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EXOTICKÉ

EXHIBÍCIE

Lucia MORAVČÍKOVÁ

1

(1988, Liptovský Mikuláš): Navštevuje Technickú Univerzitu v Košiciach, Fakultu umenia, Odbor Nové médiá. Na internete vystupuje pod nickom Annita.

te

rn

Zomreli sme
s chvíľkou fantázie
v niekoho lone
prenikavo kvíliac.

Uvažoval si niekedy
o vlastnení plynu,
o bezduchej pare

A sentiment sa lepil
na podpazušia
starých pavučín,

z mojich úst,
keď prichádzal vlak?
Unikala som zadnými vrátkami

kvapkal nám
na spotené čelá
ticho zúriac

pred sebou.
A ty si sa len

v nekonečnom behu dní.

hneval
a hneval

Snáď sme to ani neboli my.

a dupal po mne
konverznými trampkami.

S perím na hlave si tu lietam...

n

inter

KAKTUSOIDNÁ

ŤAŽIVO

á

á

LEPKAVO A

in

Bol si vo mne
aj v nej,
aj v nej,
aj v nej,
aj v nej,
aj v nej,
aj v nej,
aj v nej,
aj v nej
.....a vtedy som ťa obklopila.

FRUSTROVANÁ
Hral sa s autíčkami

mojou myškou

a jeho mačkou,

máločo mu šlo tak dobre.
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Ľuboš H.

2

(1984, Čadca): Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, Odbor Enviromentálna geológia. Momentálne žije v Žiline. Vo svojom voľnom čase hrá na bicie v
postrockovej kapele The ills. Zaujíma sa o fotografovanie a snowboard. Na internete vystupuje pod nickom Daron

O
´
vine

om
bzor
o
d
Na ených trenkách
v červ
padá rosa
na bosý
balkón
a pra
vítko
pri
prest
alo p
am
odp
ky

...从不动旅行向名中國與台对象...

orova

olivová

...

...

Stretnutia
uprostred obrubníka,
pamätáš?
Ako vtedy,
keď sýkorka,
srna
a blbý svet
šušťal v lístí.
Zem sklopila zrak
pod tvojím klopením
a hanblivým opätkom.
Vidličkou
si mi láskala
poháriky
plné vína
a ja som v hrudi zapálil špičku tvojej
cigarety.

ť

Na ryžových poliach
si niečo budovala
a ja
v saku
saké
pri Osake
som chlípne zazeral
na dno svojho pohára,
aby som si nevšimol,
že polievaš
aj svoje telo,
aj lascívne odhalené boky,
aj zem,

... . ..
z ktorej medzi nami vyrástla
jediná stavba, čo vidno z nášho vesmíru.

Na lavičku pri fontáne
si si sadla a čakala.
A ja som prišiel
a spýtal sa:
„Ahoj, máme sa?“
Vstala si,
objala ma
a pobozkala.
„Áno... navzájom...“
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Dalibor BALOGH

3

(1987, Levice): Publikoval v zborníku literárnej tvorby NETvorba. Na internete vystupuje pod nickom D.B.

Môj prvý život (

sladkých

17

)

Vyšiel som z diery
do tejto diery
a matke som tým pokazil postavu
a otcovi sny
a súrodencov tým potešil.
Pršalo, akoby sa nič nestalo.
Z matky ma vytiahli kliešťami,
keďže počas pôrodu padla
kvôli môjmu objemu
do kómy.
Prečo len ten idiot nepoužil gumu?!
Alebo mi doktor mohol tými kliešťami,
alebo čo to vlastne použil,
rozdrviť hlavičku.
Aspoň by som nemusel písať túto báseň.
Východ slnka
a dážď je fuč.
A tak som tu,
totálna troska,

trocha prihlúpy,
vzhľadom trocha prihriaty,
ale inak celkom v pohode.
Ale dievčatá mám rád,
hlavne keď sú nahé
a ležia predo mnou s roztiahnutými
nohami
a slastne prižmúrenými očami.
Mám rád zdravé dievčatá
a pivo a rum a víno.
Mám 17 a niečo
a CD vo veži hrá Franka Sinatru a jeho
My way.
Som tu a nesnažím sa niečo dokázať,
je mi to jedno.
Chýba mi sex.
Nemám rád ľudí,
oni nemajú radi mňa.
A tak je to fajn,

tak to má byť,
som s tým spokojný.
Môj prvý život
sa skladá z vína, zúfalstva a beznádeje.
Sem-tam nejaká tupá krava –
podojiť a napiť sa
a odísť sa vyspať na cintorín.
My way.
Netuším, kde skončím,
možno sa nedožijem 30-ky,
a možno skončím ako násilník.
Vykradnem niečo,
alebo niekoho zabijem,
len tak, pre srandu.
Flákam sa,
neučím sa
a je mi to fuk!
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Je to tak,
naučil som sa milovať človeka,
naučil som sa ľudí nenávidieť
pre službu spoločnosti,
pre spravodlivosť,
ktorá nám rozdrví mozgy
namiesto doktora,
ktorý to mal spraviť pred 17-timi
rokmi.

Bude ako nebolo,
všetko ma tu serie –
ľudia, zvieratá, stromy, šťanky, a
hlavne ja sám.

Každý si hľadá, čo nájde,
ale ja som našiel iba hovno na ceste
a nedá sa povedať, že som našiel to,
čo som hľadal.

A vtáky, ktoré mi serú na parapetu okna,
ma dosť serú!
Seriete ma, vy prihlúpe operené hovná
so zobákmi na riti!
Zpívám ptákům a zvlášť holubúm,
strieľam vtáky a zvlášť holuby.

Bez

tvárový

Dal som ti bozk,
dal som ti vášeň,
dal som ti lásku,
dal som ti odpiť z môjho piva
a ty si mi bozkom odhryzla celú moju tvár.

A je mi fajn.
Trocha si pospať
a všetko bude ako predtým,
skurvene vyjebané!
Nechcem ísť spať,
nechcem sa zobudiť,
nechcem počítať hviezdy na strope
a ovečky na oblohe.
Som troska
presne ako všetci ľudia
okolo mňa.

chyb

!

Flákam sa,
občas často pijem
a je mi fajn,
hlavne keď pijem,
inak je to zlé.

Sex pistols,
My way
a drogy a sex a rock-n-roll,
je to fajn.
Flákam sa a je mi dobre.
Neviem hrať futbal,
ale mám ho rád.

a

Mám sa dobre,
ďakujem za opýtanie.

chytil som tvoje mladé ženské telo,
zdvihol ho k oblohe a
zahasil v popolníku.
nemala si mi hovoriť,
že poznáš môjho boha.

Ale inak sa mám celkom fajn,
díky za opýtanie.
Toto je môj prvý život.
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q

Miroslav HNÁT

4

(1984, Spišská Nová Ves): Vyštudoval Hotelovú akadémiu a tohto času je zamestnaný ako vyhadzovač v jednom večernom klube. Na internete vystupuje pod nickom Nervaq.

zabijaka

D
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Pieseň

Zrkadlo je
hlbšie o ďalšiu
termoreguláciu
neočakávania
nepostrehnuteľného
ktoré majstrovsky
vnucujem prosbám
o raňajky s
dňom plným
zahodených
rúk
mozoľnatých
tlačením
príležitosti
pred sebou
musím opäť
prehrať nad
periodicky
posledným
atropínovým
bozkom.

Zrkadlo je
hlbšie o ďalšiu
termoreguláciu
neočakávania
nepostrehnuteľného
ktoré majstrovsky
vnucujem prosbám
o raňajky s
dňom plným
zahodených
rúk
mozoľnatých
tlačením príležitosti
pred sebou
musím opäť
prehrať nad
periodicky
posledným
atropínovým
bozkom.

Krváca lávou
rieky už naplakali
moria

zeme

veterné myšlienky
rozpínajú tmu
ladné krivky sú už

skoro anorektické
zemetrasenie chveje sa
hrôzou
mizneme pušným prachom

Ne

rv

a

Nabrúsené hrany
myšlienok
farbia mi zrak
na čierno
z hrdla sype sa mi
štrk
pri kovovej
modlitbe
nad trénovanou
posteľou
a roztrasené
sekundy
sa bijú
do hrude
v obrovskom
zbabelstve
Zem cíti váhu
boľavých chodidiel
času
keď dverám vyplazujem
chrbát
a snár nechávam
stonať
na ohnutých
nosidlách
kde suším
živú vodu...
Tak veľmi túžim
zabiť
človeka
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STREDNE

DOZRIEVAJÚCO
ÚTULNÉ

Marcela MELOŠOVÁ

5

(? ., Brezno): Na internete vystupuje pod nickom Daisy35.

H

Pred

s mojimi vlasmi.

Je dosť miesta
a schodov,
ktorými možno prídeš na to,

Chcela som pozbierať

že byty
sú podobné výťahom

zopár bielych myšlienok.

a priestor v nich
sa obmedzil

Niesla som seba

na úniky.

Zapne sa premietačka
a ty
nebudeš cítiť
kov v ústach,

e

ale mäkkosť
priliehavých dlaní.

n

a deravé tašky.

p

y

Keď dopadneš,
možno na chvíľu stratíš
(s)vedomie.

d

...sa vločky maznali

p

dverami

a

Deň pred Štedrým večerom...

blu

í
ejš
áln
gin iteľ
ori
to stvor
čas
Je jeho
ako
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Daniela J.

6

( ?, ? ): Navštevuje Univerzitu Konšantína Filozofa v Nitre, Fakultu prírodných vied. Na internete vystupuje pod nickom Eufrozina.

14:31
naše hlavy

15:40
dážď

delí

21:24

22:57

povedzme

predstav si ho

že ho zaraďujem medzi bytosti

ako zababrané decko

len lomítko

sú len očné

z percenta

kvapky

sem tam

z lakťov

aby zem videla

sa objaví

mu kvapká

ale

ako ďaleko

tlaková níž

sen

je naozaj

dočiahne

v mojich očiach

málo pravdepodobné
že zo spŕch
niekedy

možno nám závidí
tvoja ruka

a v byte nastane zrazu taký chlad

smrť

že zamrzne akvárium
šialenstvo

začne snežiť

úsmev

odkôstkovaná zem
v jeho rukách
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pridávam sa
k tým, čo na/sledujú
bielu čiaru

srdce
a koberec do kuchyne

é
in
a
y

Utkala z nich len to podstatné

ik

čierne čmuhy z gumolitu

íž

Vyrezala som

práce

moja bránica
sa neubránila
nekonečnu

V čakárni

Kr

p

ručné

Na

i

raj
k
/o

Pre šľapaje ktoré nie sú

KRAJNICE

d es
n

ľudia
odinštalovali
život zo svojich životov
a tak len
zízajú
že aká neokrôchanosť
ako rozopnutý zips
blúzka
ako povedať
nahlas
KOKOT
a to som len chvíľu
chcela kráčať
bosá

Páralo sa mi tričko

načo?
objaviť naškriabanú
báseň
na pokladničnom lístku
v kabelke
po pár mesiacoch
a nevedieť
čo s ňou
načo vôbec
načo vôbec
sú

a on ťahal tú nitku
Ťahal
a čistil si ňou priestor
medzi prstami
Vravel, vieš
noc je len splývanie s pozadím
Skoč
Vravím, viem
aj medzery majú medzery
Skoč prvý
Párali sa mi vlasy
aj s vlásočnicami
a on ich ťahal
Ťahal
Až som úplne zmizla

v nás
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7

Johana TAKÁČOVÁ

(1993, Košice): Navštevuje Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach. Na internete vystupuje pod nickom Jonqa.

e

K

l
e

v

dva

í

i
n

Kvílenie

Žijeme tu
potme
...a vcelku skromne
v našich jednoárových bytoch
klameme a skrývame
studené prsty prosiace o milosť
a cez diery
občas možno začuť
už iba pridusené náreky
čakajúce
na vzduch

V záujme nezaujímania sa
už nenačúvam
vybraným medzerám,
kmeňom
suchým od kosti
v ktorých všetky priznania
bývajú aj tak
zákonite prekrútené
a vypľuté na okraj
dlane

Raz

v najostrejších kútoch
sedáva načúva tvorí

tri

údery papierových zvonov
a brada
nenávratne vrytá do kolien

aby potom
ako vtáča, tri razy zmáčané
v mláke
hopsali čakajúc,
kým uschne ďalšie z nich
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Katka KOBZOVÁ

8

vené

Niekde

R

ma
po r

če

(1991, Revúca): Navštevuje Filmovú a televíznu fakultu VŠMU v Bratislave. Na internete vystupuje pod nickom Vieš čo? nie. alebo Saphira.

i

Dnes v autobuse

sa

m

dz

anče

zateká nám do schránky
a tvoje odkazy sú
nejasné.
Prsty zostali zalomené
pod šupkou pomaranča,

veci

Už mi viac nepíš,

jú

de

si v Žiari nad Hronom
sadol za mňa
chlap môjho života.
Mal dlhé vlasy
a všetko pochopil,
pričom sme nepreriekli ani slovo.
Vystúpil v Nitre.

o chvíľu začujem
praskanie žilky.

