na pamiatku
Radky Berešíkovej
(1981-2012)
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Priateľka
Takto si ma vždy nazývala. Túžba po priateľstve bola u Teba vždy jasná.
Bola to jedna z prvých vecí, ktoré ma na Tebe zaujali... že si vždy bola
úprimná a priama, nehrala si sa na nezraniteľnú a sebestačnú... pamätáš na
naše prvé stretnutie? Bolo to na klube v knižnici, sedela som tam v úlohe
tichého pozorovateľa, ako vždy a rozmýšľala som, ako sa Ti prihovoriť, aby
to bolo milé, taktné, vhodné, aby som náhodou nepovedala niečo, čo sa ťa
dotkne... Ty si sa ku mne otočila a tak normálne si prehodila pár viet... svojou bezprostrednosťou si rázne zmietla zo stola všetky moje komplikované
návody a predsudky... začal sa prvý rozhovor a prišlo prvé pozvanie do Bieleho Potoka... tak akosi sa začalo naše priateľstvo.
Keby dnes steny Tvojej izby mohli prehovoriť... o čom sme sa to vlastne
tak dlho rozprávali? O živote, o hudbe, knihách, o svete tam vonku, o poézii,
o vzťahoch...v zime aj v lete... najmä na tie pokojné jesenno-zimné večery
nikdy nezabudnem.. na chvíle, keď padal súmrak, z komínov stúpal dym a
my sme v teple pri šálke čaju čítali Tvoje básne...počúvali sme hudbu, tancovali, robili plány do budúcnosti... pamätáš, ako sme pripravovali rozhovor
pre Krjela a ja som vďaka nemu ešte plnšie spoznala Tvoju hlbokú a krásnu
dušu...
Dnes Ti ďakujem za to všetko, čo som nestihla vysloviť skôr... za prijatie,
za chvíle radosti a smiechu, za úprimnosť, za to, že si tu vždy bola pre mňa,
vždy si si našla čas... ďakujem za príklad nesmiernej statočnosti, sily a odvahy... za Tvoju štedrosť a veľkodušnosť, za tvorivosť, ktorá obohacuje môj
svet... Vďaka za to, že si mi ukázala, ako treba žiť – naplno a s radosťou...
Na poslednej rozlúčke s Tebou boli všade biele kvety... čisté ako Tvoja
láska, Tvoja bolesť... a predsa mi tam chýbala kytica červených ruží. To sú
Tvoje kvety, princezná. Kvety budúceho života, ktorý je pre Teba už radostnou prítomnosťou. Symboly krásy, zrelej víťaznej lásky a úplného šťastia...
Ja viem, že náš príbeh neskončil. Nie, on trvá ďalej... len anjel, ktorý ho
píše, dokončil poslednú stranu a vzal si novú knihu... čistota jej nepopísaných strán ma oslepila, nevidím ťa jasne, no viem, že si tu...
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Tak čo ešte ostáva? Stíšiť sa ... nechať priestor pre to nevysloviteľné...
dokončiť tento list a byť stále s Tebou... nanovo Ťa objaviť v Tvojich básňach
Tak, ako si mi raz napísala do Tvojej prvej zbierky namiesto venovania...
„Ty vieš...“

Anna Uramová
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Milá Radka,
ťažko mi je v tejto chvíli písať nesentimentálne a zároveň veľmi osobne.
Vieš, veľmi si Ťa vážim hneď pre niekoľko Tvojich mimoriadnych a u iných
ľudí naozaj zriedkavých vlastností. Myslím si, že si sa nikdy nesnažila o to,
aby sme Ťa vnímali v čo „najpriaznivejšom svetle“. Vždy si bola k sebe, aj
pred nami, veľmi kritická a vedela si si priznať chybu. Vo svete plnom pokrytectva, neúprimnosti a pretvárky, kde sa všetci snažíme vyzerať krajší,
múdrejší a bezchybnejší než naozaj sme, si Ty svietila.
V župane / Z jablka / Šúpem / Z teba / Človeka
Radka, pamätám si, že si mala veľký zmysel pre humor. Aj dnes si viem
vybaviť ako sedíme v knižnici, Martin vedie jeden zo ironických monológov
a nikto z nás v tej chvíli nedokáže byť úplne vážny, iba on sám. Áno, vedela
si sa úprimne a spontánne zasmiať. Dokonca ešte aj vtedy, keď sa Tvoj zdravotný stav zhoršil a bolelo Ťa to.
Všetko je o keep smiling / A love you darling / A show bize / Life goes on
/ V každej kríze /
Všetko je o nás / A nič o everyone / V zachmúrenom dave / Cez slzy sa
smeje / Každý sám
Verila si v Boha a nesmierne, zúrivo si chcela žiť! Napriek tomu, že pre
Tvoj život nezvolil ružovú záhradu, ale „domáce väzenie“ (ak si aj nebola
doma, všade Ťa museli sprevádzať Tvoji rodičia a pomáhať Ti) a nemocnice
. Napriek tomu, že sa Tvojho tela nedotýkali ruky milovaného muža, ale
vždy len ruky lekárov a rodičov, ktorí Ti museli zvonu a znovu vymieňať
obväzy.
Nočné havrany / Odlietajú / Nenásytné / Ako moje vlasy / Hladné viac /
Po tvojich ru-kách /
Ako po hrebeni / Ten na krásu / Žene nestačí
Úprimne si sa tešila z každého nášho stretnutia v Liptovskom Mikuláši,
ako aj z každej drobnej lichôtky a dokonca aj z vecí, ktoré sú pre nás naozaj
ťažko predstaviteľné – Tvoj otecko Ti spravil radosť už tým, že Ti priniesol
nové obväzy a mohla si „byť v čistom“.
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Sme spolu / A každý sám / Život sa pretne / V správnej chvíli / Tu a tam
/ Daj sa mi / Kým sa / Neodchýli
Radka, naozaj sa mám od Teba ešte čo učiť. Nikdy na Teba nezabudnem.

Barbora Valková
Použité verše sú z najnovšej zbierky Radky Berešíkovej Kamienky (2012).
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Na rozlúčku
Radka mala krídla.
Čo iné o nej povedať? Okrídlená, žiarivá.
Niesla v sebe všetku sladkosť snívania mladých žien. Ale k tomu mala nadelenú ustavičnú prítomnosť smrti. Od začiatku bola tu, usídlená v nej, striehnúca.
Neohrozila však jej sny, túžby. Nezobrala jej schopnosť milovať.
Radka mala krídla.
Jej objatie bolo nedokončené: ako objať chýbajúcimi rukami? Ale to, čo
chýbalo, dopĺňal sám Boh. Napokon to bolo objatie dokonalejšie ako keby
mala plné, nedotknuté ruky.
Navonok to bol uzavretý spôsob života, uzavretý v dôsledku ťažkej choroby.
Nevzrušivý. Pokojný a jednotvárny, až nadmieru.
