo zamerané na istú 
problémovú oblasť. Ja by som vám však v tomto momente rada dala 
jeden pre vás výhodný návrh, a to – keby sme celý proces, vzhľadom 
na spomenuté okolnosti, zredukovali na, povedzme, jedno stretnutie, 
konkrétne na stretnutie dnešné. Preberieme všetko, nemusíte mať 
obavy, len v istej mierne zredukovanej forme a formality potom 
vybavíme dodatočne, po tejto stránke problém nenastane. Aký je 
váš názor?
  Všetci (okrem Mariána) nadšene/zo zúfalstva vyjadrujú 
súhlas.
Psychologička: Skupina sa musí jednohlasne zhodnúť, preto sa opý-
tam takto – je tu niekto, kto by nesúhlasil?
  Všetci (okrem Mariána) opäť dôrazný súhlas.
Psychologička: Dobre, tak..
Marián: Ja…
  Ticho. Všetky pohľady na Mariána. 
Marián: (dožerie ho povrchnosť celej situácie) Ja som totiž závislý 
na alkohole.
Vznikne všeobecné pobúrenie – všetci vyjadrujú nesúhlas, každý sa 
doňho obuje vlastným spôsobom. 
Psychologička: Navrhujem prestávku, ehm – fajčiarsku. Nech sa 
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skupina trochu poradí. (odchádza)
Kamarát: Kamaríde, čo blbneš? Veď nič tým nedosiahneš. Čo to 
vymýšľaš za pakoviny? Veď je jasné, že tu o nič nejde iba o to, aby 
sme tej špine zaplatili peniaze a potom sa stratili. Všetko ostatné je 
iba vata. Tak načo to silíš?
Marián: Takže iba zaplatili a potom sa stratili. To má byť vyvrcho-
lenie celej tejto procedúry? 
Kamarát: Ále, príliš nad tým rozmýšľaš.
Marián: Príliš nad tým rozmýšľam? A čo mám robiť?
Kamarát: Nič. Tu totiž nejde o teba, ani o mňa, ani o nikoho z nás 
ostatných. Normálne sa na to vykašli, chvíľu si tam ešte posedíme 
a potom si zas budeme robiť, čo budeme chcieť.
Marián: Budeme si robiť, čo budeme chcieť?
Kamarát: No jasné. Pozri, hneď, ako tu skončíme, pôjdeme na pivo. 
Čo povieš, z odborného poradenstva rovno na pivo, to si  len tak 
nedovolíš. 
Marián: Tak na pivo. 
Kamarát: Jasné, na pivo, aj tak treba zapiť, narodky budem mať. 
Psychologička: (vracia sa na scénu) Môžeme pokračovať? (všetci 
sa usadia) V poriadku. Nadviažem teda rovnakou otázkou ako pred 
prestávkou. Je niekto proti záujmom tejto skupiny? 
 Ticho.
Psychologička: Tak fajn. Dnes si teda spravíme prierez, ako som už 
spomínala, prierez hlavných bodov tém všetkých naplánovaných 
stretnutí a tým činom bude celý proces našich posedení skompleti-
zovaný. Mám tu vytvorený pracovný list, ktorý obsahuje v ekono-
mickej podobe všetky témy. Sú v ňom obsiahnuté predovšetkým 
hlavné – styčné body v niekoľkých sedeniach obsiahnutých diskusií. 
Tak nech sa páči rozdajte si to, poposúvajte si to… (posúvajú si to, 
na Mariána nevyjde) Máme? Máme všetci?
Marián: Ja ešte…
Psychologička: Fajn, čiže máme všetci, môžeme teda začať. Ako 
môžete na liste vidieť – je to dokopy 6 otázok, čo si akurát môžeme 
rozdeliť. Každý z vás teda prečíta jednu otázku, potom dostane 
priestor na zodpovedanie a potom sa môžu vyjadriť ostatní, podľa 
toho ako sa kto bude chcieť zapojiť. Tak nech sa páči, môžeme začať 
napríklad s … (pozrie smerom na stredného)  
Policajt: Ja som to vedel. Zasa ja, toto teda…
Psychologička: Dobre, dobre, upokojte sa. Tak budem vyberať zo 
zoznamu podľa mena. Po mene vás  ešte nepoznám, tým teda za-
bezpečíme objektivitu…tak napríklad, napríklad… tak napríklad 