Včera si ma postupne

Viem,

vynosil do smetí

červenanie očí

v *** igelitkách

začína hlboko

(aby nedošlo k nedorozumeniu, tie hviezdičky

v mozgu.

nenahrádzajú vulgarizmy, ale názov Billa, ktorá

Viem,

mi nezaplatí ani cent za to, že by som jej robila

už nebudeš,

reklamu).

prsty ostali

Vlastne sa dnes v Nitre

v povojnovom tichu

a ani v Žiari na Hronom

trčať z pomaranča.

nič nestalo.
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Akoby si ( ) nikdy nebol

tu

Neviem.
Asi viem, čo chcem.
Chcem, aby ti každé moje slovo na smrť ublížilo, a potom aj mne. Nie preto, že ťa to
bolelo, ale preto, že ťa to odsunulo o ďalšie dva centimetre odo mňa.
Neviem.
Chcem ťa mať tu, aby mi bolo zle z tvojej existencie a tebe tiež.
Neviem.
Asi ma niečo príliš ťažké kleplo po hlave.
Fakt neviem.
***
Sebareflexia II.:
Ak bude treba,
a asi bude treba,
zmením opäť svoju identitu. Zjazvím ju tak, aby si ju viac nespoznal. Dotrhám,
rozhádžem, lebo tebe sa nikdy nechcelo zbierať odpadky. Zabijem.
A ak bude treba,
a asi bude treba,
pôjdem, zmiznem, utečiem, najskôr niekam k Čukčom, lebo Filipíny alebo Južný pól
sú príliš blízko. A ak ma budeš chcieť nájsť, čo iste nebudeš, môžem stále udržiavať
rovnakú vzdialenosť a zašiť sa niekde doma pod kobercom.
Asi bude treba...
***
Keby si mi aspoň klamal, že ma miluješ...

Teória I

Všade sú tie slimáky. Zelené, žlté, s domčekom, bez domčeka.
Tie s domčekom nezabíjaj...
Veď aj tak ich nezabijem... všetky.
***
Ty máš domček. Nikto ti neublíži.
***
Sebareflexia I.:

tu

Ak sa postavíš
do stredu chodníka
(na dĺžku),
budeš vidieť,
kde začína
a končí,
ako čiarka,
príklad:*
,
koniec príkladu
a niektoré
sú len priamky
odniekiaľ
nie(je)kam,
bez príkladu,
* : = dvojbodka,

Teória II

Akoby som ( ) nikdy ani nebola

Mohol by si spočítať,
koľko takých čiarok treba,
aby ti tvoje decko vyfarbilo tričko,
nakreslilo domček,
ženskú,
psa,
druhé decko
slnko,
hviezdy,
mesiac,
...**
(pauza).
Mohol by si sa dať vystreliť
na ten mesiac
a ak by stihlo dokresliť mraky,
bolo by mi to celkom jedno.
** ... = tri bodky,
koniec teórie II,
radšej prax.
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Dáša MINÁRIKOVÁ

9

Ešte raz
vyplazím slnku
holé nohy.

z

Snáď si to osy nevšimnú,
keď budem jabloni strihať
červený melír
na koláč,

Konečne niekto
ostrihal antény
na panelákoch,
výkričníky do neba,
modlitby do šrotu.
Boh prišiel
o klienta,
ja o Vieru,
(vlastne Denisu).

balk
óna

Sme si kvit.

už aj minule chutil
o tri letničky menej.

ke

Je preč
ako zábran
y,
keď vety c
hcú byť
holé
jednoslovn
é
slabiky,
vzdychy...
Vlhko nie len v ústach,
a medzi nami
sedem gombíkov...

2005

Mahjongg

ej leb

enš
íslo m

č
gvo
Mozo eká
t
tov.
mi vy nčeky prs
o
cez k

Rýmujem sa do bezoblačna

ky
špa

Nehádžte

Zjesenievanie

(1968., Svidník): Vyštudovala Strednú ekonomickú školu. Žije v Košiciach. Tohto času je nezamestnaná. Na internete vystupuje pod nickom Taraxa.

Nechávam si prehru,

Kvílim

ty čistý stôl,

ako pod nohami sneh,

pôjdem...

zašľapané leto mi píše,

Mám ruky

že to bola remíza,

v tvojich vreckách

ty kráľ,

a nahlas

ja kráľ,

kockatiem.

v tmavomodrom objatí plačem,
že mám viac.
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FEBRUÁR

FEBRUÁR II.

Vyzul sa z čižiem,
neostal bosý.

Po dvadsiatydeviatykrát
ma nečíta.

Mesto vyplazilo
sivé jazyky,
iba v kútikoch úst
mu ostal
smotanový sneh.

Nepoučiteľne sa vkladám
do bájok,
kde lienkam maľujem
ôsmu bodku.

Pár zrniek štrku
na podrážke
mi päť centimetrov
pred zimou pripomenie,
ako bolo (medzi nami)
chladno.

Taká okrídlená remíza.
Skúšam sa hádzať o stenu
ako hrach,
ale ty sa jánošíkovsky nepošmykneš.
Lietaš
bezo mňa,

TE
N
LA

Po dvadsiatydeviatykrát
ma nečítaš.
Leť!

Kradnem ti čiapky
v nádeji, že v nich
nechávaš mozog a ja sa v ňom uvidím.
Nie som tam.
Röntgenujem ťa
dúfajúc,
že sa ucítim
aspoň v jednej
z komôr srdca.
Necítim sa tam.
Prezerám ti vrecká
a nič.
Ani moje vlasy,
ktoré do nich
každé ráno dávam
namiesto lístka na autobus.
Nevisím ti neobrazne
v obraze na háku,
a dokonca ani na krku.
Tak kde ma vlastne máš?!

RA

ZE

O

P
SI

TO

By

FI

,A

LM

EM

HC

C

lienky sú na krídla skúpe,
a tak
miesto hrachu
hltám Xanax.

ZIMA, TEPLO, HORÚCO, ... NEZHORÍM

Leť!
Stiahnem chvost,
žalúzie
a proti srsti

Mala som vedieť,
že si

aportujem.

prestupný.
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EXPERIMENTÁLNO
VYLIAHNUTÉ

Milan JÁNOŠ

10

(1977, Žilina): Vyštudoval Fakultu riadenia a informatiky na Žilinskej Univerzite. Momentálne žije v Bytči. Zaujíma sa o fotografovanie a turistiku. Na internete vystupuje pod menom Milson5.

1

Ad

Zápisník na posteli
a pod ním pramienok vlasov
tečie po vyležanej cestičke
zo spomienok
na predýchané svište,
ktoré sa nestihli vrátiť
pred chŕlením dažďov
nakyslo.
Obloha si poutierala
rozkýchanú tvár
a všetko sa zdalo
znova ako sen.

Trojan Horse
Spláchnem vnemy,
bez hníd si navoskujem hlavu

Spácham čuchový zločin,
pri perlení chleba
nachystám hodokvas.
Hoci klasici upaľujú žito
cez prekladané rýmy,
ja rozbijem kvázi stenu
kalibrovanou oceľou,
hádam nevhodné hľady,
po privítaní
budú moje autogramy.

Verboten
Na námestí poukladali hlavy
pre výstrahu,
aby sme nešli po hlave
aj proti múru.

u

a zistím,
prečo sa šestnásta v rade nesmeje.

la
d

In flagranti predmetnej otázky
Predmetná otázka je slučkou správnej odpovede.
Chytím ťa do žita, keď slnko praží
a jediný dážď, čo vlaží, je potom v tvojej paži?
Si predpokladom pádov a omegou morskej nemoci,
keď burcuješ vo mne jedy
a predjedlo hluchých miest pred nami sa pýta z kola von.
Prezliekaš si blúzku, tá predošlá má fľaky od mastných
zemiačkov,
hladne sa skryli do nich moje ruky, bola si pre ne vďačným
rozkladom,
keď dochrápali pri romantickej komédii k bozku na tvojom
odhalenom pleci.
Predmetná otázka je slučkou správnej odpovede.
Chytím ťa do žita, keď rátaš údery
a jediný na tvári je ten, čo naslinil ti pery.

cia
Mutá

h

Plechovky od piva
režú do dňa
symboly párenia,
časorod skiel,
hnisavé akné
a jazyk na aute.
Prehĺtam kofoly,
nie je čo vrátiť,
podchladený
grilujem pery,
simulujem motívy
červenej stoličky.

Niektoré miesta
majú zostať schované,
o nich sa nesníva,
lebo tam nepadajú tiene.
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Róbert

11

...KLOVAJÚ

rUTINA

Prečo nemám predstavu
dokonalého sna?

vNÚTOrNÁ prEHrA

A
O

C

(? , Veľký Krtíš): Vyštudoval Leteckú fakultu, Odbor Letecký navigátor. Žije vo Zvolene, kde pracuje ako Technický špecialista pre súkromnú firmu. Ako sám vraví, k písaniu sa dostal na jednej oslave
pri písaní motta. Má rad tradičnú, ale aj novátorskú a experimentálnu poéziu. Na internete vystupuje pod nickom SYBEr.

Nechce sa mi
padať na držku,

Okulár

podknutý,

jediný šváb

je naporúdzi.

Aj mechanický

planétostroj,
pohodení

obyčajne
škridlia
cez pixel

Dnes
neodolám
rozrátať si rebrá.
Páči –
nepáči.
.
Lúka,
blato (?)
.
Všetko,
niečo
.
je
iba
otrepané!

kutrať sa priehrštím,
názormi chabých
pých?!

Odbieham od šoku
/teda z nich/.
Zhulený
hovorím aj tak
mimo Dej!
Nepočujúc sa
odšraubujem
a neskôr
zašraubujem
/zboku/.
To NIE ako niekedy,
že pôjde to ľahšie,
– strhať –.

Z VRECKA
Vykúka
pančucha,
nepoužitá
gumipuška,

Myslím, že som mimo...
závit,
alebo v ňom?
V oku?

aj vykradnutá
tma
lekárne.
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Boris M.

12

(1987, Nitra): Žije v Nitre. Navštevuje Univerzitu Konšantína Filozofa v Nitre, Odbor Učiteľ výtvarneho umenia a technickej výchovy. Na internete vystupuje pod nickom uniVErSAl trAVElEr.
SKĽÚČENÁ BEZ KĽÚČOV

RANNÝ SONET PO

Je!

Po nociach

Prvý ranný sonet Po

Škoda, že je
poézia,
že skutočne je,

s unaveným jazykom

v topánkach

šúcham tvoje nohy o moje.

Po nožoch na hrdle
ti oblizujem

skľúčenú kosť

...
To „Po“ v názve si
vysvetlite ako chcete,
(nie)
som tu predsa nato,
aby som vám strkal do úst lyžicu
a kŕmil vás niečím, čomu nerozumiete.
...
Druhý ranný sonet Po
...

a nahú ťa vyplazím

do perín

so zahmleným zrakom
pritisnutý
o tvoje sny

a bielu hruď.

Je sedem ráno,
(čiarky si nechaj tam ďaleko za poliami, realitou),
r áno,
r nie,
+/–
obloha je modrá,
stromy zelené,
tvoje vlasy cukríkové,
medzi nohami marcipán,
ako vždy.
A táto Po napísaná wo worlde.

že je,
žerie, nepije,
len je.
.............................
Svätená vodka,
umývadlo kvapkajúce zo stropu,
také biele, tlsté nikdykvapky smaltované.
(Nikdykvapky nikdy nedopadnú,
lebo sa nikdy ani neodlepia, lebo nikdy ani neboli,
vlastne boli, ale pred odlepením svoj cisársky rez
zapili plodovou vodou.
Nenažraté, egoistické nikdykvapky sú nahovno,
odjakživa kvapnú nikde a na nesprávne miesto – nikdy som
neprišiel na to, podľa čoho si svoje dopady vyberajú –
na vlasy, na rozkrok, na rezeň, na sandále, na pelargónie, na
hovno, na rukáv, na kachle a na bielu stenu.
Samé na seba nekvapnú nikdy.
Atómové hodiny si s nimi dávajú rande,
stretávajú sa vždy v nekonečne ako priamky,
len s tým rozdielom, že priamky sú vždy len priamky,
ktoré sa určite stretnú a ich potenciálny platonický vzťah
môže prerásť do reálne nikdy nekončiaceho sa rovnobežného
nekonečna.
Nikdykvapky nie sú,
nikdy ani neboli a asi ani nebudú príťažlivé.
Odporujú si, lebo neexistujú, vlastne existujú, len sa nikdy
neodlepia.)
Svätená vodka v sifóne,
umývadlo kvapkajúce zo stropu,
také biele, tlsté nikdykvapky smaltované.
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BLOK MARTINA
SMOLÁRIKA

Martin SMOLÁRIK

13

sa

j

ávne

pr
v nes

šmýkať sa
ako kameň
vyleštený dotykom...
raz zmiznú hrany
a všetko, čo je
schopný odniesť prúd
všetci sa potíme
rozbíjaní,
potom menší,
ku korytu
rovnako blízko,
či ďaleko
čakáme pod vývratmi
na vlnu, na vietor
na čokoľvek...
a potom opäť
načas prirásť ku dnu
a hrdzavieť
strachom

k
ôp
ku z
a kôp
ko
u

zbieram nechty
na loďku
a raz,
keď prídu
ľady
povolám lavínu
a narodí sa
krysa
s dvoma hlavami
a bez chvosta
zje všetky vajcia
a pokľakne
pred ňou
i ten
jeden za druhým

bez
vy bodky
fu
čí
m

rieke

ť
nájs

(1983, Galanta): Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Žije v Banskej Bystrici, kde pracuje ako geológ v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra.Na internete
vystupuje pod nickom Rohlík alebo Smolár.