Ale v skutočnosti Radka žila absolútnu, extrémnu skúsenosť, neporovnateľnú
s ničím, čo dostali jej rovesníci, čo sme dostali my ostatní.
A túto skúsenosť vložila do svojich veršov.
„Bijeme sa / zima s jarou / ja so smrťou.“
To je jedinečná poézia, to sú riadky, aké mohla napísať Emily Dickinson.
Napísala ich Radka.
Naša milovaná Radka.
Na konci býva všetko jasné, na konci (ak bol život pravdivý), ostáva už len
to nahé, podstatné.
Na konci, v tie posledné týždne, keď ju umáral kašeľ a nedalo jej dýchať,
sme si už s Radkou hovorili len to podstatné: hovorili sme o láske, ktorá nás
spája. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa.
Za všetkých, ktorí sme dostali ten dar, že sme ju mohli stretnúť, poznať,
zamilovať si ju. Za jej rodičov. Za nás, jej priateľov. Z Liptovského Mikuláša, z Ružomberka, z celého sveta. Za všetkých jej bratov a sestry v poézii.
Ďakujeme Bohu za Radku.
Teraz už má ruky.
Teraz už tancuje.
Radka, budeme sa milovať navzájom, lebo to je tvoj odkaz.
A láska je to, čo pretrvá.

Anna Ondrejková
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Prach z motýlích krídel
Radke
Na motýlie krídla nasadá prach, až keď definitívne ustane ich pohyb. Za
života na to niet času – neustále mihotanie, vírenie vzduchom, krúživý let...
Prach vyhľadáva pokoj, a život mu teda nedáva veľa šancí. Motýľ je za života súčasťou prachu, je jeho zanedbateľnou drobnou čiastočkou. A prach
predsa na prach nesadá.
Ten život trvá nanajvýš mesiac. Znamená to, že už tri dni pred vyliahnutím je všetko pripravené na smrť. A keď napokon krídla odrazu zastanú uprostred letu, uprostred nedokončeného pohybu, všetci sú napriek tomu
mimoriadne prekvapení. Ako len mohla zhynúť taká krása?
Bolo celkom obyčajné ráno, keď som v rohu mojej malej podkrovnej izbičky objavil čierneho motýľa. Zdalo sa mi, že sa hýbe, a tak som ho chvíľu
iba mlčky pozoroval. Záchvevy toho drobného telíčka pripomínali dych. Až
po hodnej chvíli som si uvedomil, že motýľ je mŕtvy a drobnou schránkou
otriasa slabý prievan.
Spoza rohu sa predralo Slnko a udrelo na okno. Celkom obyčajný čierny
motýľ zahral do modra tak, ako na slnku zahrá každá obyčajná čierna farba,
pokiaľ sa vyznačuje aspoň nepatrným leskom. Môj motýľ mal na sebe modrý
odtieň rozžeravených havranov. Trvalo to však iba okamih. Pred Slnko sa
postavil mrak, azda ho aj predbehol v rade – nikto sa však voči tomu nevzbúril a poradie zostalo zachované. Deň sa zamračil.
Moja mama vždy hovorila, že motýľov sa neslobodno dotknúť. Vraj im
odpadnú krídla tak, ako jašterica stratí chvost, tak, ako včela príde o žihadlo.
Ešteže sú na svete tvory, ktorým ľudský dotyk neprospieva. Silné vo svojej
krehkosti...
Premýšľal som teda, ako preniesť mŕtvu motýliu schránku bez toho, aby
som ju poškodil, no zdalo sa mi to v tejto chvíli nemožné. Nechám ho v kúte
svojej izby. Budem žiť spolu – jeden živý, druhý nebohý. Prievan sa s ním
bude pohrávať, bude blýskať namodro až dovtedy, kým celkom neskrehne a
nerozpadne sa na prach. Tak už to chodí. Na prach sa obrátiš. Ale ako sa
naňho obracať, keď ním už dávno si?
Niekedy mi zvonenie električiek prechádza do kostí tak prudko, že by som
sa tiež radšej vzdal ktorejsi svojej končatiny – hoci aj krídla, ak by to znamenalo vyslobodenie. Na rukách ma páli dotyk cudzích ľudí uprostred ulice,
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stisk v dave. Kľučkujem pomedzi telá dolu Obchodnou, až kým nezájdem za
roh. Vydýcham sa. Zhlboka. Rozochvene. V tej chvíli vyzerám, akoby sa so
mnou pohrával prievan. Za okamih však už znova nohami posúvam asfaltový
bežiaci pás. Kráčam. Kľučkujem. Tento druh chôdze nazývam trilkovaním.
Pripomína mi to let.
Motýľ vo svetle lampy zostal čierny. Žiarovke pravdepodobne chýba čosi,
čo má iba Slnko, niečo, čo mu umožňuje len tak z rozkoše meniť veciam
farbu. Bude to zrejme nadhľad. Pohľad kartografa na krajinu...
Prievan pohol záclonou, rozvibroval pavúčiu sieť. V tej chvíli som sa prichytil pri čine; vo svetle lampy som videl, ako mi na ruku dopadajú vytrvalé
zrnká prachu. Sedel som však nehybne ďalej. Vírivá čiastočka prachu. A
vedel som: musím sa oprášiť. Ešte dnes. Oprášiť sa pohybom.

Ján Púček
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Zuzana Líšková
Zuzana Líšková (1980). Pochádza z Liptovského Mikuláša,
žije v Bratislave. Študovala na VŠMU (scenáristika a dramaturgia). „Niekoľko rokov píšem Králikovcov, pripravujem
minisérie do cyklu Slovenské rody, písala som do cyklu Miniromány pre rozhlas (RTVS). Pracujem ako dialogistka na
viacerých televíznych projektoch, spolupracujem na krátkych
hraných (študentských) filmoch ako aj dokumentoch.“ Publikovala v Dotykoch, Romboide, Fragmente, Vlne a na rôznych
internetových portáloch.
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Mikrokurka
Keď Linda kráča po asfaltke, celej pozáplatovanej fľakmi záplat, snaží sa
nestúpiť na žiadnu čiaru. Čiary prinášajú smolu. Keď stúpiš na čiaru, musíš
sa desaťkrát otočiť doprava a desaťkrát doľava, aby si zmazala nejaké neodvratné nešťastie, hovorí Beta. Beta Babeta hovorí aj kopu iných vecí. Napríklad, že Ježiš žije v objímke. Linda na ňu vyvaľuje oči. „V čom?“
„V objímke, ty sprostá,“ ťuká si Babeta do čela. „Zakrúcaš do nej žiarovky.“
„Aha,“ chápe Linda . A zamračí sa na Babetu, lebo jej sa machruje s technickými vecami, keď má bratov na elektrotechnickej priemyslovke a otca
elektrikára! U Lindy v dome nie je široko-ďaleko žiadny chlap. Len mama,
babka, prababka a teta. Sme tu samé ženy, hovorí prababka Mária a vždy pri
tom vzdychá.