pán Peter Toliar…
Policajt: No jasné, no jasné. Veď ako inak.
Chlap: Dobre, v pohode, ja tú prvú otázku prečítam. 
Psychologička: Ďakujem. Nech sa páči môžeme začať. 
 Svetlá. 
Chlap: (číta otázku) „Ako je alkohol podľa vás v našej spoločnosti 
vnímaný, ako akceptovaný?“ (odpovedá vtipmi)
„- Pane, tu sa nespí! - hovorí čašník hosťovi s hlavou na stole. 
- Ja nespím, ja vraciam.“

Dvaja opití idú autom:
- Na ďalšej križovatke choď doprava, potom rovno a doľava.
- Čo ti šibe? Veď ty šoféruješ.

Ožrana za volantom zastaví policajt a vraví mu: “Preboha človeče 
vy ani neviete stáť na nohách čo ste tak spitý!“ 
Opitý: “A prečo asi idem autom.“
Chápete? Ja to mám tak v piči. Ja mám peňazí dosť. Keby ten poli-
cajt nebol taký sprostý, mohlo ísť tých dvesto eur za tento cirkus do 
vačku jemu. Možno nabudúce. (už ide skončiť, ešte sa otočí a dodá) 
„O tretej ráno búcha spitý muž na dvere svojho bytu. Otvorí mu 
rozčúlená manželka:- Teraz sa chodí domov, ty ožran?- Ti jebe? Ja 
som sa len zastavil pre gitaru!“ (sadá si)
Psychologička: Pán Radoslav Rozental. 
Kamarát: „Aký trest by ste dali človeku, ktorý niekoho zabil autom 
a bol nameraný alkohol v krvi.“ No tak, to… to by nemalo byť. Ja 
asi, teda určite by som ho potrestal. Však len tak si sadnúť za volant 
s alkoholom v krvi a ešte keby niekoho zabil,  tak to určite..  ten.. 
by som ho potrestal,  to je jasné, veď takto šoférovať to sa nemá, 
to určite nie. Tak. (obzerá sa, je si neistý) Stačí? Takto to má byť? 
Môžem si sadnúť? (sadá si) 
Psychologička: Pán Karol Révay
Starší pán 1: „Poznáte zákon premávky vzťahujúci sa na požitie 
alkoholu a nedovolených látok?“ Celý deň, celý boží deň sa seriem 
na stavbe, zarábam na ženu a štyri deti. Už tridsať rokov. A platím 
z toho dane. Nikto ma preto nebude drbať za to, že si po robote dám 
dve pivá a potiahnem auto domov – o ulicu ďalej. 
Psychologička: Pán Peter Toliar
Policajt: „V akom prípade by ste ospravedlnili alkohol za volantom“ 
No, tak…. pozrite…. ja som si to nevybral, keď akože narážate na 
to, že ja… Hej? Nevybral som si to. To je treba povedať ako prvé. 
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Mňa viac-menej doma vybrali, že otec mal nejakého známeho, čo sa 
stal vedúcim na katedre policajnej školy a tak, že keď nič nebudem 
vymýšľať, tak sa budem mať dobre. Však dobre, len, len…. no len 
toľko chcem, že ja som si to nevybral. A teraz ďalšia vec, však ja 
ti zákony nevymýšľam, ja dokonca robím s kolegom, ktorý je nado 
mnou a ja… ja ani len sám o tom nerozhodujem, tak ja neviem, prečo 
akurát ja. Prečo ja mám akurát ja mám povedať, že nejaký alkohol, 
za volantom by sme mohli ospravedlniť. Čo s tým mám ja? Však ja 
by som aj ospravedlnil, ale potom sa všetci ozvú, že to som nemal 
a aj tak bude zle. Ja nie. Nie. (sadá si)    
Psychologička: Pani Zuzana Gajdošová.
Úradníčka: „Akým spôsobom viete odolávať manipulácii v súvislosti 
s alkoholom?“ Manipulácii. To akože, keď niekto chce aby som si 
dala? Ja zase, však nechcem, tak si nedám… či akú manipuláciu 
myslíte? Však dám si iba keď chcem. Napokon, sme vinársky kraj, 
tak keď je nejaká udalosť tak si dám. Keď sa tak zídeme, tak to je 
lepšie, nech sa tak človek rozpovie… ale minule som si nedala, lebo, 
to už bolo potom, čo ma tie svine, čo ich na mňa ten… ach ten sused… 
ale ja mu ešte ukážem, také peklo zo života mu spravím, že ich na 
mňa zavolal. No tak to som si nedala, lebo, ježišikriste, lebo mne 
vám bolo tak trápno. Všetci sa tam na mňa pozerali, ako keby som 
ja bola neviem čo, ako na nejakú handru, lebo všetci to vedeli a tak 
si šuškali, že taká mladá, dieťa vychováva a opije sa za volantom. 
A toto ja nezvládam, keď si niekto takto ukazuje prstom… však ja 
som chcela len, ale to kvôli nemu, bože ani na meno jej neviem prísť 
a potom jasné, že som vypila to víno, ale to ten sused, ja neviem, čo 
teraz budem robiť, ja sa tak hanbím, ja sa tak strašne hanbím, ja sa 
tak strašne… (ide si sadnúť, ešte sa otočí),… ale toho suseda, ten sa 
mi ešte pod ruky dostane, raz schmatnem tie záhradnícke nožnice 
a potom sa dosmeje (sadá si)
Psychologička: Pán Július Ulajši. 
Starší pán 2: „Viete si predstaviť svoj život s abstinenciou? Čo by 
vám priniesol?“ Neviem. 
 Rozsvietia sa svetlá.
Psychologička: Ďakujem. To je všetko. Ak by mal ešte niekto niečo…
(čaká)  tak, ak už nie je žiaden problém….
Všetci ako na štartovacej čiare, rozhodnutí všetko už skončiť.
Psychologička: Tak vám v tejto chvíli teda naposledy ďakujemza 
absolvovanie, naše poradenstvo je týmto ukončené.
  Všetci utekajú. 
Marián: Všetci!!! Preboha!! Veď tu všetci majú nejakí problém!!…. 