.

topený
dutým steblom
vypúšťam
v ústach
masírujem hlinu
jedným z jazykov
nakŕmim dážďdovky
a vyfučím
ako železitá spraš

ril
y
C
vytľapkal som si
golema
v malej žltej
mláke
dáva prsty
do kolesa,
keď ho učím,
aby nedával
volá sa Cyril
a hreší
ako pohonič
nikdy ho nebijem
ani keď
som ho našiel
s rozbitou vázou
som k nemu úprimný,
nič som mu
nesľúbil
iba večný život
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TAm jE
domA,
kdE jE
chLIEB
ALEBo
TRpký
život
eGypŤana
SINuhETAho

tváriš sa
ako tekvica
za oknom,
aj tak páchneš
keď pripeká
ja potom
súperím s muchami
o tvoje noviny
a večer s tebou
zdielam rohož

Lucia MoravčíKová

dvE TvÁRE

v košeli,
nažltlej potom či vekom
dorazili
a na čo pozreli,
po nich siahlo
mali nepokojné oči,
tvár chlapca a telo ženy
i jej smiech
a rozhodené siete
hry
všetkých farieb
a kolies ako cigáni
kedysi,
len na chvíľu
a potom inam

no ráno
mi opäť leješ
vriacu vodu pod nohy
a moje slová
ti znejú v ušiach
ako bzučanie múch
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V STOPÁCH DÁVNEJ

MINULOSTI
kríval...
za
škripotom lampáša
s deravou dlaňou
za
horčicou v kremeni
z diery do diery
skrčenec,
sliedič,
kmín
...ľavú nohu
ťahal
za
sebou

HrA
NIČ

NÁ

strom
dych berúco
dymí
konáre dokorán
...
svetlo
...
otvorenou
puklinou
preteká
existencia

OB

Je

OSTAL

KT

POSLedNÝ
ten tŕň

objekt
bol
zaznamenaný

sa
nepohne

a svedkovia
tvrdia,
že bol

ani dnu,

videný

ani von

objekt
bol
oblečený

a Henryk vravel,
že je na to

mal kufrík

najlepšie

a svedkovia
tvrdia,
že mal
kufrík
alebo vak alebo klobúk

medvedie sadlo

trochu dnu,
trochu von

pohyboval
sa
krokom

a znovu

a svedkovia
tvrdia,
že sa
nedotýkal zeme

a nič

len mi tá rana

objekt
bol
preradený

opäť tečie
do oka

do kategórie
C3
Lucia MoravčíKová
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Max

úloha

domáca

postav sa do rohu tak,
aby si nad i pod sebou
cítil vrchol štvorstenu

nestíham nakresliť padajúci list
preto ho dvíham
a púšťam znova a znova

preskúmaj stenu,
ktorú máš pred sebou

v prvom momente
sa zdá, akoby padal prvýkrát
a potom

dotkni sa jej
a každú jej štrbinu a nerovnosť
si predstav na sebe
prestaň dýchať
.
.
.
choď

hlavy

tvoje náhradné

otvor,
ty 5-násobný -ista,
vyzuj sa,
osuš si topánky
pohltal si syr
a nechal len diery,
v tvare pomyselných gúľ
ty
režisér,
na krku s líškou
s líškou na krku
otvor konečne,
v skrini
je nám zima

je všetko inak
ako piesok
sa mi rozdrolí v prstoch
a ja musím začať
s novým

žijemevzásuvkách
lakované drevo
s odtlačkami prstov
ukrýva odložený život
...nepamätá

bez názvu

vyhryzený orech
vyrástol,
teraz sa týči
vysoko
nad myšou dierkou

1.lekcia

pytačky
v dobách
iných ako táto,
to chodí inak,
ako v dobách,
ako táto
nájsť takú,
aby to šlo,
ako keby si našiel takú,
v ktorej to chodí,
ako v tejto
nájsť takú,
siahnuť po nej
a nehľadať inú

z diaľky
si sa zdala
menšia
...ukazujem aká...
a ona,
usmeje sa
a zmenší

sám
každý schod bolí,
na sánkach,
nemá kto tlačiť,
tak len nadol

.....

dve predsiene,
dve komory,
dosť miesta pre všetkých

táto je tá
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Michaela Malá
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Michaela Malá

Próza
Próza
Próza
Próza

EUFROZINA

Daniela J.

Trvalý pobyt: Deka na
mravenisku
Ale smrť je panna...ešte nikoho neporodila z druhej strany...
teda okrem Ježiša (a aj to sa iba hovorí).
A ty si kôň na detskej manéži...fialový...s vycereným
chrupom...nemáš ústa..máš dve rite...ak nie aj
viac...ale nikto ti to nepovie....do tváre..do riti...či kam
vlastne...
Dezorientácia...
Lebo toto je éra samaritánskych lží...éra slepoty..samoty...a
sušených slín...
Áno, jesenná úroda...ktorú treba pozbierať do debničiek...
pekne nakopiť...aby bolo...aby malo čo plesnivieť...tie
jablká....tí ľudia...ktorých keď rozkrojíš, tak zistíš, že podstata je rovnaká...červík...hniloba vnútri...poriadne dlho...ale
navonok sa usmievame...pózujeme pre zátišia...
Dezorientácia...
A strieborná tácka...chladí....a tie paneláky...čo zatepľujú
teraz, v dobe globálneho otepľovania....smiešne...mi pripadajú ako zákusky..obrovské zákusky....čokoládovo
mandľový, broskyňový, kivi...radšej tam mali zavolať deti
na tie lešenia, nech tam otlačia dlane...ako dôkaz, že tu ešte
niekto žije....piškótový, kávový, punčový..kremeš...drobia
sa...áno...ľudia sú krátko trvanlivé ingrediencie...a ja som
zrnko cukru...rozsýpam sa pomedzi ne....chcem zdrhnúť

ako vždy...ale...niekto si naslinil prst....a priložil mi ho na
hlavu...
Nepodarilo sa mi to...
Niekto mi rozčesáva vlasy kosťami z rýb, niekto sa snaží
privolať dážď, aby som sa naozaj roztopila...odplavila do
kanalizácie, aj s vetvičkami od stromov a štrkom...
A varovania..nesadaj si do mraveniska...lebo ti nalezú
tí malí hajzli všade..aj do piče....a potom si tam spravia
mravenisko rovno v tvojej maternici...sídlo odboja...budú ti
vychádzať z nosa...z uší, pupku...a tak všeobecne....možno
aj cez póry ak stiahnu brucho...ale pár ich tam vždy zostane...konštantne tŕpnutie rúk..konštantné tŕpnutie...celého
systému...
A
Nefetuj...nespievaj si...give me...give me...just a little
smile...
neposmievaj sa....netrieď si ľudí...
Aha, tí sú postihnutí, a aha, títo sú postihnutí aj bez
toho, aby mali na to pečiatku, títo majú krivé nohy, títo
nepoužívajú kondómy.....a tak...a tuto...vidíš, títo, to sú tí,
čo triedia ľudí....akurát ťa zaradili
Medzi seba...
Vieš, raz si aj kresťania vykloktajú boha
z hrdla
lebo len voda je periodická...
A on bol z tých, čo nepotreboval nič..už mal v tele zabudované pastelky...áno, dieťa na mieru....namiesto prstov mu
rástli pastelky... a odtiene sa menili podľa ročných období...
nikoho nepotreboval....a kreslil si svoj svet...inervovanými

pastelkami...
introvertný debilko...
áno...nakreslil si ma..
dal mi červenú sukňu...a položil ma na zem...položil ma na sterilnú nemocničnú plachtu...a nakreslil nám smiech...bez zubov...
lebo zabudol, že aj biela je farba...
a dni...
a farebné noci...
ja som zatiaľ vystrihovala z novín písmenká a hádzala mu ich do
polievky...
akože hra...
dokonalý vzťah a tak
až som raz
zadrbala kachličky od zubnej pasty...a tá bola biela...nebola to
sprostá trojfarebná detská sladká zubná pasta....žiadne tutifruti......
Ty si koleduješ o ploché nohy...o plochú hlavu bez nosa...o plochú
mozgovú kôru..čo bude mať následky...
erózia všetkých poschodí tvojho tela...nemôžeš sa jej vyhnúť
hľa
spí...

A
On si len
Naslinil prst...
A jednoducho prehodil stránku...
na ktorej sa rozprestierala
moja deka...
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SAPHIRA

Katka Kobzová

Kúpeľňové blues
tichých cvokov

Pozeral som na more. Skoro ráno na tom balkóne ma štval celý
svet. Ešte bola zima. Zdalo sa mi, že tresla dvermi na kúpeľni.
Priletela čajka a sadla si na hladinu. Len tak sa hojdala na vlnách.
Uvedomil som si, že všetkých, okrem toho vtáka, mám niekde v
riti. Možno aj ju. S čajkami som sympatizoval. Všetky vyzerali
ako Johnatan Livingstone. Okrem samíc. Ženy vždy musia byť
iné.
Na kúpeľni sa otvorili dvere. Potichu, nemal som o tom vedieť.
Pozrela do izby, či tam už náhodou nečakám, či sa jej náhodou
nechcem ospravedlniť. Nie, ani náhodou.
Vták sa začal čľapkať vo vode. Z vedľajšieho balkóna som zacítil
cigaretový dym. „Úžasná dovolenka, však?“ prihovoril sa mi
sused.
„He!“
„Dáte si?“
Zobral som si od neho cigaretu.

„Vy dneska odchádzate?“
„Prečo?“
„Ja len že vyzeráte trochu v zhone...“
Uvedomil som si, že tričko mám na sebe vyvrátené. Kokos,
neznášam to! Napríklad dnešné ráno. Alebo skoro každé ráno,
keď sa pohádame. Ona leží na posteli, schúlená do klbka, smrká
a ja musím vypadnúť. Aby bolo jasné, že sa hádame. Mám radšej,
keď sa zavrie do kúpeľne, drží v ruke žiletku a chce sa podrezať.
Vraj samovraždy páchajú len cvoci. Chce mi dokázať, ako zo mňa
scvokáva. Ale aspoň môžem vtedy kľudne ležať v posteli. Takto
je to nanič! Veď aj tak tam nakoniec zalezie.
„Nie, neodchádzame.“
Znova sa usmial.
„My sme sa len...“
Neviem prečo som mu niečo hovoril. Asi ten pohľad. Úsmev. Mal
som pocit, že musím. Pokýval hlavou.
„Moja žena zvykne otvoriť okno a vyhráža sa, že skočí. Ale na to
si zvyknete. Prvý krát som bol vydesený. Ale teraz už...“
Prekvapene som sa na neho pozrel. Vyzerali ako dobre vychádzajúci, 30 rokov spolu žijúci pár. Možno si aj požičiavali zubné
protézy. Alebo aj iné protézy. Dokonca sme od nich ešte nikdy
nepočuli ani krik. Neviem, prečo som myslel na krik. Veď ani my
skoro nikdy po sebe nekričíme. Pochopil môj pohľad.
„Tu sa nehádame, veď sme len na prvom poschodí.“
Zasmial som sa. Možno si zo mňa len robil srandu. Vták tam ešte
stále bol. Ponoril si hlavu do vody. Dvere na kúpeľni sa znova otvorili a zatvorili. Tentokrát som to mal počuť a prísť ju zachrániť.
V poslednej chvíli, ako vždy. Potom mi povie, že ma miluje. Aj ja
jej. Automatika.

„Idem zabrániť samovražde,“ povedal som susedovi. Chápavo sa
usmial.
Moja cigareta dohorela na zábradlí balkóna. Nebude zamknutá.
Iste sedí na vani s tou žiletkou v ruke a smrká. Keď bude počuť
moje kroky, priloží si ju k zápästiu, akože som to stihol na poslednú chvíľu. Všetko to robila len kvôli mne. Vždy to bolo pôsobivé
predstavenie. A vždy mi ešte dlho po poslednej scéne visela okolo
krku.
Chvíľu som zvažoval, či nezaklopať. To so mnou robili tie cudzie
dvere. Na našich domácich mi to nikdy ani nenapadlo. No porušil
by som tým tradičný scenár. Tak som radšej ostal klasikom a
vtrhol dnu ako hulvát.
„Hulvát!“
Áno, ja som to vedel! Vnútorne som sa pousmial. Vonkajšie sa
nedalo, hrali sme predsa tragédiu. Trochu ma zarazilo, že stála
pred zrkadlom a kreslila si očnú linku.
„Rozhodla som sa,“ oznámila tónom, ktorý sa mi vôbec nepáčil.
„Chceš vykrvácať namaľovaná?“ rýpol som. Pozrela na mňa ako
na pokazenú fašírku. Aj s plesňou. Zelenou.
„Končím s tebou!“
Stále na mňa pozerala. Padla mi sánka. Žiadne cvoknem z teba?
Žiadne milujem ťa? Bolo ticho. Zobrala už zbalenú tašku. Neviem, kedy to stihla. Bolo počuť kľúč v zámke, buchli dvere a už
len ticho. Bez plaču, bez kriku.
Nalial som si a vyšiel som na balkón. Zmizla za rohom. Sused
stál dole s manželkou aj zbalenou taškou. Zakýval mi a nastúpil
do pristaveného autobusu. More bolo pokojné. Už ani ten sprostý
vták. Šiel som do kúpeľne. Zrazu boli všetci preč. Na vani bola
žiletka. Vzal som ju do ruky a sadol som si. Sedel som a čakal.
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Hodinu, dve, tri. Postavil som sa, hlasno tresol dvermi. Nič, len
omietka nad kachličkami opadla. Neprišla. Žiadne milovanie,
ani scvokávanie. Znova som tresol dvermi. Zas len omietka,
ale teraz už viac. Skúsil som dvere aj potichu otvoriť a zavrieť.
Akože o tom nemá vedieť. Ani nevedela. Ale ja keby som niekedy
nepočul...
Izbu som celú prehľadal. Veď možno sa len ukrýva pod posteľou.
Alebo v skrini. Alebo išla na protestnú prechádzku. Alebo...
Znova balkón. Potreboval som čerstvý vzduch. Ovalila ma
horúčava. Nado mnou zaškriekala čajka. Všetci sa na mňa vysrali.
Ten vták dokonca doslovne!
Konečne som si vyzliekol to vyvrátené tričko. Zase kúpeľňa,
žiletka. Dlhý pohľad do zrkadla, povzdych. Pohľad na žiletku. –
Odišla. Už naozaj! Pomaly som si to začínal uvedomovať. Viackrát ma strašila, ale nikdy si nezbalila veci. Čo ak je to naozaj
naozaj? Naposledy som sa zhlboka nadýchol. Ženy sú také. Asi
to už horšie byť nemôže. Znova pohľad do zrkadla. A na žiletku.
Pomaly som si ju priložil na pokožku. Začal som sa holiť.