„ Prečo tam žije?“ pýta sa Babety.
Babeta otrávene zoskočí z lavičky, odkiaľ pred chvíľou súťažili v napľutí
čím väčšej mláky.
„Normálka. Niekde musí bývať.“
„Myslela som, že v kostole,“ povie Linda a prižmúri jedno oko. Babeta o
takom výraze hovorí, že premúdrelá Brinda. Lebo ako je Beta Babeta, tak je
aj Linda Brinda.
„Tiež som si myslela. Ale spýtala som sa deda a ten len ukázal prstom hore
a zasmial sa. Keď som sa pozrela, kam ukazuje, tak do lampy. V žiarovke
nemôže byť, lebo je priesvitná. Ostáva len objímka.“
„Babeta, to je blbosť,“ pochybuje Linda.
„A čo o tom vie naša Brinda?“ posmieva sa Babeta. „Pozri sa na svoje
tričko. Zasa si sa pokydala.“
Linda sa nešťastne pozrie na kvety na červenom tričku. Je na nich poriadna
mastná škvrna z obeda. Nech robí čo robí, nedokáže prísť domov bez fľakov.
Prezývku Brinda si totálne zaslúži. Keby mala indiánske meno, mohla by sa
ešte volať Tá, čo stráca čiapky a rukavice. Tá, čo netrafí domov rovno zo
školy. A tisíc iných.
„Do kelu. Som Tá, čo má mastný fľak na každom kuse odevu.“
„Ja som Tá, čo si to vždy všimne až po pol dni. Debilné okuliare,“ doplní
Babeta a nasadí si na nos okuliare. Pred pár mesiacmi jej zistili, že je krátkozraká. Babeta neznáša nosiť okuliare, ale mama jej stále nadáva, že takto
sa jej oči nezlepšia. Takže si ich dáva, len keď sa blíži k domu. V škole škúli
na tabuľu a dobrovoľne sedí v prvej lavici. Niekedy je Tá, čo vypichuje oči
učiteľke, keď sa hlási.
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Obe kráčajú od jednej strany cesty ku druhej, aby náhodou nestúpili na
žiadnu čiaru. Sú už len pár krokov od Babetinho domu. Tam sú čiary kľukaté
a poprepletané ako pavučina. Dostať sa cez ne je ako prejsť mínovým poľom. Babeta aj Brinda sústreďujú na ten výkon celú svoju energiu. Keď tu
zrazu...
„Miáááuuu,“ ozve sa z kríka.
„Psst, čo to bolo?“ vytreští oči Babeta.
„Odkiaľ to šlo?“ obzerá sa Linda dookola.
„Miáááuuu,“ ozve sa znova.
„To je mača!“ vykríkne Linda a opustí vydobytú pozíciu v spleti čiar.
„Hej, stúpila si na čiaru! Budeš mať smolu!“ kričí za ňou Babeta. Linda
sa však vrhá do kríkov. Naozaj, je to mačiatko. Celkom malé, ešte asi ani
nevie stáť na svojich nohách. Neuteká, neplaší sa. Len žalostne narieka a
trasie sa od strachu.
„Moje, no, či-či,“ berie ho Linda na ruky. Mača sa upokojí a prestane sa
triasť. Už len plače.
„Niekde by tu mohla mať mamu,“ povie Babeta, ktorej sa podarilo preskákať na trávnik bez stúpenia na čiaru.
„No tak, neplač,“ utišuje mačiatko Linda. „Pomôžeme ti.“
„Ako?“
„Nájdeme jej domov!“
„U nás to už nepôjde. Máme psa, tri mačky, morča, kanárika a morky. Otec
by ma vyhodil.“
„Nemyslela som teba. Čo keby u nás...“
„Pche,“ hodí rukou Babeta. „Akoby si nepoznala ten svoj babinec!“
„Skoro som zabudla,“ klesne Linda na duchu.
„Samé ‚žiadne chlpy’ a ‚kto to bude živiť’ a ‚povolíme jedno a naťahá sem
celý zverinec’.“
„Ešte ti chýba ‚nie dosť, že sa starám o sliepky a o zajace, ešte to by mi chýbalo´.“
„Jasné. Skoro som zabudla. Tak ako mu chceš pomôcť?“
Linda drží mača v náručí a mača jej saje kus trička. Linda sa v priebehu pár
sekúnd rozhodne. Nemôže mačiatko nechať napospas krutým živlom! Musí
ho zachrániť. Jednoducho musí. Nie ako toho psíka minule. Toho musela
odniesť do karanténnej stanice, lebo babka o zvierati nechcela ani počuť.
Alebo ako škrečok. Celkom malý, džungarský. Toho musela daro-vať, lebo
teta Andrea skákala dva metre dvadsať, keď jej škrečok prebehol večer po
nohe. Toto mača zachráni.
„Mám plán,“ povie Babete sprisahanecky. „A ty mi pomôžeš.“
Linda sa rozhodne bojovať so svojim ženským kmeňom zbraňami ako
zodpovednosť a súcit. Babeta na noc mača ukryje u nich v garáži a ráno, keď
odídu do školy, Linda položí mačiatko pred dvere ich domu. Keď babka ráno
vyjde a uvidí to malé čierno-biele nebožiatko, určite sa zmiluje a nechá si ho.
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A Linda bude mať, konečne, svoje vlastné zviera! Lebo Linda po ničom
netúži tak ako po zvieratku. Starala by sa oň, česala, chystala jesť, ak by to
bol pes, chodila by s ním von, prosto všetko. Ibaže...Ibaže bojovať so štyrmi
ženskými, čo neznesú zvieratá, to je aj na Lindu Brindu priveľa.
Ráno sa spoločne s Babetou po špičkách odoberú od plačúceho mačiatka a
potom najrýchlejšie, ako sa len dá, prekľučkujú pomedzi čiary do školy.
Linda sa absolútne nevie sústrediť na niečo také prízemné, ako je škola. Už
sa vidí, ako príde domov a nájde tam klbôčko mäkkých chĺpkov, nad ktorým
bude vzdychať a bude ich hladiť...Bude to jej mačička. Ktorej bude treba dať
meno.
„Čo povieš na Miauka?“ pýta sa šeptom Babety.
„Debilné,“ krúti Babeta hlavou.
„Miňka?“
„Daj jej normálne meno,“ sykne.
Linda sa domov vznáša na predstave vlastného zvieratka. O to horšie je jej
prekvapenie, keď vojde do domu a tam je...ticho. Žiadne mňaukanie. Žiadne
pradenie. Linda pre istotu obehne aj kurník a senník a verandu. Nikde nič.
Nemôže sa rovno spýtať, kde je mača, lebo by ju odhalili, že to ona zvieratko
položila pred dvere. Čo ak...Na to nechce ani pomyslieť, čo by sa stalo, ak by
si mačiatko nevšimli a...Našťastie sa nemusí umárať predstavou seba ako
vrahyne malých mačiatok. Babka skráti jej výčitky svedomia.