(všetci pozerajú zarazene, s hnevom, s nepochopením, s odsúdením 
na Mariána) Tá žena, veď tá žena (na úradníčku) má preboha pred 
psychickým kolapsom a… a ten pán (na staršieho 2), veď ten ani nevie 
kde je. A vy (na staršieho 1), akože prepáčte, život je sviňa, ale vy tou 
svojou dotknutosťou a ješitnosťou si to všetko úplne komplikujete. 
(kamarát ho chce stopnúť) Ty sa Rado ani neozývaj, keby som ťa 
nepoznal a nepamätal si na všetky tie tvoje jazdy, keď si nevedel 
ani chodiť, tak by som povedal, že si hotová antireklama na alkohol. 
A vy? (na policajta) Vy ste krista policajt!!! Vy ste policajt!!A vy! 
(na chlapa – ten ho schytí a zvalí na zem) 
Psychologička: A vy? Pán Nepevný? Čo vy?
Marián: Ja? Ja… ja…neviem, ja… (nenachádza slová)
Psychologička: Hm (pousmeje sa). No vidíte.Opakujem, naše pora-
denstvo je ukončené. Potvrdenia o absolvovaní vám budú zaslané 
poštou. Potom si už budete môcť prevziať opäť vodičský. (všetci sa 
zaradujú) Môžete ísť domov. Dovidenia. (všetci odchádzajú, pomaly 
sa zo zeme dvíha aj Marián, odchádza). 
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Marianna Ibrahimi
PIKNIK
 
postavy
1. Ja
2. Kamarátka Veronika
3. Mravec Tomáš
4. Ježko Dežko
5. Húsenica Hanka
6. Kráľovná Klementína
 