Lucia MoravčíKová
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Oriešky spomienok

Sedel som vo vani, v teplej vode a pemzou som si šúchal päty.
Myslel som na ňu. Človek by povedal, že keď je chlap sám vo
vani a myslí na nejakú dievčinu, nebude si šúchať päty, ale niečo
iné. Ja som vždy vravel, aký som výnimočný. Väčšinou so mnou
nesúhlasila. Vraj som typický chlap. Neviem, či by som mal byť
moriak, alebo čo.
Stále ma ťahala k nim domov. Vedela, ako ma jej matka neznáša.
Ja som vedel, že je to vzájomné. Mamička vedela, že jej dcéra
chce, aby sme sa mali radi. Ocko vedel všetko. Aj to, že je to
nemožné. Už bol v nebíčku. Asi sa tiež skúšali mať radi.
Stúpala para a ja som počúval Snow Patrol. Tú štvrtú pesničku
nemám rád. Podvedome som zadržal dych. Vlastne som chcel
prestať počúvať. Ale mal som to nejako pomotané. Všimol som
si, že sa dusím. Možno by si mysleli, že som sa kvôli nej utopil.
Zalapal som po dychu. Ešte do toho tá hnusná pesnička. Ach, svet
je proste úžasný!
Aj vtedy ma k nim ťahala. Ja som nechcel. A keď niečo nechcem,
tak to nič neznamená. Ani do škôlky som nechcel, a furt som mal
100 %-nú dochádzku. A vraj chlapi sú tí agresívni.
Vždy mi hovorila, aby som používal vlastnú kefku a ešte milión
ďalších vecí. Len som si nikdy nezapamätal, akej farby sú tie
moje. A ja som jej napriek všetkému občas chcel spraviť radosť...

Zostal som zatvorený v obývačke pri tej zverine. Rozmýšľal som
o poľovníckom kalendári. Kedy je povolený odstrel, a tak. Videl
som na nej, ako ľutuje, že nenaučila svoju dcéru v detstve tráviť
na záchode menej času. Odišla do kuchyne. Mamička bola zo
mňa tak na nervy, až musela chľastať. Postavil som sa a prešiel ku
knihovničke. Bolo tam asi všetko možné, okrem kníh. Aj tanierik
s lieskovými orieškami. S chuťou som sa do nich pustil. Moja
drahá sa vrátila a zagánila na mňa, že zase žeriem. Aj maminka
sa vrátila. Po domácej slivovici vyzerala zrelaxovane. Pozrela
na mňa a už som jej takmer videl na perách otázku, prečo ju
vyžieram. Lenže v skutočnosti vyzerala na dva kroky od mŕtvice.
„Čo robíš?!“ zvrieskla na mňa.
„Zase žeriem,“ odpovedal som s plnou hubou. Škoda, mŕtvica
nebude. Chytila sa za srdce, len neutrafila stranu.
„Máte srdce na pravom mieste,“ poznamenal som. „Inak výborné
oriešky!“
Už to naozaj vyzeralo na mŕtvicu, normálne som mal hriešne
myšlienky, ako to dotiahnuť. Moja milovaná sa držala za hlavu.
Maminka sa rozplakala. Nechápal som.
„On zožral všetky oriešky, ktoré tvoj otec vycmúľal za celý život
z čokolády! Zničil to jediné, čo mi po ňom zostalo!“ hystericky
vzlykala. „Všetko musí zožrať!“ zakončila svoj srdcervúci prejav.
„Aspoň vám nesplesnejú...“

Analyzoval som svoju vnútornú situáciu, či mi treba zvracať
alebo nie, nikdy to neviem určite. Zvykne ma to zastihnúť nepripraveného, no pre istotu som vyšiel von. Tie dve si to vysvetlili
tak, že odchádzame. Maminka klasicky za nami zakričala: „Na
tvojom mieste by som sa na neho vysrala!“
A moja milovaná klasicky: „Áno mami, nabudúce už prídem
sama!“
A mne klasicky pri týchto slovách prejde mráz po chrbte.
Zoškrabal som všetku stvrdnutú kožu z päty. Voda už vychladla.
Myslel som na to, že by som si dal oriešky. Zabúchala mi na
dvere: „Boha, zase tam spíš?“
Všetci po mne len vrieskali. Všetci boli na mňa agresívni. Ale
myslím, že by ma tá moja neopustila, ani keby som zožral jej
matku. V hlave sa mi začal črtať dokonalý plán.
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Blok

Dušana Šutaríka
Edmund Elat
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Outer spejs, alebo kapánek dadaisticky absurdné dielo

Dalibora odjakživa zaujímalo všetko, čo sa týkalo vesmíru. Už
ako malý chlapec rád pozoroval hviezdy a dumal, či tam vonku
skutočne existujú iné svety. Ako dospieval, začal sa zaoberať
vcelku originálnymi myšlienkami. A raz mu na um zišla priam
existenciálna otázka: Nad Zemou sa nachádza vesmír. Ale čo sa
nachádza nad vesmírom?
Tá otázka mu nedala veľmi dlho spávať. Raz sa dokonca spýtal
svojho kamaráta Kila, čo si o tom myslí. Sedeli vtedy vo svojom
obľúbenom podniku a popíjali pivo s pomarančovou príchuťou.
„Podľa mňa tam nič nie je,” povedal Kil a usrkol si z nápoja.
„Ale ako to môžeš vedieť?” nedal sa Dalibor.
„Pravdaže, že to neviem,” pokýval Kil hlavou. „Ale proste si to
myslím.”
„Hm. Mne sa to stále nejako nezdá.”
„A čo čakáš, že by tam bolo?”
„Ja neviem.”
„Boh?”
„Pochybujem,” pokrútil hlavou. „Aj keď útechou by také pomyslenie určite bolo.”
„Tak to si nemyslím.”
„Prečo?”
„Proste si to nemyslím!”
„Chápem.”
„Ale daj si poradiť, kamoš... Tam hore nikto nie je. Ver mi. Stačí,
keď sa nad tým poriadne zamyslíš a zistíš, že tam proste nikto
nemôže byť.”
„Aj tak by bolo dobré overiť si to,” povedal Dalibor.
„A ako?” zdvihol Kil obočie.
„No ako asi? Predsa vyletieť do vesmíru a...”
„Ale ty nie si astronaut.”
„No a?”
„A vieš si predstaviť, koľko by to stálo?”
„Ja sa za to nechystám platiť.”
„He?”
„Dobre počuješ. Dostanem sa tam vlastnými prostriedkami.”
„To si ako postavíš vesmírnu loď na záhrade?”
„Nie.”

„Tak potom?”
Dalibor sa poobzeral, aby sa uistil, že ich nikto nepočúva. Potom
si prebehol jazykom po pere a pocítil, ako v ňom zapulzovalo
silné rozrušenie.
„V skutočnosti,” povedal šeptom, „na to použijem svoj mixér.”
„Ako prosím?”
„Svoj mixér.”
„Hm. Ten čo si si objednal od Horsta Fuchsa?”
„Ten.”
„To znie ako kokotina.”
„To viem,” uznal Dalibor, „ale som rozhodnutý vyskúšať to.”
„Ale ako?”
„Jednoducho.”
„Aha.”
Skutočne to bolo až detinsky jednoduché. Spočívalo to, stručne
povedané v tom, že ste mixér uchopili do ruky a zadržali dych
na dvadsať sekúnd. A po vydýchnutí ste sa ocitli v nekonečnom
vesmírnom priestore. Táto metóda je stopercentne účinná a
pokojne ju môžete vyskúšať.
„Ale ako tam budeš dýchať?” spýtal sa Kil.
„Nijako.”
„Ale potom zomrieš.”
„Nesúhlasím.”
„Takže nebudeš dýchať a nezomrieš, sedí?”
„Hej.”
„A kurva. Znie to trochu divne.”
„Keď sa však nad tým trochu zamyslíš... Tak to neznie, tak nepravdepodobne.”
„Asi nie.”
„Už si sa nad tým zamyslel?”
„Nie.”
„No... veď dobre.”
„A... počuj... Mohol by som sa k tebe pridať?”
„Ty chceš letieť do vesmíru?”
„No... Prečo nie?”
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„Ale nebudeš tam vedieť dýchať.”
„No a?”
„To znamená, že umrieš.”
„Heh. Takže tvrdíš, že keď ja vyletím tam hore, nebudem vedieť
dýchať...”
„Presne tak.”
„A následkom toho umriem?”
„Prirodzene.”
„A kurva.”
***
Dalibor na nič nečakal a rozhodol sa svoju dobrodružnú cestu
podniknúť v ten istý večer. Nahodil sa do najlepšieho oblečenia
a potom pevne uchopil svoj mixér. Nadýchol sa, zavrel oči a
zadržal dych. Tých dvadsať sekúnd sa mu zdalo, ako dvadsať
hodín. Ale vydržal to. Keď otvoril oči, zistil, že sa skutočne
vznáša v medzihviezdnom priestore. Aj napriek tomu, že to
očakával, to s ním slušne zamávalo. Nadýchol sa. Do pľúc mu
vrazil svieži, čerstvý vzduch.
Tak mal pravdu! Ako tam tak poletoval a premýšľal čo urobí
ďalej, všimol si, že mu nad hlavou niečo visí. Vyzeralo to, ako
natrhnutý kúsok papiera. Cez malú dierku presvitalo slabé svetlo.
Dalibor uchopil útržok medzi prsty a prudko trhol. A vtedy sa
všetky hviezdy, všetky planéty stratili. Dalibor totiž strhol plagát,
ktorý tvoril celý vesmír.
„Plagát?” spýtal sa Dalibor neveriacky. Toto skutočne nečakal.
Tak dlho žil na svojej milovanej planéte... A napokon zistil, že
celý vesmír je len obyčajný, nalepený plagátik. Taká strašná rana.
Dalibor zažmúril a uvidel, že za plagátom sa ťahá rozľahlá biela
chodba s malým písacím stolíkom a reproduktorom v tvare fazule.
Opatrne k chodbe priplával a vstúpil do nej. Odrazu zacítil pevnú pôdu pod nohami a to mu dodalo optimizmu. Začudovane sa
obzeral okolo seba a pristúpil ku stolu. Bol na ňom jediný hárok
papiera na ktorom stálo:
„2.”

„Čo to má znamenať?” spýtal sa prekvapene Dalibor.
„Znamená to,” ozval sa hlas z reproduktoru, „vaše postavenie.”
„Čo?” skríkol. „Moje postavenie?”
„Áno. Vaše postavenie na Zemi.”
„Takže som druhý najlepší?” spýtal sa Dalibor prekvapene.
„Áno.”
„No toto! A kto vlastne ste?”
„Komunikačný systém. Niečo, ako Áj sí kjú, len na vyššej úrovni.”
„Ach tak.”
„Odpoviem vám na každú otázku.”
„No... Neviem, na čo by som sa spýtal.
„Môžete sa spýtať čokoľvek. Dostali ste sa na prah ničoty a máte
právo - priam povinnosť - dozvedieť sa odpovede na ktorékoľvek
otázky.”
„Hm. Ktorékoľvek?”
„Áno.”
„Tak napríklad... Kto bol Jack Rozparovač?”
„Vy to neviete?”
„Isteže nie.”
„Earl O’Really, paranormálny detektív.”
„V tej dobe už boli paranormálni detektívi?”
„Nie. On je zo súčasnej doby.”
„Ale veď ste tvrdili, že bol Jack Rozparovač.”
„Áno. A za tým si stojím.”
„Heh. Tomu celkom dobre nerozumiem. No, ale to je fuk.”
„Nejaké ďalšie otázky?”
„No... Existuje Boh?”
„Kto?”
„Boh.”
„Také slovo nemám v databáze. Ľutujem.”
„To som si myslel.”
„Ale môžem vám povedať, kto vynašiel cukrovú vatu.”
„Nie, ďakujem.”
„Aj to bol Earl O’Really.”
„Dofrasa. To musí byť nejaký génius...”
„Hej. On jediný vás predbehol.”
„Hm?”
„Má poradové číslo jedenna. To nemá ani pápež!”