„Predstav si, čo som dnes našla pred dverami.“
„Čo?“
„Tí ľudia už nemajú kúska súdnosti v tele,“ pridá sa s obvyklou lamentáciou prababka.
„Čo si našla?“ nalieha Linda.
„Ktosi mi podhodil malé mača,“ krúti hlavou babka a neprestáva čistiť
zemiaky. „Nemalo hádam ani dva týždne.“
„A?“
„Čo a?“
„Kde je?“ nevie Linda vydržať napätie, ktoré ju zaplavuje.
„Odniesla som ho pred bránku.“
„Prečo? Prečo si to urobila?“ zúfalo vykríkne Linda.
„Na čo by nám bolo také malé mača?“ nechápe Lindine výkriky babka.
„To by si musela kŕmiť gázou namočenou v mlieku, aby neuhynulo,“ pridá
sa prababka.
„Kde je teda? Kde je to mača?“
„To by jeden neuveril, ale išiel okolo jeden starší pán a zazvonil, vraj, či to
je naše a keď som mu povedala, že nie, tak že či si ho môže zobrať no a ja
mu vravím s pánombohom. Tak si ho vzal.“
„Ty si ho dala niekomu cudziemu?“ vykríkne opäť Linda a len s ťažkosťami premáha slzy.
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„Čo toľko kričíš, nie sme na lúke!“ ozve sa namrzený hlas tety Andrey,
ktorá vyspáva nočnú.
„Neviem, čo sa toľko hneváš, veď nebolo naše,“ pokrčí babka plecami.
„Navyše bude mať dobrý domov. Myslím, že ho z videnia poznám. Býva
niekde na začiatku sídliska. V káčkach.“
Linda prehltne slzy a otočí sa vo dverách.
„Kam ideš? Pomôž mi s večerou!“ volá za ňou babka.
Linda nemôže ostať. Nechce. Ak by sa dívala na babku s prababkou o
sekundu dlhšie, musela by začať vrieskať. Takto ju podraziť! Takto sa zbaviť
JEJ mačiatka! Babeta ju musí ešte pár dní utešovať, kým babke aspoň trocha
odpustí. Linde to ide ťažko. Je Tá, čo jej zobrali mačiatko. A Tá, čo smúti.
Len s veľkým premáhaním dokáže Linda babke aspoň jednoslabične odpovedať a plniť príkazy žien v dome. Ani jedna nechápe, čo sa s ňou stalo.
Spoločne večer čo večer analyzujú problém, až nakoniec tému uzavrie mama:
„Ide na ňu puberta,“ povie a zamračí sa.
„Má len desať,“ krúti hlavou teta Andrea, ktorá má zrovna voľný deň a
nie je večer v službe.
„Teraz to tie decká chytá oveľa skôr,“ dodá mama temne. „Pripravte sa aj
na horšie.“
Mama nakoniec s hundraním o prekliatej dobe vstane a začne sa obliekať.
Rovnako ako teta Andrea, aj ona robí v nemocnici. Babka jej dá krabicu s
jedlom a termosku.
„Pá,“ povie a pobozká ju na čelo.
Keď sa jedného dňa Linda Brinda vlečie zo školy s Babetou extra pomaly,
všimne si pred ich bránou postávať babku. Stojí a máva na ňu, dobre, že
neposkakuje.
„Čo zasa?“ spýta sa skôr pre seba ešte stále urazená Brinda.
„Utekaj, volá ťa,“ postrčí ju Babeta.
„Dievčatá, poďte obe!“ kričí babka celá naradostená.
Len čo sa priblížia na dosah, babka ich schytí a vlečie do verandy.
„Keby ste sa motali dlhšie, prepasiete to!“
„Čo?“ vrčí Brinda.
„Uvidíš,“ povie babka s tajomným úsmevom a odkryje pred nimi dosku. Za
ňou je kôš so slamou a na nej kvočka s tromi kuriatkami. Vedľa je päť vajíčok, z ktorých sa štyri váľajú na strany.
„No ja odpadnem!“ vykríkne Babeta.
„Už sa nám derú na svet, kuriatka moje!“ povie rozrušená babka nežne a
prihovorí sa kvočke, ktorá na ne nedôverčivo pozerá: „Neboj sa, nevezmeme ti ich, tvoje sú.“
Linda nehovorí. Nádherné žltučké pípajúce kuriatka ju obrali o slová. Z
vajíčok sa derú ďalšie. Najskôr zobáčiky, potom aj zvyšné vtáčatá.
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„Ani som nevedela, že budeme mať kurence!“
„Podsypala som ju,“ vraví hrdo babka. „Aby si videla, aké sú zlatučké.“
„Toto je špica!“ hovorí s uznaním Babeta. U nich síce majú zverinec, ale
kuratá nie. Linda sa usmeje. Konečne v zvieracej téme pretromfla Babetu.
Vzápätí sa usmeje aj na babku.
„Úplná bomba,“ povie jej a s uznaním kýva hlavou.
Sedem kuriatok už stojí na tenučkých nohách a moce sa kvočke okolo nôh.
Tá ich hrdo posúva zobákom smerom k nasypanej kŕmnej zmesi. Jedno vajíčko sa nehýbe.
„Ešte jedno,“ vraví jej babka. „Máš tam ešte jedno.“
Kvočka akoby rozumela a vráti sa k vajíčku. Ďobne doňho zobákom, sadne
si naň, opäť vstane. Vajíčko sa nehne. Ostatné kuriatka prenikavo pištia a tak
si kvočka prestane všímať nevydarenú menšinu a poberie sa za hlučným
potomstvom.
Babka sa natiahne ku vajíčku a poklope po ňom prstom. Čosi sa v ňom
konečne pohne.
„No hurá,“ povie babka. „Podsypala som jej desať, ale dve rozbila,“ dodá
pre dievčatá.
„Budeš ich mať osem,“ povie kvočke a nechtom pomáha poslednému kuriatku na svet.
Keď sa aj to posledné vylúpne z vajíčka, Babeta s Brindou od nadšenia
zapištia.
„Je rozkošné,“ rozplýva sa Linda.
„Pozri, ako sa moce!“ dodáva Babeta.
„Tam choď, za mamou,“ radí mu Linda.
Kuriatko je ale slabé. Akoby ho nechceli držať nohy alebo čo. Iba s námahou sa pridá ku kŕdliku.
„Nebojte sa, zosilnie,“ upokojuje ich babka.
Keď kvočka vidí, že už má pokope všetky kuriatka, roztiahne krídla a zakryje ich. Zazrie na babku s dievčatami a výstražne zakotkodáka.
„Poďme, nechajme ich,“ povie babka a postaví im ohrádku. „Zajtra, keď
prídete zo školy, dáme ich na trávnik, nech sa popasú.“
„Hurá!“ vykríknu obe a tešia sa na zajtra.