1. OBRAZ
 /  Prechádzam sa po javisku s misou koláčov a ovoniavam ich. Za-
zvoní zvonec. Položím misu s koláčmi na stôl a pozerám do hľadiska 
odkiaľ prichádza moja kamarátka Veronika. /  
VERONIKA:  /  natešene, nedočkavo /  :Máš už všetko nachystané? 
Môžeme ísť. Už sa teším!
JA: Áno, ešte dám koláče a jabĺčka do košíka.
 /   Poprekladám koláče z misky a jabĺčka zo stola do košíka a s Veroni-
kou sa prechádzame po javisku čím znázorňujeme cestu na piknik. /  
VERONIKA: Tu by sme mohli ostať pri tomto veľkom kameni, 
aspoň nám bude tieniť na košík s koláčmi a vodu. 
 /  Rozťahujeme deku, sadáme na ňu a rozkladáme jedlo. /  
 
2. OBRAZ
MRAVEC TOMÁŠ: / výkriky, nie je ho vidieť / Au! Aaaau!
JA: / vykríknem a chytím sa za zadok ako keď ma niečo poštípe / Au! 
Niečo ma poštípalo!
MRAVEC TOMÁŠ: / nešťastne, ešte ho nie je vidieť len počuť / Prepáč, 
nechcel som, ale sadla si si na mňa.
 /  Nadvihneme deku tak, aby diváci pod ňu nevideli a tam vyjde 
mravec Tomáš / .
MRAVEC TOMÁŠ: / vystrašene, krčí sa pri deke / Neubližujte mi, 
prosím! Ja som Tomáš. Bol som na prechádzke a hádzal kamene do 
mraveniska. Nahneval som tým kráľovnú Klementínu a zakliala 
ma na mravca, aby som pochopil, čo zlé som spravil. Snažil som sa 
pomáhať mravcom, ale tí ma medzi seba neprijali, vraj som lenivý. 
Teraz ma naháňa ježko a chce ma zožrať. Ja už nevládzem utekať. 
Chcem ísť za mamičkou, už ma iste hľadá. / začne plakať /  
JA: / zvedavo / A kde je ježko, veď ho nikde nevidím?
MRAVEC TOMÁŠ: / ukazuje prstom do zákulisia / Tam kúsok v krí-

koch, pri vode. Počúvaj ako funí.
 /  Na chvíľku ostane ticho a ježko Dežko ktorý čaká v zákulisí na-
podobňuje funenie stále hlasnejšie /  .
VERONIKA: / vykríkne / Idem ho pozrieť! / rozbehne sa smerom 
k zákulisiu.
 /  Zo zákulisia robí kotrmelce na javisko ježko Dežko. Keď zastaví, 
ostane skrútený akoby v klbku /  .
JEŽKO DEŽKO: / bojazlivo / Neubližuj mi, som Dežko. Kráľovná 
Klementína ma zakliala. Hanbím sa povedať prečo, ale robil som 
veľmi zle prírode. Chcela, aby som pochopil ako príroda trpí. Som 
veľmi hladný, tak som si vyhliadol najpomalejšieho mravca a snažím 
sa ho chytiť. Ale ani to sa mi nedarí. Neviem ,čo budem robiť. Ako 
mám zrušiť kliatbu? 
VERONIKA: / milo volá ježka a idú spolu na deku / Neboj, ja ti ne-
ublížim, poď za nami. Nemusíš zjesť mravca, máme tu jabĺčka, 
ponúkneme ťa a niečo vymyslíme.
HÚSENICA HANKA: / plazí sa zo zákulisia / Aj ja chcem!
JA: / zvedavo / Aj ty si zakliata?
HÚSENICA HANKA: / pyšne /  Nie,  ja nie som. Ja som húsenica 
Hanka. Budúca dvorná dáma kráľovny Klementíny. Len musím 
narásť a dávať pozor, aby ma žiadne zvieratko nezjedlo. Ale vy ma 
ochránite, však?
 /  Všetci sme spolu na deke, jeme, rozprávame sa a smejeme sa. /  
 