„Ach tak. No, ani sa nečudujem... Predsa len... Tá cukrová vata.
To je veľmi zásadný objav.”
„Súhlasím.”
„Ale aj druhé miesto je fajn, nie?”
„To je otázka?”
„Nie.”
„Dobre.”
Dalibor už nevedel, čo pekného by tomu systému mal povedať a
tak sa pomaly obrátil a chystal sa odísť. Vtedy si však uvedomil,
že celý vesmír bol len plagát. Teda, aj Zem bola de facto plagát.
A ako sa dá dostať späť do plagátu? A dá sa to vôbec? Opäť sa
obrátil.
„Ešte jedna otázka...,” povedal.
„Ale samozrejme!” odvetil veselo systém.
„Ako sa dostanem domov?”
„Končatinami zvanými nohy.”
„To viem... Ale... ako?”
„Prekladaním váhy z jednej nohy na druhú.”
„Ale ako sa tam mám dostať? Vesmír je predsa plagát.”
„To je pravda.”
„Tak potom?”
„Roztrhli ste ho?” spýtal sa reproduktor škrípavo.
„Čože?”
„No, že či ste ten plagát roztrhli.”
„Ja... No... Obávam sa, že áno... Inak by som sa sem nedostal.”
„Tak to je zlé.”
„Prečo?”
„Pretože celý vesmír zanikol.”
„Čo???”
„Dobre počujete.”
„Preboha! To znamená, že všetci umreli?”
„Presne tak.”
„Ale to je hrozné!”
„To nepochybne.”
„Nedá sa to nejako... nejako... napraviť?”
„Nie.”
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„Ako to?”
„Proste sa to nedá.”
„To ani nemáte náhradné plagáty?”
„Bohužiaľ nie. Všetky sme predali obyvateľom planéty...”
„Akej planéty?” spýtal sa Dalibor drsne.
„Zem.”
„Takže to znamená, že zanikli spolu so Zemou?!”
„Tak trochu.”
„Do piče!” zreval Dalibor a zaškrípal zubami. Potom prudko
vystrel ukazovák k reproduktoru.
„Ty skurvysyn!” zasyčal.
„To nie je moja vina!”
„Ja viem!”
„Tak prečo mi nadávate?”
„Niekto si to odsrať musí!”
„Chápem.”
„Ale keď si tak bohovsky inteligentný... Tak mi povedz, čo mám
teraz robiť??? To by som chcel naozaj vedieť!”
„To je ťažká otázka.”
„Poznáš na ňu odpoveď?”

reproduktoru. Niečo v ňom slabo zapraskalo a po chvíli sa ten
stroj nečujne vyparil. A tým sa roztočilo diabolské koleso. Ten
komunikačný systém bol totiž priamym a základným prvkom
existencie ničoty. A tým, že ho Dalibor svojím neuváženým konaním zničil zapríčinil absolútny krach, ako sa vraví... A stalo sa,
to, čo sa stať nemalo. Ničota zmizla. Akoby nestačilo, že zanikol
celý vesmír... Teraz neexistoval ani život, ani smrť, ani nič a ani
ničota. Keď sa to tak vezme, tak neexistovala ani neexistencia.
Existoval len Dalibor, ktorý sa naraz ocitol v celkom zaujímavej
situácii.
„Čo mám robiť?” zakričal zúfalo. Ale nikto sa mu neozval.
Dalibor zasmrkal, zotrel si slzu z oka a potom sa v jednom kuse
obzeral a blúdil kade-tade, až kým ho po nejakom čase, na šiestej
zastávke Južnej alternatívnej realizickej paramorfózy 45 nezožral
Edmundov porcelánový čajník.
To síce vyvoláva v človeku isté pochybnosti o neexistencii neexistencie, ale čo už.
Taký je život.

Stroj sa na chvíľu odmlčal.
Na počiatku bolo slovo
„Áno,” povedal napokon.
„Tak sem s ňou. Čo mám robiť?”
„Posaďte sa!” zavelil prístroj.
„Pomôže to?”
„Iste.”

I.

Dalibor sa posadil.
„Aby ste mohli žiť, slová musia umrieť.“
„Tlieskajte rukami!” rozkázal reproduktor. Dalibor poslúchol.
„A čo teraz?” spýtal sa po piatich minútach nepretržitého tlieskania.
„Nič. Pokračujte.”
„A dostane ma to preč?”
„Isteže nie. Ale je to zábava.”
Dalibor v tej chvíli vyskočil, rozbehol sa a z celej sily kopol do

- Anthony de Mello

Zobudil sa a okamžite to oľutoval. Koniec-koncov, ako vždy.
Koho by už len tešilo prebúdzanie sa do ďalšieho dňa? Snáď len
bandu nejakých sentimentálnych bláznov, teda za predpokladu, ak

by ešte nejakí existovali. Pokiaľ si totiž Nomis spomínal, väčšinu
podobných „ľudí so sklonmi k rebélii,“ poslali k múru počas tretej
svetovej vojny.
Tá bola sama o sebe oveľa ničivejšia, než jej dve predchodkyňne,
čo sa vlastne tak nejako aj očakávalo, keďže číslovka „3“ bola už
pomerne veľká vec. Nomis už na vojnu príliš nemyslel. Dokonca
sa pristihol, že ani neľutuje obete, čo bol trochu problém. Ľutovať
padlých patrilo k spoločenskému renomé, Nomisa samotného to
však už pomerne unavovalo. Vojna, obete… to všetko bolo vzdialené, bolo to príliš ďaleko na to, aby to naňho mohlo dýchnuť a
prehovoriť. Príliš ďaleko, aby tomu porozumel.
Posadil sa na posteli, poškrabal sa na strnisku, zívol a malátne
odkráčal do kuchyne. Vytiahol zo skrinky balíček zemiakových
lupienkov s príchuťou vidieckej slaniny a podvedome zapol
televíziu. Obrazovka krátko blikla a potom sa na nej objavila
šedivá hlava nejakého televízneho hlásateľa. Mužík mal na
tvári množstvo malých jazvičiek a celkovo budil dojem, že je
už jednou nohou v hrobe. Pod očami mui viseli niekoľkokilové
vrecia. Vyzeral unavene. Apaticky hľadel do kamery a predčítal
pripravený text. O tom, že akcie klesajú, o tom, že teroristi v noci
znova spôsobili rošambo a samozrejme o tom, že preľudnenie
stále trvá. Ako inak, pomyslel si Nomis kyslo. Snáď si ten páprda
nemyslel, že sa to zmení zo dňa na deň.
Téma preľudnenia bola na hlavnom menu aj na niektorých ostatných televíznych staniciach. Bola asi jedinou témou, ktorá si
zaslúžila prívlastok „večná.“ Človek musel byť hluchý a slepý
aby o tejto problematike nepochytil aspoň základné informácie.
Nomis si zamyslene napchal do úst za hrsť zemiakových lupienkov a hlučne ich drvil zubami. Odrazu začul na verande tlmené
kroky. Zadíval sa na dvere a potom sa pousmial. Vedel, čo bude
nasledovať. Pokojne si utrel prsty špinavé od soli do trička.
Priehradka na noviny sa otvorila a na podlahu dopadol zväzok niekoľkých papierov. Nomis ešte chvíľu sedel a sústredene
počúval odchádzajúce kroky, potom pomaly vstal a došuchtal sa
až ku dverám. Zdvihol papiere a zbežne preletel očami prvý list.
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POVINNÝ SPIS DIALÓGOV NA: Pondelok

Pod týmto strohým nápisom sa na päte dokumentu skvela
silnočervená pečiatka s nápisom: MINISTERSTVO INFORMÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

stanovený na deviatu ráno. Nomis sa zadíval na ciferník svojich
rolexiek. Bolo zao desať deväť. Ešte má trochu času. Oprel sa a
po chvíľke váhania sa rozhodol, že sa aspoň zbežne zoznámi s
dialógmi. Vedel, že telefón bude odpočúvaný a tak nechcel urobiť
žiadnu chybu. Mohlo by sa zdať, že veľa chýb urobiť nemôže.
Stačilo len čítať text. A čítať dokáže každý.

prišiel vážne vhod.
„Och, aké milé!“ povedala Daniela bez jedinej stopy emóciíi.
„Napadlo mi, že by sme si mohli niekam vyjsť.“
Pauza.

Ale istota je istota.

Nomis súhlasne prikývol, akoby mu bolo oznámené niečo, čo už
dávno očakával. Zbežne prehodil niekoľko listov, čisto preto, aby
získal prehľad o náplni dnešného dňa. Hneď na prvej strane našiel
zoznam osôb, s ktorými sa dnes bude rozprávať. Celkom ho
potešilo, že zoznam tvorila iba Daniela. Bola to v podstate jeho
jediná známa, ale to mu nevadilo. V dnešnej dobe sa neoplatilo
mať veľa priateľov. Možno aj preto, že slovo „priateľ“ už akosi
stratilo na význame.
Odkráčal naspäť do izby a pohodlne sa zahniezdil na gauči.
Moderátor práve vyziapoval najnovšie kurzy svetových mien.
Nomis sa unavene natiahol a v prstoch mu to zapraskalo. Zhlboka
si vzdychol a odovzdane sa zahľadel na rozpis dialógov. Keby sa
aspoň nemusel zahadzovať s týmto…
Odrazu sa trochu vyplašene strhol. Pocítil, ako mu na čele
vystúpili kvapky potu. V nasledujúcej sekunde sa však upokojil.

Mnohým sa už stalo, že vybuchli, zakoktali sa a nakoniec vypotili
nejakú vetu, čo v rozpise nebola. Stres robí svoje. Hlavne vtedy,
keď viete, že vás počúva aj niekto tretí. Je to niečo, ako zostupovanie dolu schodmi po tme. Viete sice presne koľko tých schodov
je, ale pokojní nie ste, pretože na ne nevidíte. A potom sa ľahko
stane, že zaváhate a hop! a je koniec.
Človek nemusel byť génius, aby pochopil, čo sa s tými popletenými úbožiakmi po ich „vynikajúcom“ výkone stalo. Ich následná
neexistencia bola nevyhnuteľná. Nomis sa však obával zbytočne.
Rozhovor, ktorý mal o pár minút absolovovať by sa dal v pohode zmáknuť bez prípravy. Dialóg sa v podstate točil iba okolo
počasia, Danielinho psa Foxa a ostatných nepodstatných vecí.
Proste klasické, nezáväzné tlachy. Nomisa to trochu sklamalo
a zapremýšľal, či „tým hore,“ náhodou nedochádza inšpirácia.
Skontroloval čas. Už bolo skoro deväť. Vzal do ruky bezdrôtový
telefón a vytočil Danielinoe číslo.
Zdvihla to uprostred prvého zazvonenia.

Len pokoj.
Niet sa čoho báť…
Nevyslovil to nahlas…
A myšlienky zatiaľ ešte neovládajú…
Trochu rozpačito sa pousmial a potom sa opäť začítal do rozpisu.
Zistil, že prvý rozhovor s Danielou v tento deň bude TELEFONICKÝ – ako sa skvelo napísané v hranatých zátvorkách. Čas bol

„Haló?“ spýtala sa mechanicky. Nomis si predstavil, ako teraz
sedí na pohovke, so svojou kópiou spisov na kolenách a behá po
nich očami, aby nič nepoplietla. Z nejakého dôvodu mu tá predstava pripadala zábavná.

„To je fantastický nápad!“ ozvala sa napokon Daniela a potom po
menšej odmlke dodala: „I keď to teraz vyzerá na dážď…“
„Hej. Je poriadne pod mrakom.“
„A to si ešte nebol vonku!“
Nomis zauvažoval, či Daniela sama už dnes tiež skutočne bola
vonku.
„Zima, čo?“ spýtal sa.
„Riadna. Človek by si myslel, že v marci sa to počasie ako tak
umúdri.“
Dialógový scenár im teraz obom prikazoval presne päť sekúnd
mlčania. Trpezlivo počkali a slovo si opäť vzala Daniela.
„Kam pôjdeme?“
„Neviem. Mohli by sme zaskočiť do Rupertovej kaviarne. Majú
tam skvelé pirohy.“
„Priohy? V kaviarni?“
„Ja viem, že to znie trochu čudne, ale počkaj keď ich ochutnáš!“

„Tu je Nomis,“ povedal do slúchadla a dialógový rozpis držal
pred sebou. „Práve som si varil kávu a tak mi napadlo, že sa ti
ozvem.“

„Mohla by som so sebou vziať aj Foxa?“

Nomis si s trpkosťou uvedomil, že by mu poriadny dúšok kávy

„Celé dni len leží v tom svojom pelechu.“

„Jasné.“
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„Menší pohyb mu len prospeje.“
„Súhlasím.“
„Tak dobre. Stretneme sa priamo tam, vyhovuje ti to?“
„Áno. Zatiaľ sa maj.“

kondenzovaného mlieka a slaného pečiva. Bolo to fajn, tieto veci
boli fajn. Pristúpil k pultu a zadíval sa na posaditého mužíka za
ním. Vytiahol svoj rozpis a zalistoval v ňom.
„Poprosil by som dve dvojité espressá,“ prečítal a vykúzlil úsmev.
Predavač kývol zvráskavenou hlavou a odplazil sa o niekoľko
metrov ďalej, kde začal vybavovať objednávku. O chvíľu sa už
prřed Nomisom skveli dva hrnčeky naplnené až po okraj lahodnou kávou. Predavač si naslinil ukazovák, odhrnul si z vlasov
mastnú ofinu a pretočil niekoľko listov vo svojom rozpise.

hlavu, Daniela stála priamo pred ním. Nomis otvoril ústa a chcel
prehodiť niečo v zmysle: „To bola rýchlosť!“ ale našťastie sa
dokázal včas ovládnuť. Duchaprítomne ústa zatvoril, vetu prehltol
a jemne Daniele kývol hlavou. Usmiala sa a posadila sa oproti
nemu.
A vtedy si Nomis s hrôzou uvedomil, že Daniela so sebou nemá
Foxa! Tak ho to vzalo, že takmer nahlas vykríkol. Potom sa však
zadíval cez presklené dvere na ulicu a všimol si, že pes poslušne
čaká vonku, priviazaný o hydrant.