Keď zajtra konečne príde, letia zo školy, aby boli pri tom, keď kuriatka
prvýkrát vylezú z verandy na svet. Babka ich pošle po pletivo a uložia ho
doprostred trávnika.
„Choďte im natrhať púpavu,“ povie im babka. „A strážte ich.“
Babeta s Brindou im do ohrádky hádžu púpavu a sledujú, ako kvočka učí
kuriatka pekne ozobávať trávičku. V prvotnom nadšení si ani nevšimnú, že
čosi nie je v poriadku. Až po chvíli Brinda drgne do Babety.
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„Pozri!“ povie jej a ukáže na jedno kuriatko. Je viditeľne menšie ako ostatné a na tenkých nožičkách sa kláti. Keď môže, zvalí sa na zem a odtiaľ sa
pokúša zobať trávu.
„To je to posledné,“ povie Babeta.
„Ešte nezosilnelo,“ posmutnie Brinda a posunie malé smerom k hromádke
púpavy. Ostatné kuriatka sa naňho ihneď vrhnú a doslova ho vyďobú preč.
Kvočka ďalej v tichosti zobe trávu.
„To si mama?“ hnevá sa Brinda. „Chráň si ho!“
Linda nahnevane odtrhne púpavový list a hodí ho špeciálne malému vydedencovi. Je to márne. Ostatné, silnejšie kuratá mu ho ukradnú a zjedia. Malé
si navyše vyslúži pár bolestivých ďobnutí.
„Fuj,“ skriví Linda tvár. „Sú na tú maličkú odporné!“
„Keď je malá,“ pokrčí Babeta plecami.
„Taká mikrokurka,“ prikývne Brinda a rozžiaria sa jej oči. „Mikrokurka
Miláčik.“
„To je debilné meno,“ zavrtí Babeta hlavou.
„Môj Miláčik,“ vzdoruje Linda.
Odrazu sa kuriatko zvalí na bok a začne sa šklbať. Dievčatá to vydesí.
„Babka, babka, poď sem!“ kričia na babku.
Keď babka pribehne, vidí, že ostatné kuratá sa spokojne kŕmia, len jedno
leží v rohu a nevie ani stáť, čo ho tak šklbe.
„No toto,“ povie neveriaco. „To jedno je choré. Budem ho musieť...“
„Nie!“ skočí jej do reči Linda. „Nesmieš mu ublížiť. To je môj Miláčik.“
„Ale, Linduška. Ostatné ho uďobú. Nebude mať dlhý život. Chcem mu iba
pomôcť,“ začne babka vysvetľovať. „Pozri, nikdy ho neprijmú.“
Linda krúti hlavou a pozerá na babku nenávistným pohľadom.
„Len preto, lebo je slabé, tak mu nebudeš ubližovať. Je moje,“ vyhlási
rezolútne. „Ja sa oň postarám.“
„Ako chceš,“ rezignuje babka. „Je tvoje.“
Linda vytiahne kurča z ohrádky a s víťazoslávnym úsmevom ho položí na
trávnik. Je Tá, čo si vybojovala kuriatko. Spolu s Babetou mu natrhajú kopu
púpavy a pozerajú, ako sa kŕmi. Linda ostatným kurčatám v ohrádke vyplazí
jazyk.
„A máte po chlebe,“ povie im pomstychtivo.
Na druhý deň letí zo školy rovno za svojím Miláčikom. Vždy mu ošetrí
rany, ktoré utŕži od kuriat i od mamy a vezme ho so sebou na priedomie. Učí
sa na lavičke, píše si úlohy a Miláčik vedľa nej sa kŕmi, trasie a hádže o zem.
Linda pre kurča urobí bedničku zo starých dosák a vystelie ju handrami.
„Ty si celkom šibnutá,“ povie jej raz Babeta, keď sleduje, ako sa Brinda
rozpráva s kuriatkom, ktoré sa zmieta v epileptickom záchvate. „Veď je to
len kurča.“
„To je môj Miláčik,“ povie Linda a usmeje sa na oďobané zvieratko.
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„Aj tak ti zdochne,“ povie pohrdlivo Babeta. „Veď nerastie.“
„Ty zdochneš!“ zakričí na ňu Linda so slzami v očiach a odvtedy je Tá, čo
sa nerozpráva s Babetou, lebo ju urazila.
„Preháňa to s tým kuraťom,“ krúti hlavou striedavo mama, prababka aj teta
Andrea, keď vidia Lindu, ako s Miláčikom trávi hodiny na trávniku a striedavo ho pasie a zakrúca do handier.
„Len aby čosi od neho nechytila,“ zakuviká prababka.
„Bojím sa, čo bude, keď sa mu niečo stane...“ začne babka.
„Nájde si inú obeť,“ odfrkne teta Andrea a babka na ňu zazrie.
Koncom školského roka Linda so spevom otvorí bráničku a babka si
vzdychne. Je na nej, aby jej povedala hroznú správu. Nemá však odvahu
začať sama, preto počká, kým sa vnučka vyberie za kuraťom.
„Kde je?“ spýta sa Linda temným hlasom, keď ho nenájde v kurníku.
„Bolo choré, Linduška,“ začne babka mäkko. „Nevydržalo to a...“
„Kde je?“ zlomí sa Linde hlas. „Kde si ho dala? Ty si ho určite zarezala a
teraz ho zjeme!“
„Bolo choré, veď ti vravím,“ stráca babka trpezlivosť. „Uhynulo samé.“
„Zomrelo...,“ opraví ju Linda a začne plakať. „A kde si ho...?“
„Je na hnoji,“ povie pokojne babka.
„Na hnoji?“ začne vrieskať Linda. „Ty si ho hodila na hnoj? Ani si ho
nepochovala?“
„Upokoj sa, Linda,“ povie babka. „Bolo choré, patrí na hnoj.“
„Čo si ty za človeka!“ nedá sa upokojiť Linda. „Neznášam ťa! Neznášam
ťa, lebo nemáš rada zvieratá!“
Babka ani nestihne povedať čokoľvek na svoju obranu, lebo Linda za sebou tresne dverami tak, že sa zatrasie celý dom. Prababka nadvihne z gauča
obočie a zdrží sa komentára.
Plačúca Linda berie z hnojiska mŕtvolku Miláčika a následne kope jamu
pod jabloňou. Uloží biedne telo do jamy, zasype ju a na jej vrch postaví krížik z konárikov. Celá usoplená uvije venček z kvietkov na trávniku. Pri
hrobčeku ostane do večera. Márne ju babka, prababka, mama aj teta Andrea
prosia, aby už šla dnu. Jediné, čo z nej dostanú je:
„Nechajte ma. Držím smútok.“
Tak ju teda nechajú pod jabloňou a mama jej na noc donesie deku.
„Ty ju tam necháš?“ pýta sa s obavou v očiach teta Andrea.
„Je teplo,“ pokrčí plecami mama.