3. OBRAZ
JA: / zvedavo / Hanka, povedz nám prosím ťa niečo o tej kráľovne 
Klementíne.
HÚSENICA HANKA: Na dne rieky Nitry je veľké kráľovstvo. Žije 
tam kráľovná Klementína. Je tokráľovná tejto rieky. Stráži prírodu 
a učí ľudí správaťsa k nej pekne. Je veľmi krásna a milá. Prichádza 
vždy s búrkou. Zahrmí a ukáže sa spolu s dúhou.
MRAVEC TOMÁŠ: / neverí / Pozri sa na mňa. Predtým som bol 
chlapec, teraz som mravec, nie je až taká dobrá ako hovoríš! 
HÚSENICA HANKA: / nahnevane / A ty si bol dobrý? Ubližoval 
si mravcom, ktorých kráľovná ochraňuje. Musíš si uvedomiť, čo si 
spravil. Až potom ti Klementína odpustí a premení ťa späť na chlapca!
MRAVEC TOMÁŠ: / smutne /  Ja som si  to už uvedomil! Už som 
si vyskúšal, čo je to byť mravcom. Nedokážem pracovať ako oni. 
Nikdy som si nemyslel, aký ťažký život majú. Môj život chlapca 
bol krásny, je mi za ním smutno. Ak kráľovná Klementína zruší 
kliatbu, budem pravidelne pomáhať mravcom a nosiť im jedlo, aby 
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sa toľko nenarobili.
HÚSENICA HANKA: / prísne /  A čo by si spravil ty ježko? Ty si 
hádzal odpadky do rieky, a tiež aj okolo rieky. Ubližoval si aj húse-
niciam a jaštericam. Ako to chceš napraviť?
JEŽKO DEŽKO: / smutne /  Ja sa hanbím. Nechcel som povedať čo 
som robil, ale je mi to veľmi ľúto. Keby ma kráľovná Klementína 
odkliala, chodil by som zbierať odpadky okolo rieky a pomáhať 
zvieratkám. Už nikdy by som nechytal jašterice a netešil sa ako stratia 
chvost keď sa mi ich podarí chytiť a oni chcú utiecť! Už nikdy by 
som neubližoval ani vám húseniciam ale naopak, chránil by som vás!
 /  Húsenica Hanka sa začne skrúcať akoby ju bolelo brucho /  .
HÚSENICA HANKA: / skrúca sa /  Prosím, pomôžte mi, odneste 
ma na strom! Už prišiel čas, musím si postaviť domček, aby som 
sa mohla premeniť na krásneho motýľa. Kráľovná rieky Nitra, naša 
kráľovná Klementína, si po mňa príde. Prajem Vám veľa šťastia 
a občas ma príďte navštíviť!
 /  Spolu s Veronikou ju podopierame a pomôžeme jej do zákulisia. 
Vrátime sa na deku kde pokračuje piknik. /  
 
4. OBRAZ
 /  Na javisku ostane tma. Zahrmí. Potom sa javisko osvetlí vo farbách 
dúhy. Všetci na deke prekvapene pozeráme čo sa deje a zo zákulisia 
vystupuje v dlhých šatách kráľovná Klementína.
KRÁĽOVNÁ KLEMENTÍNA: / pozerá na nás a hovorí výrazne 
a pomaly ako kráľovná / Vitajte! Vidím, že ste si uvedomili ako ste 
ubližovali prírode. Príroda a zvieratká, ktoré sú pri rieke a aj v rie-
ke, sú pod mojou ochranou. Toto je moje kráľovstvo! Počula som 
o čom ste sa rozprávali s mojou dvornou dámou Hankou. Cítim, že 
to myslíte úprimne. Pokiaľ mi sľúbite, že budete prírodu ochraňovať 
a budete chodiť pomáhať zvieratkám v mojom kráľovstve, ostanete 
chlapcami. Pokiaľ tento sľub porušíte, premeníte sa naspäť na mravca 
a ježka a ostanete tak už navždy.“
MRAVEC TOMÁŠ A JEŽKO DEŽKO: / natešene vykríknu / Sľu-
bujeme!
 /  Znova ostane na javisku tma a zahrmí. Javisko sa osvetlí vo farbách 
dúhy. Húsenica Hanka premenená na motýľa vybehne na javisko 
a tancuje v dlhých šatách okolo kráľovnej Klementíny. Tak chvíľku 
tancuje, znovu ostane tma a zahrmí. Keď sa rozsvieti tak kráľovná 
Klementína s Hankou sú už preč a na deke sú Tomáš a Dežko už 
oblečený ako chlapci. Spolu zbalia koláčiky a jabĺčka čo ostali, 
deku a idú domov / 
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