„Tak tu to máte,“ povedal s anglickým prízvukom, s očami stále
upretými do papierov. „Bude to päť deväťdesiat.“

Uľahčene si odfúkol.

„Aj ty.“
Nomis si prebehol špičkou jazyka po pere, zrušil hovor a položil
telefón vedľa seba. Ani nevedel prečo, ale tieto rozhovory z neho
vždy vysávali takmer všetkú energiu. Cítil sa strašne unavený.
Prižmúrenými očami sledoval obrazovku. Správy vystriedala
pravidelná raňajšia talk-show plná zaujímavých hostí a umelých
moderátorov. Nomis mal akýsi matný pocit, že túto istú reláciu
sledovali ešte jeho prarodičia. A že to už bolo poriadne dávno.
Nešlo mu do hlavy, ako sa taký stupídny formát môže udržať na
obrazovke tak dlho.

Nomis vytiahol peňaženku a zaplatil.

Daniela naňho púlila modré oči a trpezlivo čakala. Nomis zalistoval v scenári.„Ahoj,“ prečítal. „Akú si mala cestu?“

„Ďakujem, pane.“

„Fajn. Veď to mám z domu len niekoľko metrov,“ prečítala.

„Rado sa stalo.“

No pozrime sa, pomyslel si Nomis. Tak na Ministerstve vedia byť
aj vtipní.

„Prajem príjemný deň.“
„Aha,“ pokračoval. „Tak, čo máš nové?“

Uvažoval nad tým asi päť minút.

„Podobne, kamarát.“
„Nič moc.“

Potom sa zdvihol a odkráčal do kúpeľne, v ústrety rannej hygiene.

II.
„Všetky slová sú zbytočnou škvrnou na tichu a ničote.“
- Samuel Beckett

Do Rupertovej kaviarne dorazil klasicky s desať minútovým
predstihom. Zhlboka sa nadýchol lahodných vôní praženej kávy,

Predavač skrivil vlhké pery do nespokojného škľabu. Očividne sa
mu veľmi nepáčilo, že ho Nomis nazval kamarátom. Protestovať
však nemohol a dobre to vedel. Nomis sa naňho zadíval a potom
mierne pokrčil plecami, akoby chcel povedať: „Máme to predsa v
scenári…“

„Stále pracuješ v tom obchode?“
„Áno.“
„A čo rodičia?“

Nahlas to však prirodzene nevyslovil. Urobiť niečo také na takomto mieste by bolo činom hraničiacim s idiociou, alebo totálnou naivitou. Nomis si sice nebol úplne istý, či sa tu nachádzajú
kamery (hoci to bolo pravdepodobné), ale to bolo vlastne jedno,
keďže sa tu poflakovala skupina Tajných. To bolo isté. Oni totiž
boli všade. Nomis ich síice medzi zákazníkmi kaviarne nespoznal,
ale vedel že sú tu. A taktiež, chlácholil sa v duchu, ak by som ich
spoznal, už by asi tajní neboli. Mierne sa uchechtol a odkráčal
s hrnčekmi v rukách a scenárom pod pazuchou k jednému z
voľných stolov. Posadil sa a skontroloval čas. Keď zdvihol

„Otec si konečne našiel prácu. V zahraničí.“
„To je skvelé. A matka?“
„Umrela.“
Nomis sa zarazil a rýchlo skontroloval rozpis. Áno. Rozhovor
sa odvíjal presne podľa plánu. Aspoň to bola výhoda týchto
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scenárov. Človek vždy dopredu vedel, čo povie ten druhý. Proste
dokonale nalajnované.
„To je mi ľúto,“ pokračoval Nomis.
„Taký je život.“
Daniela zdvihla svoj hrnček s kávou k ústam, ani nezdvihla zrak
od papierov.
„Dúfam, že…,“ začal Nomis. Daniela usrkla z espressa.

„Áno,“ povedala Daniela roztrasene. Dve postavy sa k nim
začali približovať, vždy si však dávali pozor, aby bol udržiavaný
dostatočný odstup. Dialóg pokračoval ešte asi tri minúty. Potom
scenár Daniele prikazoval, aby si odskočila na záchod. Urobila
to. Nomis očakával, že tí dvaja za ňou ihneď vyštartujú, ale
neurobili to. Miesto toho si niečo poznačili do notesov a obaja
nerušene vykĺzli z kaviarne. Nomis nervózne poposadol. Daniela
bola stratená. To jediné bolo isté. Už ráno nebude existovať. Na
ministerstve mu pridelia nejakého nového známeho. Odrazu ho
prepadla absurdná túžba niečo podniknúť.

„Dofrasa!“ vyhŕkla odrazu, jazykom si prebehla po perách a
začala dúchať do svojej kávy. Nomis vypleštil oči a srdce sa mu
splašene rozbúchalo. Šľahol pohľadom po scenári.

No áno…

Dofrasa?!

Daniela sa vrátila. Bola bledá. Dialóg dokončili čo najrýchlejšie,
ale aj tak im to zabralo dobrých dvadsať minút. Keď Daniela
odchádzala, odprevadil ju pohľadom. Nomis osamel. Chvíľu ešte
listoval v rozpise, ale keď zistil, že dnes už nemá na pláne žiadny
rozhovor, vstal a vyšiel na ulicu.

Aké dofrasa?!
Čo to trepe?!
Nomis zmätene kĺzal pohľadom po stránke. Žiadna taká replika
sa na nej nenachádzala. Zarazene a tak trochu zúfalo sa pozrel
na Danielu. Chvatne si utierala blúzku oprskanú kávou. Nomis si
pomyslel, že mali radšej tú kávu nechať vychladnúť. Ale už bolo
neskoro. Kdesi v zadnom kúte miestnosti sa zdvihli dve postavy.
Ostatní zákazníci kaviarne sklonili hlavy ešte hlbšie nad svoje
papiere. Hovor prúdil tlmene, nacvičene a nikto nedával najavo
znepokojenie. Daniela zasmrkala. Očividne jej už dochádzalo, že
urobila chybu. Zadívala sa na Nomisa. Žiadala ho o pomoc. Vedel
to. Videl ten smútok, strach a zúfalstvo v jej očiach. Prial si niečo
jej povedať, ale… proste nemohol. Zaťal ruky v päsť.
Daniela roztrasenými rukami chytila zväzok papierov a pohľadom
Nomisovi naznačila, nech pokračuje.
„Dúfam, že vieš, že mne sa môžeš hocikedy zdôveriť,“ hlas mal
piskľavý, akoby sa na ňom usádzala hrdza.

Nomis premýšľal o Daniele. Bolo to zvláštne, pretože doteraz
na ňu myslel jedine vtedy, keď to bolo bezpodmienečne nutné.
No áno, lenže teraz to bolo iné. Po tej eskapáde v kaviarni sa mu
Daniela usadila v hlave, ako úryvok popovej pesničky, ktorý nie a
nie dostať von. Uvažoval, čo jej asi urobia. Vedel, prirodzene, že
„zmizne,“ ale nevedel ako…
Zastrelia ju?
Počkajú si na ňu niekde v tmavej uličke, prikradnú sa k nej a
vpália jej guľku do spánku?
Alebo použijú drsnejšie metódy?
A čo urobia s telom…?

Ale čo také?!

III.
“Každé zbytočné slovo, spôsobuje opak toho, čo malo za cieľ.”
- Arthur Schopenhauer

Prechádzal práve cez park, keď sa z oblakov spustil slabý dážď a
čoskoro prešiel do nepríjemného mrholenia. Nomis sa ten chlad
snažil ignorovať. Kráčal pomaly, s rukami hlboko vo vreckách.
Na kabát mu dopadali malé kvapôčky a rýchlo primŕzali. Fakt
bola riadna kosa.

Striasol sa.
Príliš o tom všetkom premýšľaš, okríkol sa v duchu. Mrholenie
ustávalo, na oblohe sa ukázalo slnko. Nomis sa nechal poštekliť
jeho lúčmi. Bolo to príjemné. Všetky starosti akoby sa odrazu
rozplynuli. Nomis si rozopol kabát a rozhodol sa, že domov ešte
nepôjde. Miesto toho zamieril cez nedávno pokosený trávnik k
ošarpanej lavičke s výhľadom na malé jazierko.
Mierne ho prekvapilo, keď tam zbadal sedieť dievča. Spamätal
sa však rýchlo a opatrne si k nej prisadol. Na okamih sa po sebe
zadívali. Žena bola mladá, tak okolo dvadsaťpäťky a – ako si Nomis všimol – bola skutočne krásna. Nebola to síice žiadna modelka, ale mala v sebe tú pôvabnú prirodzenú krásu. Tú, na ktorú sa
v týchto dňoch už takmer zabudlo.
Za iných okolností by s ňou určite prehodil pár slov. Teraz mu
stačilo, že ju môže aspoň ukradomky pozorovať. S určitým
potešením si uvedomil, že ona robí to isté. Ale možno ju len
hnevá, že na ňu tak zazerá. Poobzeral sa. Nikde ani nohy. Možno
by jej mohol pošepkať pár slov…
Stačilo by, keby sa k nej nahol a prehodil…
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Samovražda, pomyslel si útrpne.

hlavami, akoby mali nejaký svoj tajný jazyk, skrytý pred svetom,
ktorému rozumejú len oni dvaja. A Nomis si začal uvedomovať,
že niečo také medzi nimi skutočne vzniká.

Opäť sa rozhliadol.
Nikde nikto. Iba stromy a kríky. Ale vedel, že tam niekde sú a
sledujú ho.

Teda nie, že by sa spolu rozprávali v pravom zmysle slova, ale
občas mal pocit, akoby… akoby rozumel, čo si myslí. Vedel, že je
to šialené, ale aj tak sa toho pocitu nedokázal zbaviť. Akoby s ňou
bol na jednej vlnovej dĺžke. Boli to riadne uletené úvahy.

rozoznať Tajného od biznismena, bezdomovca, alebo napríklad
predavača ovocia. Slovom: nikdy ste si nemohli byť istíý.
Nomis sa posadil a vzal zo stola svoj dnešný scenár. Blížila sa
piata hodina a on bude musieť zavolať Agrestovi.
„Ahoj, Agrest,“ povedal do telefónu.

Napriek tomu si bol istý, že by sa s ňou mal o čom porozprávať.
Vždy, keď o seba náhodou zavadili pohľadom, vo vzduchu
zaiskrili čiastočky chémie. Nomisovi bilo srdce a cítil sa tak
nejako povznesene. Cítil sa šťastný. Zdalo sa mu, že sa práve
zamiloval, čo mu pripadalo zvláštne. Nikdy totiž na lásku na
prvý pohľad neveril. Ale ako už povedal nejaký spisovateľ, to že
niečomu neveríte, ešte neznamená, že to tak nie je. Nomis splietol
prsty o seba a s miernym úsmevom hľadel na jazero. Ona robila
to isté.

enia v parku s neznámou kráskou mu dodávali radosť. Znelo to
dosť pateticky, ale to mu bolo jedno. Tak to proste bolo a on bol
spokojný.

„Gratulujem.“

Nikto neprehovoril.

Pravdaže, nie úplne…

„Myslel som si, že v Lote sa vyhrávajú peniaze.“

K tomu mu chýbal ešte jeden, posledný krok.

„Priveľa pozeráš televíziu.“

Porozprávať sa s ňou.

„Asi áno.“

Premýšľal nad tým v podstate už odvtedy, čo ju uvidel prvýkrát.
Vedel, že to urobiť nemôže, ale napriek tomu mu s každým
ďalším stretnutím dochádzalo, že to naozaj urobí. Jediné, čo mu
chýbalo, bol plán. Dumal nad ním celú cestu domov, ale všetko
na čo narazil sa mu zdalo príliš neprofesionálne, amatérske a
nebezpečné. Celá tá vec bola nebezpečná.