Na druhý deň ide Linda celá skrehnutá do školy. S nikým sa nebaví, nič
nehovorí, snaží sa byť neviditeľná. Babeta ju po očku sleduje a Lindin stav ju
znepokojuje. Keď škola skončí, Linda sa vôbec neponáhľa domov. Motá sa
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po uliciach a zámerne stúpa na čiary, lebo chce naštvať Babetu a naozaj si
praje, aby sa stalo niečo strašné.
Babeta upaľuje k Linde domov. Tam nájde všetky štyri ženy zhrčené pod
jabloňou.
„Čo sa stalo?“ vyrazí zo seba a namáhavo dýcha po šprinte.
„Zomrelo jej to kura,“ povie temne babka.
„Čo budeme robiť?“ opýta sa Babeta.
„Bolo to len...kurča...“ povie teta Andrea a zatvári sa zmätene.
Lindina mama sa poškrabe vo vlasoch. Na sebe má pyžamo, lebo sa akurát
zobudila po nočnej. Ešte ani poriadne nerozpráva. Takej rozospatej sa jej
nedá. Preto sa len zvrtne a odkráča do záhrady. Tam našklbe zopár nevädzí a
položí ich bez slova na hrob.
Babka sa takisto poberie do záhrady. Odštikne zopár ruží a rozdá ich ostatným. Babeta nazbiera drobné biele kvietky a papradie. Urobia si kytice.
Keď Linda prichádza k jabloni, nájde tam stáť babku, prababku, mamu,
tetu Andreu aj Babetu s kvetmi v rukách. Miláčikov hrob je pokrytý nevädzami. Linda sa pozerá po tvárach všetkých žien. Prehltne v hrdle obrovskú
guču a vrhne sa mame do náručia.
„Keď mne je za ním tak strašne smutno,“ povie a rozplače sa.
„Ak chceš, Linduška, môžeš si zohnať psa,“ povie jej mama. Babka, prababka aj teta Andrea vydesene krútia hlavami. Mama však zazrie na každú z
nich zvlášť, takže sa neodvážia nič povedať. Len Babeta sa začne vyškierať.
„Čo je?“ opýta sa jej mama. Aj Linda prestane plakať a pozrie sa na nepochopiteľne šťastnú Babetu.
„My máme nové šteňatá,“ povie Babeta pyšne. „A jednému som dala meno
Miláčik.“
„Čo?“ vytreští na ňu oči Linda. „To ako fakt?“
„Jasné,“ vyškerí sa Babeta ešte viac. „Je tvoje.“
„Mami?“ pozrie sa Linda na mamu spýtavo. „Môžem?“
Mame neostáva nič iné, len prikývnuť. Sľúbila to. Pred svedkami.
„Môžeš,“ povie Linde.
„Hurá!“ vykríkne Linda a utrie si slzy.
„Hurá!“ pridá sa Babeta a spolu bežia po šteňa.
„Som Tá, čo bude mať psa!“ vykríkne šťastne od brány.
„Tak díky,“ zazrie na mamu teta Andrea.
„Ale čo,“ hodí nakoniec rukou babka. „Aspoň nás bude mať kto strážiť.“
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Karin Benecová
Karin Benecová (1988) je študentkou posledného ročníka
Slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre. Mimoškolské okamihy trávi v ľúbenom
rodnom Liptove, kde tvorí, maľuje, skúma najmä súčasnú
slovenskú literatúru, varí a uskutočňuje výpravy na ešte nepoznané miesta a mestá. Svoju tvorbu si dlho strážila, časopisecky sa prezentovala v Krjelach, vďaka ktorým sa prihlásila do Krídiel Ivana Laučíka, kde v roku 2012 získala ocenenie v kategórií poézia.

19

Amputácia ľudskosti
- Mami?
- Bolí to?
Keď režú,
zaživa
Skalpelom obkreslia ypsilon
odstránia pľúca
a dovolia
(skrz ne) filtrovať len prázdnotu
Keď stŕhajú
necht po nechte
očistia kosti
od svalov
obnažia
dušu.
Reštartujú odžité/prežité/zažité.
Stlmia zmyslové senzory
a koluje len hmla
cez rebrá/prsty
uvedú do narkózy
prebudia: a potom holosteny/rodiaca sa slanosť v očných
jamkách/vytrvalá bezmocnosť
.rovná čiara
- Nebolí. Maličká.
- Len kurevsky trpíš.
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Vlčia
Odovzdať.
Ponúknuť nestabilnej hrudi zeme
živý kus seba/samej
zubami naposledy
pohladiť
vypestované hlávky
pokorne
zniesť
vzďaľujúce (sa) stopy
Pripomienka:
zavetriť
a zapamätať si
nastálo.
- vôňu vlhkej srsti
- tep i údery spiacich srdiečok
Pohľad oddanosti,
silnou byť
hrdo stáť
ďakovať Bohu
za možnosť,
obrovský:
Dar.
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Stagnácia
Nemihať sa,
len pevne zaboriť nohy
do odliatych bahien
pozorne vnímať
: dôkazy plynutia času
: pulzujúce torzá človečín
: atmosferický pohyb oblakov
: lámanie farebného svetla
Poddávať telo, kinetickým
pohľadom
pokorne prijímať vlhkosť
vzduchu
dovoliť slnku
vypáliť pokožku
(a odkladať si šupinky)
pohodlne stagnovať
čakať
nevytvárať
nič/snahy/pohyby očných viečok
len byť
ale nenachádzať sa.
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Ján Hanzel Mikuš
Ján Hanzel Mikuš (1984). Vyrástol v Bánovciach nad Bebravou, teraz žije v Banskej Bystrici. Divadelný režisér (študoval na JAMU v Brne). Básnik. „Získal som aj nejaké ceny
i cenné priateľstvá, stratil som otca a myslím že aj pýchu.
Som sebavedomý, lebo toto vedomie je určujúce, tak ako vedomie, že všetko raz pominie. Mám veľmi rád košele a písanie. Som veľmi šťastný, splynul som v jednu komplexnú bytosť s mojou milovanou.“
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Denník - Jún 2012, Zambrone, Calabria
(výber záznamov v postupnosti ako boli zapisované)
Ak je Zem matka, tak more je muž, neustále dobiedzajúci do ženy svojim
šťavnatým údom, spenená rozkoš, a tak je žena ponorená v mori neustále
ukojujúcou a muž v mori je iba skrčeným a zošúvereným údom. More, zviera
plné údov – vĺn.
...
Kde som to čítal, o stvorení sveta, keď istá bohyňa tancujúc na mori nechala vietor, a to dotierajúci vietor, aby ako had prešiel skrz ňu a potom, súložiac
s vetrom a tancujúc na mori porodila tá bohyňa celý svet!
...
Plavec Leander je prototyp muža bojujúceho s vlnou, musel byť komplet
zošúverený a teda pre čakajúcu Héró nepoužiteľný.
...