„A čo ty? Ako ide život?“

IV.
„Jazyk je presný len vďaka tomu, že slová nemajú presný
význam.“
- Gabriel Laub

Chodilo to tak každý deň ešte niekoľko týždňov.
Každý jeden deň sa Nomis vybral do parku a vždy ju tam našiel.
Sedela na tej istej lavičke a hľadela na temnú, pokojnú hladinu
jazierka. Nomis si k nej zakaždým prisadol a pozdravil ju úsmevom. A potom len sedeli. Občas na seba pozerali a prikyvovali

„Zdravím,“ odvetil mu nikotínom zchraptelý hlas.
Obyčajne v parku posedeli takú hodinku, potom vstali a každý
sa vybral svojou cestou. Nomis domov, v ústrety rozhovorom s
Agrestom, čo bol Nomisov nový „známy.“ Daniela zmizla, presne
tak ako predpokladal. Už sa tým však nezožieral. Dalo by sa
povedať, že sa už nezožieral vôbec ničím. Jeho pravidelné posed-

Strýznene pokrútil hlavou a zvalil sa na gauč. Musí predsa
existovať nejaký spôsob. Hocijaký spôsob. Pre seba si to všetko
zrekapituloval. Ako prvé: Bude sa musieť vyhnúť kamerám. To
by nemal byť taký problém. Kamery boli po uliciach roztrúsené
len v obmedzených množstvách. Vláda sa skôr spoliehala na
svojich Tajných agentov, čo bol bod číslo dva. Nebude ľahké
zbaviť sa ich, hlavne keď dokonalé splynutie s okolím pre nich
nie je žiadny problém. V dnešnej dobe prakticky nebolo možno

„Čo máš nové?“
„Mikrovlnku v kuchyni.“

„Vďaka. Vyhral som ju v Lote.“

„Výborne. Lepšie to ani nemôže byť.“
„Skutočne?“
„Hej. Mám skvelú prácu, skvelú rodinu, vediem plnohodnotný
život. Čo viac si môžem priať?“
„Tak to si potom šťastný človek!“
„Pravdaže som. Cítim sa proste úžasne.“
„Tomu verím. To môj život sa začína skôr podobať temnému
tunelu.“
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„Také zlé to snáď…,“ Nomis sa odrazu uprostred vety zarazil,
načisto omráčený náhlou myšlienkou. Na druhom konci vládlo
napäté ticho. Temný tunel! Jasné! Tam sa s ňou stretne! Ako to,
že ho to nenapadlo už skôr?! Od samej radosti sa doširoka usmial.
Potom zaklipkal očami a vrátil sa k textu.
„…nebude,“ dokončil.
„Nie,“ zasmial sa Agrest nútene. „Ešte horšie.“

Ráno bolo sivé a oblačné. Už síice nepršalo, ale nepríjemný chlad
sa ľuďom stále zarezával do kože. Nomis práve kráčal smerom
k parku, keď prišlo kruté vytriezvenie a on si uvedomil, že celý
jeho takzvaný plán nie je nič iné, ako šokujúce, do neba volajúce
bláznovstvo. Takmer sa nahlas rozosmial nad naivitou svojho
počínania. Aj keby sa mu podarilo dostať sa s ňou do nejakej
bočnej uličky či tunela, na čo by to asi bolo? Mali by asi tri
minúty, kým by to nezačalo byť podozrivé. A čo potom? Ako by
sa nepozorovane dostali von? A má ona vôbec záujem rozprávať
sa s ním? Usudzoval, že áno, ale to boli len dohady.

Pauza.

pokračovala v ceste.
Nomis sa vliekol za ňou. Nechcel sa na ňu bezprostredne prilepiť,
takže udržoval podľa jeho názoru veľmi diskrétnu vzdialenosť.
Vyšli z parku a dievča zamierilo smerom k námestiu. Šiel za ňou.
Na námestí sa ponevieralo plno ľudí. Niektorí iv šli vo dvojiciach
a v rukách držali svoje scenáre. Väčšina sa však len unavene
plazila s prázdnym výrazom v očiach. Dievča pridalo do kroku
a Nomisovi zmizlo z očí. Chvíľu si už myslel, že ju stratil, ale
napokon ju zazrel na chodníku, na opačnej strane námestia. Stála
pred nejakým obchodíkom a hľadela do výkladu. Nomis k nej
okamžite zamieril. Snažil sa pôsobiť nenápadne, ale napriek tomu
mal pocit, že každému hneď musí udrieť do očí, o čo mu ide.

A konečne:
„No. Ja už budem musieť končiť.“
Čo by jej doparoma asi tak povedal?

Mladá dáma si dopozerala tovar vo výklade a pohla sa smerom
von z námestia, k spleti malých uličiek.

„Dobre, Agrest. Dopočutia.“
„Podobne. Och, a aby som nezabudol. Tie vajcia ti pošlem zajtra.“
„Dobre.“
Nomis zrušil hovor. Netušil o akých vajciach to ten dedo hovoril,
ale bolo mu to fuk. Spokojne si pomädlil ruky a od samej radosti
mal chuť roztancovať sa. Po pár minútach jeho nadšenie trochu
opadlo a on sa začal zaoberať praktickejšími stránkami svojho
plánu.
A keď sa okolo polnoci ukladal do postele, vedel, že toto bude
jeho najlepší spánok za posledné roky.

V.
„Kto nepozná váhu slov, ten nemôže poznať ľudí.“
- Konfucius

Hlúposť. Hlúposť. Kolosálna hlúposť. Chvíľu bojoval s nutkaním
dnešné stretnutie vynechať. Tušil totiž, že keď sa na tú lavičku
dnes posadí, už nebude cesty späť. Odrazu nevedel, čo robiť. A
tak kráčal ďalej. Tak trochu si prial, aby tam dievča dnes nebolo.
Ale bola tam. Pozdravili sa úsmevmi a Nomis sa posadil vedľa
nej. Vždy si tieto stretnutia užíval, ale tentoraz ho celého prestupovala nervozita a každú chvíľu ním lomcovala hystéria, takže
mal čo robiť, aby vydržal sedieť v pokoji. Konečne hodina uplynula a obaja sa zdvihli. Žena sa naňho zadívala, usmiala sa, a
potom sa obrátila k odchodu.

To je šanca, pomyslel si Nomis a srdce mu bilo až v krku. Kráčal
za ňou a ona to vedela. Stále sa naňho totiž obzerala. Robila to
však nenápadne, očividne tiež nechcela budiť pozornosť. Nomis
si s radosťou uvedomil, že zrejme jej ide presne o to, o čo jemu.
To ho šialene potešilo a dodalo mu to odvahy. Dievča zamierilo
do jednej z ulíc. Bol jej v pätách. Zahla za roh. Nasledoval ju.

Nomis pozoroval jej vzďaľujúcu sa postavu. Váhal.

Vľavo.

Tak sa rozhodni, kričal na seba v duchu.

Ocitli sa na nejakej jemu neznámej ulici, ktorá sa po bokoch rozvetvovala v na niekoľko malých. Strihol pohľadom na obe strany.
Okrem nich tam nikto nebol.

Dievča bolo od neho už niekoľko metrov.
„Seriem na to!“ povedal Nomis. Nepovedal to nahlas, iba takmer
nepostrehnuteľne pohol perami. Ešte asi sekundu stál na mieste
a potom pevným krokom vykročil za dievčaťom. Všimla si ho
až keď vychádzali z parku a aj to len preto, že sa náhodou ohliadla cez rameno. Keď ho uvidela, mierne sa zarazila, spomalila
chôdzu a pootvorila ústa. Potom však mierne potriasla hlavou a

Vpravo.
Rovno.

Tak do toho!
Teraz, alebo nikdy!
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Odhodlane k nej pristúpil.
Je to tu!

„Preto ste za mnou chodili do parku?“
„Aj preto.“

„A… chcel som… uvidíme sa ešte niekedy?“
„Tak ako vždy,“ povytiahla pravý kútik. „V parku.“

Je to tu!

„Takže to nebolo všetko?“

Odrazu zastavila. Urobil to isté. Obaja hľadeli na kameru, pripevnenú na pouličnej lampe. Červená konrolka na nej svietila a
uprene ich pozorovala. Nomis cítil ako mu po chrbte steká pot.

„Nie… viete… ja… totiž… asi som sa do vás zamiloval.“

Bude mať len pár sekúnd…

Nomisovi v žalúdku zapraskalo niekoľko malých bubliniek.

Kamera na nich ešte chvíľu ostrila svoje nehybné oko, potom sa
so zabzučaním otočila o niekoľko stupňov vpravo a stratila ich
z dohľadu. Dievča sa prudko obrátilo a zahľadelo sa Nomisovi
priamo do očí. V nasledujúcej sekunde už obaja skočili do jednej
z tmavých postranných uličiek. Prikrčili sa v rohu, priamo pri
rade kontajnerov a takmer sa dotýkali telami. Prudko dýchali.

„Obávam sa,“ prikývla, „že ja som na tom podobne.“

„Som Nomis,“ napriahol ruku.
„Helena.“

Usmial sa. Ešte mali pár sekúnd. Chytil ju okolo pása, naklonil sa
k nej a pobozkal ju. Nebránila sa, skôr naopak. Bolo to príjemné,
úžasné. Cítil sa, ako by sa prepadol do iného, lepšieho sveta. Naplno sa v ňom prebudil cit, ktorý nikdy nepoznal. Konečne sa od
seba odlepili.
„Musíme ísť,“ povedala potichu. Prikývol. Opatrne vyzreli na
ulicu. Bola prázdna. Počkali, kým sa kamera obráti na druhú
stranu, a potom rýchlo vybehli von. Obrátili sa k sebe chrbtami a
vykročili.

Skontroloval čas. Ešte mali dve minúty.

VI.

„Tak čo teraz?“ spýtala sa.
Nomis sa cítil úžasne. Celý pretekal adrenalínom.
„Ja… neviem,“ odvetil zmätene.
Dokázali to!
Pozrel na ňu. Oči mala dokorán a pery sa jej triasli. Mierne si
odkašľal. Ako začať? V improvizovaných rozhovoroch nemal
žiadny cvik, dalo by sa povedať, že už dávno zabudol nenútene
konverzovať. Zahryzol sa do spodnej pery a snažil sa z hlavy
vydolovať nejaké slová. Keď žiadne nenašiel, začal sa zmätene
obzerať okolo, akoby čakal, že z kontajnera vyskočí nová kópia
jeho rozpisu a pomôže mu v tejto prekérnej situácii.

„Už dlho som s tebou chcela hovoriť.“

„Mocní rastú z cudzieho nešťastia.“

„Skutočne?“

- Latinské príslovie

„Áno.“
„No… Tak sa to konečne podarilo, nie?“

Odovzdane prikývla. Nomis sa pomrvil. Čas ich tlačil.

Nomis kráčal smerom k svojmu domovu rýchlymi krokmi. Musel
sa ovládať, aby nezačal bežať. Stretol sa s ňou! Aký obrovský triumf! Vyčítal si síice, že jej toho mohol povedať viac, ale napokon
sa tým prestal zaoberať. Skôr ho začalo zožierať, či ho náhodou
niekto nevidel. Nepredpokladal to, ale istý si byť nemohol. Nie,
kdeže. Boli to len tri minútky. Nikto ich nemohol vidieť. Určite
nie. Dali si pozor.

„Asi by sme už mali ísť,“ povedal.

Jasné.

„Dobre.“

Nikto ich nevidel.

„To áno. Ale je to dosť riskantné. Čo ak nás niekto uvidí?“
„Čo chcete?“ spýtala sa ona odrazu. Prekvapene sa strhol. Toto
bolo po prvýkrát, čo počul jej hlas. Páčil sa mu.
„Ja… totiž…,“ nasucho pregĺgal. Tak už sa vymáčkni, povedal si.
Nemáš veľa času.
„Chcel som s vami hovoriť,“ povedal nemotorne. Prehrabla si
rukou vlasy.

„Tak budeme mať problém.“
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Len pokoj.

„Nerobil som nič nezákonné.“
Mlčanie.

Založil si ruky do vreciek a spokojne zvoľnil tempo. Keď dorazil ku svojim dverám už sa stmievalo. Vytiahol z vrecka kľúče
a zaškrtal nimi v zámku. Vošiel do bytu a s prekvapením zistil,
že nie je prázdny. Na malom stolíku svietila nočná lampička,
vedľa ktorej sa v hlbokej sedačke vyvaľoval veľmi chudý chlap
so šedivými vlasmi až po plecia. Po oboch stranách pri ňom stáli
dvaja chlapi so zbraňami v rukách. Nomisovi v hrdle navrela
hrča.
„Dobrý večer, pán Nomis,“ pozdravil vychudnutý s príjemným
úsmevom. „Posaďte sa, prosím.“
Nomis stál, ako obarený.

„Ale no tak… Prestaňte s tou hrou,“ povedal chlap ustato. „S
nami môžete hovoriť aj bez papierov…“

„Čo také?“
„Viem, kto ste,“ povedal Nomis. Vychudnutý naňho ukázal prstom.
„Čo to počujem?!“ zvolal exaltovane. „Vy ste prehovorili improvizovane!“

„To, že ste dnes svojvoľne prehovorili.“
Nomis preglgol.
„To je hlúposť.“

Nomis pobledol a tváril sa zmätene.
„Žartujem,“ uchechtol sa chlap. „Viem, že vy ste jeden z tých, čo
zákony poctivo dodržiavali.“

„Tak sa posaďte, predsa.“
Poslúchol. Kolená sa mu príšerne triasli. Zmätene strieľal
pohľadom zo strany na stranu. To je koniec.