Scéna hrajúcich sa opálených detí na pláži, stavajúc hrad.
...
Obraz dvoch starších, muž a žena, prichádzajúc na vyprázdnenú pláž, ona
mu pomáha obliecť potápačský, teda gumený odev a plutvy, a on ponoriac
sa, ľahnúc si do vĺn s malou harpúnou a červeným balónom odchádza hľadať, pretože loviť už len sotva možno povedať. A tento rituál obliekania a
odprevádzania do mora prebieha zásadne bez slov v tichosti, v nevyhnutnej
potrebe ukojiť mužskú potrebu odísť na už vopred prehraný boj.
...
Obraz muža plávajúceho v mori – jest obrazom homosexuálnej lásky?
...
Ódin – boh obesencov! Obetoval sám seba a obesil sa na posvätnom strome. Prečo to urobil, aby prišiel a rozum a spasil svoje srdce? Odvážny to a
veľmi frajerský chlapík, keď už zomrieť, tak vo veľkom štýle!
...
Cor inquietum- nepokojné srdce (spojované s sv. Augustínom)
...
Stáť pred bránou, akoukoľvek, veľkou či malou, je stále iba stáť, sedieť
pred bránou je pochopiteľne zaujímavejšie, ležať pred vstupom, pred bránou
je už obrazom apokalyptickým!
...
Kristus síce vzkriesil Lazára z mŕtvych no nakoniec ho nechal ísť, doslova
odisť, kam šiel ten chudák, v tých obväzoch, zobudený z večného spánku?
Tak ako mu všetci hovorili, Ježiš, tvoj priateľ Lazár zomrel, keby si tam bol,
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nestalo by sa tak! Išiel Kristus k Lazárovi dokázať svoje priateľstvo? Ach,
biblická, ach, večná symbolika duše! Nie je ľahké mať veľkých priateľov.
...
To, čo potrebujem a hľadám, sa volá expozimeter.
...
Ak je človek od útleho detstva vychovávaný bitkou, malo by sa v tom
pokračovať aj v dospelosti. Ak človek neposlúchal, dostal napríklad úder do
zadku, chrbta alebo pri najlepšom do hlavy, takýto človek mal by dostávať
výprask aj v dospelom živote, ak spraví niečo zlé, alebo sa zle správa – mal
by okamžite dostať facku, úder do brucha, alebo kop do slabín, takíto ľudia
by mali na košeli nosiť odznak, ktorý informuje, že boli vedení touto formou
výchovy, my čo sme v detstve neboli bití, by sme takéto označenie pochopiteľne nemali.
...
Obľúbeným odpočinkom najmä starších žien je sedieť na pláži v mieste,
kde neustále a rytmicky prichádza a odchádza morská vlna. Tento posed na
hranici prílivu sa odohráva vždy s roztiahnutými nohami.
Ráno okolo pol šiestej som si ľahol spať (vyfajčil som cigaretu), a teda s
nádejou, že sa mi budú snívať pozoruhodné sny, a tak sa aj stalo, v sne som
viedol rozhovor s nejakým mojim priateľom, ktorý sa mal dostať do podobnej situácie ako ja a teda mal sa ženiť a pýtal sa ma na jednu technickú vec, a
to, že čo s peniazmi, ktoré zo svadby mladomanželia utŕžia, ja som mu povedal, že ich treba minúť, napríklad na cestovanie, a aby mi uveril, zavolal som
svojej žene. Na otázku, či ich treba prepočítať alebo investovať, povedala
osudnú a tak krásnu veru: „Matematika? To je iba rodenie, peniaze treba
utratiť na cestovanie.“ Potom sme si ešte s mojim priateľom vymenili pohľady, bola to pekná veta, ktorú povedala moja žena v mojom sne.
...
Potešilo ma, že Tournier začal písať, až keď mal 47 rokov, nemusím sa
teda ničoho báť.

Jún 2012, Zambrone, Calabria
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Naďa Kubányová
Naďa Kubányová (1979). Poetka. Pracuje ako redaktorka
vo vydavateľstve Tranoscius. Básne a rozhovory publikovala
v Dotykoch a vo Fragmente. Žije v Liptovskom Mikuláši.
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Mučiareň
Na parkete si mu postúpala
po nohách
nezavyl, len ticho preglgol.
Šklbala si z neho perie,
pri passé doblo
opŕchol ako jesenný strom
víťazný úškrn mu ani tak
neschádzal z pier.
Húkal ako sova, vagón plný
peria – v mraze
––––
Deň ako v odraze peria
peria ešte plného tuku
tuku ešte živého, plávajúceho
na hladine,
hladine bez pohnutia,
záblesku slnka, vlnenia,
skáčucej skalky
skalky ktorá kamenie
kamenenie nie je proces,
je to naraz
stačí sa obzrieť.

13/2
V tomto vytrvalom mraze
prichádzam o poprsie
na ľadovom podklade sa
ukladajú vrstvy snehu,
prašan ťažkne, mokrie,
lepí sa na predchádzajúcu vrstvu.
Z poprsia sa trhá lavína.
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28/5
Vravel si o vypovedanom slove,
cez kvapky surových prehánok
na plechovej streche
nič nebolo počuť
Hrča v hrdle stúpala
spolu so stúpajúcou hladinou
nenazval si to darom
neoddal si sa dažďu
a nezmýlil si sa v jednom
kopy sena na sochách mokli
mokli aj milenci, čo v tom sene neležali
ony/oni nastavili smädné ústa
dažďu
neobmytí, vydaní napospas
lokálnym prehánkam.

16/7
Veslujem,
kým rieka plynie,
veslujem.
Hľadám meno
alebo aspoň menovateľa
- nepohody –
Uprostred čakania
sa mi vymazali všetky kódy
len číra voda v karafe
naznačuje, že som
vírenie vorvaňov pod hladinou.
II.
Myvyoniony ononaono
jaty
text sa my vyšmykol ako mladý pstruh
ostanem holá
kód sa rozbil o útes
a jeho trosky
v bruchu ťarchavej vorvane.
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30/5
smäd je keď konár vykrúca
ramená a mlčí púčikmi
fľak snehu na rozkvitnutej lúke
ľad, ktorý sa nemôže roztopiť
krk, ktorý sa nevie otočiť,
keď odchádzaš
tichá, ktoré panujú pod náhrobníkmi
vyvalené kovové kríže
krajina, ktorú si nezapamätáš
vo všetkých ročných obdobiach
motory prúdových lietadiel
križujúcich oblohu
ťažká vôňa rozkvitnutého orgovánu
pred odkvitnutím
mihotanie svetla pod viečkami
život smerujúci k mínus
reťazenie mínusov
vejáre vrások okolo očí
hrdzavé elektrické drôty
a sklené črepy na asfalte
kráčajú v ústrety duši

18/7
zasvietené
mucha naráža do skla
zas a zas
opakovaný trepot krídel o okno
nožičkami si ich vytiera a čistí
moje otázky sa zakuklujú
a po odkuklení
sa nepremieňajú
ale blankyt krídel
prepožičiavajú muchám
krehkosť pancierov
sadia do kvetináčov
spolu s muškátmi
ako hrozno rozpučené medzi prstami
stráca šťavu.
cesta vysypaná štrkom
sa v perspektíve zužuje
29

som horizontálna
nevidím za horizont
nepadám do hĺbok
a hore?
nedovidím
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Tomáš Rášo
Tomáš Rášo (1985) prežil detstvo v dome s veľkou záhradou. V Liptovskom Trnovci, za mostom. Vyštudoval biomedicínske inžinierstvo na VUT v Brne. Žije a tvorí vo Fontaines sur Saône, vedľa rieky. Debutoval v zborníku "BÁSNE
2010" občianskeho združenia literarnyklub.sk.