„Nie?“ spýtal sa a v očiach sa mu zalesklo. „Mne sa ale donieslo
niečo iné…“

„To nepochybne je,“ pokyvkal hlavou chlap a odklepol z cigarety
popol. „Ale to samo o sebe ešte nevylučuje vašu vinu.“
„Nemáte svedkov. Nikto ma nevidel. Nemôžete mi nič dokázať.“

„Skutočne?“ spýtal sa Nomis s tým, že už nemá čo stratiť. „Tak
prečo ste tu?“
„Zastavili sme sa na kus reči.“

„Myslíte, že vám musíme niečo dokazovať?“ zachechtal sa chlap.
Nomisovi sa zakrútila hlava. Vychudnutý luskol prstami a agenti
okamžite schmatli Nomisa za plecia. Nebolo to príliš príjemné.

„To sa dnes tak často nevidí.“

„Čo to robíte?“ zreval a v tvári prudko očervenel.

„To máte pravdu. Našťastie.“

„Porušili ste zákon,“ oznámil chlap veľavravne.

Urobil dramatickú pauzu.

„Nikto ma nevidel!!!“

„Tak čo?“ nadhodil napokon. „Kde ste boli dnes večer?“

„A tým pádom vás neminie zaslúžený trest…“

„Pekná hračka, však?“ spýtal sa a obdivne sa na zapaľovač
zahľadel. „Dostal som ju od ministra na Vianoce.“

„Vy to neviete?“

„Nikto ma… ne… ne…,“ Nomis cítil ako ho premáha plač.
Chudý sa k nemu naklonil.

Nomis mlčal. Chudý zachytil jeho pohľad a zaškeril sa.

„A odkiaľ asi?“

Sledovali ho.
Videli ho.
A teraz ho tu majú. Ako si vôbec mohol myslieť, že mu to
prejde? Chlap si vytiahol cigaretu a zapálil si postriebreným
zapaľovačom.

„Viete kto sme, pán Nomis?“

„Myslel som, že…,“ hodil hlavou k agentom.

Ticho.

„Nemôžeme monitorovať všetkých,“ pokrčil chlap plecami a
potiahol z cigarety.

„Neviete?“

„Máte pravdu. Nikto vás nevidel,“ oznámil s odporným
úškľabkom. „Ale povážte… tvrdil som snáď niečo iné?“
„Ale ako potom môžete… ako…“
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Nomis naňho pozrel s otázkou v očiach.
„Nepozerajte tak vyjavene. Vaše myšlienky sledujeme už
niekoľko mesiacov. A aj myšlienky všetkých ostatných ľudí. Áno,
tak to je. Tá vaša dnešná eskapáda v meste nás skutočne dojala.
Môžete si gratulovať. Dokonca aj takého starého nihilistu, ako ja
ste na okamih dokázali presvedčiť, že existuje niečo ako láska.“

Michaela Malá: Z trucu

„Nomis, Nomis… myslel som si, že ste múdrejší. Naozaj si myslíte, že naša vláda ovláda len slová?“

Nomis bezmocne pokrútil hlavou. Chlap vytiahol z vrecka akýsi
miniatúrny počítač a zahľadel sa na monitor.
Tak a je to…, pomyslel si Nomis. Skončil som. Už nie je žiadna
nádej. Ale aspoň nemajú Helenu…
Odrazu vypleštil oči a zarazil sa.
„Nie, máte pravdu. Zatiaľ ju nemáme,“ poznamenal chudý chlap,
ksichtom stále prilepeným na monitor. „Ale to viete… najprv sme
chceli vybaviť vás. Ale nemajte strach… Už onedlho si budete
môcť na vlastné oči vychutnať jej vymazanie z reality. Tú radosť
vám dožičíme. Nie sme predsa zvieratá.“
Nomisovi sa zatmelo pred očami a doteraz jasný pohľad sa mu
začal rozpadávať. Všetko sa rozpadalo. Teraz to už vedel.
Sklonil hlavu, zavrel oči a podnikol posledný krok na svoju
záchranu.
„De profundis clamo, at de Domine…,“ zamrmlal a čakal na
zázrak.
Neprišiel.
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Michaela Malá: immerse your soul in love...

1
Krajina jedného dňa

Mais où sont les neiges d’antan?
- François Villon

11:32 h. - LETO

Slnečné lúče spomaľovali okolitý svet, roztápali ho a ja som cítil,
ako sa mi prelieva pomedzi prstami. Tekutý. Horúci vzduch sa
mi vkrádal pod nechty, stúpala z neho para, presakoval skrz póry.
Okolie voňalo čerstvo pokosenou trávou.
Sedela si na brehu malého jazierka a počúvala spev vážok.
Tričko s potlačou Kurta Cobaina na tebe voľne povievalo a tvoje
bosé nohy plieskali raz pod hladinou vody, raz po okrúhlych
kameňoch, horúcich a popraskaných. Sledoval som, ako malými,
prerušovanými krokmi priskakuješ k nášmu spoločnému batohu
a vyťahuješ balíček slaných zemiakových lupienkov, s príchuťou
grilovacieho korenia a chrúmeš ich po hrstiach, až máš celú tvár
posiatu červenými bodkami. Zapíjaš ich pivom, ktoré si potiahla
otcovi, keď sa nikto nedíval. Tajne fajčíš cigaretu. Vydychuješ
dym. Usmievaš sa na mňa a vravíš: „Nechceš aj ty?”
Strkáš mi balíček pod nos. „Vezmi si.”
Cigaretový dym mi vanie do tváre.
Chytám ťa za ruku. Úsmev ti z tváre mizne, trochu pozdvíhaš
obočie. Zapálená cigareta ti visí v pravom kútiku. Vlasy, zlepené
pieskom ti padajú do tváre. Pozeráš na naše ruky a hovoríš, že v
tom dome uprostred polí, len kúsok odtiaľto, že tam stále sneží.
Pozriem sa tým smerom. Ten dom tam skutočne stojí. Úplne
obyčajný. Položíš balíček lupienkov do trávy, oblizneš si slané
prsty, jeden po druhom a hovoríš: „Fakt.”
Vravíš mi, že v tom dome sneží, aj keď je vonku teplo. Vločky
padajú priamo zo stropu. Klesajú na nábytok, na pohovku, na
poháre a netopia sa. Chytíš sa ma obomi rukami a prisunieš sa ku
mne. Oči máme tak blízko seba, že nedokážem rozoznať farbu
tých tvojich. Cítim na koži tvoj dych. A vlasy. A vôňu tvojho
slnkom prešpikovaného tela. Dotýkaš sa nosom môjho líca.
„V obývačke tam rastú cencúle priamo z lampy. Zo žiaroviek. Z
vodovodov. Televízor máš zaprataný snehom a na jeho obrazovke
sa rozlieza námraza. Všade je sneh a ľad.”
Hovoríš.

2

16:25 h. - JESEŇ

Ako mi to tak všetko rozprávaš, nad hlavami sa nám preženú
mraky a už tam ostanú. Uzavrú a zamrežujú doteraz páliace
slnko a vzduch ochladne. Z batohu vyberieš hrubé, pletené svetre, ako králiky z klobúka. Oblečieme sa. Prehodíš si sveter
cez tričko. Cigareta už dohorela. Už nie si pri mne, ale o kúsok
ďalej. Pristúpim k tebe a tvojim pieskovým bábovkám, ktoré
vyzerajú úplne inak, ako si ich pamätám. Akoby spľasli, zúžili
sa do malých kopčekov, maličkých výbehov na piesku. Pokazili
sa. Predtým vyzerali dokonca chutne. Prebehneš mi pred očami a
zmizneš zo zorného poľa.
Obrátim sa a v tom ťa zbadám. Sedíš v tráve a hľadíš do korún
stromov. Pristúpim k tebe. Kľačíš v obkľúčení popadaných listov.
A zhora stále padá farebný dážď nových. Slnko odhodlane - ale
slabo - svieti cez clonu oblakov. Ostro a chladne. Okolo krku si si
obviazala šál.
„Pichľavý,” vravíš. A mne sa zdá, že čítaš moje myšlienky. Sadám
si vedľa teba. Vyzeráš unavene. Čas pokročil. Tvár ti lemujú
uzlíčky vrások, spájajú sa a vytvárajú vlákienká pavučiny. Máš ju
vtkanú okolo očí, úst, nosa. Líca sú bledšie. Chytím ťa za ruku,
obalenú suchou kožou. Zachytíš môj pohľad a tvrdíš, že vyzerám
rovnako. S úsmevom. A ja sa pýtam:
„To je kvôli tomu domu?”
Smeješ sa: „Kde sme teraz, čo myslíš?”
Premýšľam, či je otázka položená v inom kontexte.
Decibely tvojho smiechu stúpajú ku korunám stromov.
Ovíňnajú sa okolo padajúcich listov a splývajú s nimi. Farby.
„Tam je pekne,” vravíš a schúliš sa do klbka. „Leto. V obývacej izbe teplota vystreľuje k tridsiatim stupňom. V kuchyni je to
lepšie, ale nie príliš. Vo vani plávajú ryby a chaluhy. Slnečné lúče
sa plazia po stenách.” Škrabeš si konček nosa a ja vidím, že na
prstenníku máš obrúčku.
Chladí.
Teraz ju cítim aj ja.
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8:10 h. - JAR

3

Počasie sa odrazu zmení. Je teplejšie, ale stále pofukuje silný
vietor. Na oblohe sa kde-tu ukazujú slnečné lúče a rysujú na
krajoch oblakov oslepujúce žiary. Začína byť teplo. Zhodíme
svetre. Sedíme na brehu. Z batohu vyhrabeš šiltovku a zasadíš si
ju hlboko do čela. Potom siahneš do vrecka a vytiahneš balíček
detských žuvačiek. Ponúkneš mi a ja si vezmem. Sú sladké, lepia
sa na zuby, majú chuť a vôňu, ako čerstvé jahody. Chutia mi.
Pokrkvané vrecko od lupienkov už asi odvial vietor. Klesneš na
zem, na rifle sa ti prilepí piesok. V ruke držíš zelenú plastovú
formičku, ktorú si vyštrachala bohvie odkiaľ, a naberáš do nej
piesok. Je vlhký, tvarovateľný. Formička má tvar bábovky. Máš
ruky dieťaťa, jemnú pokožku, a vravíš, že nie vždy si bola takáto.
„Ja nechcem vyrásť,” presviedčaš ma, hoci netvrdím opak.
„Prečo?”
Vyklápaš bábovky jednu po druhej, pozeráš na mňa a slnko sa
schováva za mrakom.
„Ľudia umierajú,” odvetíš, akoby to všetko vysvetľovalo. Pýtaš sa
ma, či viem, čo je v tamtom dome. Mávneš rukou a ja sa pozriem
tým smerom. A krčím plecami. Nie. Neviem. A ty vravíš, že izby
v tom dome sú farebné. Fakt, fakt.
„Vzduch tam mení farbu každú chvíľu.”
Zo žltej na zelenú.
Červeno-zlatú.
Všetky odtiene hnedej. Prebleskujú.
„Odkiaľ to vieš?”
Krčíš plecami a usmievaš sa. Detsky. „Viem.”

20:05 h. - ZIMA

4

Zotmie sa rýchlo. Je zima. V batohu nájdeš dva kabáty, ale aj tak
obaja hlasno drkoceme zubami. Z neba sa k zemi znášajú snehové
vločky. Pomaly. Mrzne. V rukách žmolíš čiapku s obrovským
brmbolcom. Hrbíš sa. Biele vločky ti uľpievajú na vlasoch.
Splývajú. Tvár máš zvláštne stiahnutú a smutnú. V očiach všité
tenučké červené žilky. Musíme vstať. Zem začína byť studená,
sneh sa na nej drží. Až sem k nám vanie chlad, sálajúci zo zamrznutého jazera. Cítim, ako mi sneh padá za límec kabáta. Chytíš
ma za ruku, moja aj tvoja je plná hnedých stareckých škvŕn.
„Koľko je hodín?” spýtaš sa.
Tvoja pokožka vonia po mydle.
„Osem-päť.”
Nakloním sa k tebe a navrhnem ti:
„Nepôjdeme do toho domu?”
A ty vravíš áno, mohli by sme.
„Zase na začiatok,” vravím. A ty prikyvuješ.
Áno. Zase na začiatok. Brodíme sa závejmi snehu. Vietor silnie.
V kostiach cítime plynutie rokov. Dom nie je ďaleko. Otvorím
dvere. Zvnútra zavanie príjemná vôňa pokosenej trávy. Vlhkosti jazera. Dýchame vôňu zvnútra domu a prekračujeme prah. A
sme tam znova. Vidíme jazero, oblkopené stromami. Vyzerá to,
ako fotka, dokonalé zachytenie okamihu so všetkými pocitmi.
Vyslobodíšprostíš svoju ruku z mojej a rozopneš si kabát, spod
ktorého vybehne tričko s potlačou Kurta Cobaina. Pristúpiš k
jazeru a omočíš si nohy. Tmavé vlasy ti padajú na plecia a slnko
svieti tak jasne, až to oslepuje. Otočím sa a vidím dom uprostred
poľa, kam o chvíľu budeme utekať. Vracať sa. Dokola a dokola,
až sa nám bude celý svet rozmazávať priamo pred očami. Znovu a
znovu. Už navždy.
Usmievaš sa, čľapkáš nohami vo vode a vravíš:
„Mám dojem, že teraz sme v obývačke.”
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