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Vínny vinným
Pri vinobraniach
otvárame zmysly dokorán
ako v rozbúrenom mori leští piesok
hranaté myšlienky.
Ohýbame fantáziu
a v omamných farbách zrkadiel
spoznávame prísne formy lásky.
Počas chladných večerov
snívame o vínotékach
a prirýchlo zabúdame na popravu
v recyklačných nádobách.
Prešli roky,
kým sme počuli o vínnej
genocíde.
Účasť som poprel.
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Sloboda
Sloboda je pieskovec
obrusovaný
rečami zla.
Ako nestály záblesk pravdy
v rozširujúcej sa púšti, miznú sny, túžby,
nastupuje kontrola.
Celé tisícročia nahnevane vytierame zrak
a na zvetranom kameni tupíme
babylonské jazyky.
Sloboda mizne, piesok pribúda.
Hrady z piesku mávajú
našťastie
rýchle konce.
Najúprimnejší
Najúprimnejší
dotyk krajiny je
nohami.
Dočasní
vládcovia dejín krájajú
svet.
Nerozumejú
hraniciam štátov,
krížia hriech.
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Byť
na stope
stopami.
V piesku.
V snehu.
V sne.
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Ján Púček
Ján Púček (1987). Básnik a prozaik. Redakčný spolupracovník revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku FRAGMENT. Študuje na FTF – VŠMU dramaturgiu a
scenáristiku. Žije striedavo v Liptovskom Mikuláši a „na
dolnákoch“. Uprostred leta vydal debutovú zbierku poviedok
Kameň v kameni, v jeseni vyšla knižná publikácia Ivan Korman – Štrbiny, ktorú zostavil spolu s Olegom Pastierom (obe
F. R. & G.).
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Hluk v pustých uliciach
Iwanovi
V malom zabudnutom mestečku obkľúčenom horami sa človek človeku
vyhne len ťažko. Ulice sú úzke, ľudí je čoraz viac, každú božiu chvíľu pocítiš
na ramene dotyk, ktorého intenzita sa často, ba čoraz častejšie mení na strk,
buchnát, či úder.
Najviac sa ľudia strkajú na moste cez rieku Váh. Z hlúčika nazhromaždených ľudí sa stane štopeľ, prekrikujú sa, každý z nich chce byť na druhom
brehu ako prvý. Nejde ani tak o to prvé miesto, za to sa predsa žiadna cena
nedáva. Ale to! Predčiť ostatných! Ukázať im chrbát, teda zadok, riť! Ach –
ja! A vy ostatní...
Keď sa zápcha po dlhšom prekáraní konečne prevalí, nasleduje hromadný
šprint zakončený hromadným brzdením. Ani tento most nedosiahol breh!
Ktosi skríkne, zapiští, ochabnuté postavy sa vyberú na spiatočnú cestu. Tí, čo
prišli ako poslední a na most sa ani nedostali, znechutene odfrkujú a smejú sa
– vraj o všetkom dávno vedeli, a preto sa nikam nehrnuli. Chceli len vidieť
úbohosť tých, čo nevedia. Úbohosť tých ostatných!
Bolo by to vari aj smiešne, keby sa takéto zápolenie denno-denne neopakovalo.
Človek by pri pohľade z výšky nad týmto mestečkom pokojne aj nosom
ohrnul. Veď čo už v ňom len môže byť, okrem hôr, na ktorých teraz kotví, čo
také, čoho v iných mestách niet? Odpor človeka však zanedlho ochabne.
Skôr či neskôr totiž musí zísť do kotliny a stisk v úzkych uličkách sa ho
zmocní takmer okamžite.
Prší a postavy s dáždnikmi tlačia sa pred sklenými výkladmi. Je to pochopiteľné, každý by rád aspoň na okamih zahliadol svoj odraz. Keď sa však
práve ty pokúsiš z tohto zovretia vymaniť, zapadneš po členky do čerstvého
asfaltu. Áno, samozrejme, že ho tam vyliali práve teraz a práve kvôli tebe. Si
podozrivý. Nechcel si si merať sily a ostrosť lakťov pred žiadnym z obchodov, a okrem toho, pohrdol si vlastnou sklenou podobizňou. Povedia, že si
povznesený až nad povrch zemský a do úst ti strčia slová ohovárania, ktoré
by si nikdy neprežrel, ba ani k nim len neprivoňal.
„Vkladajú mi do úst svoje vlastné slová o sebe. To je dosť zvláštna forma
sebakritiky.“ Uškrnieš sa, no v momente aj vietor zaveje ich smerom – fúkne
ti do očí žeravý popol z konca tvojej vlastnej cigarety. A je po smiechu.
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V malom krutom mestečku vytknú ti aj skalky, ktoré si so sebou prinesieš z
prechádzky. A pritom – celý čas kráčali pred tebou a nevšimli si ich. Čo vraj
s nimi chceš...
„Nič. Sú skrátka pekné,“ povieš im, no napriek tomu ich musíš vrátiť na
miesto, aby už na druhý deň žiarili vyleštené v celkom inej poličke.
Keď sa učešeš, si pre nich ulízaný teploš. Keď sa náhodou učesať zabudneš – rehocú sa a so strapatým sa ani nebavia. Nieto času na „takých“.
Pomaly sa už aj prestaneš brániť tomuto zabudnutému mestečku. Jedného
dňa zvoláš všetkých k sebe na rozhovor a polievku, nikto neodmietne, no aj
tak napokon sedíš za stolom sám a strava sa nestroví – vyleješ ju do koša.
Ráno, ešte ani poriadne nerozlepíš oči, už máš pod nosom päsť a že: „Čo
mrháš žrádlom, ty hovädisko?!“
V malom krutom mestečku obkľúčenom horami, len ťažko sa vyhneš stisku a úderom. Ulice sú úzke, ľudia širokí a je ich čoraz viac. Tvoje vyhýbanie sa treniu pripomína let zúfalej osy, ktorá omylom vletela do obývačky.
Otvorené okno môžeš nájsť len náhodou. Nechtiac. Chodíš od steny k stene,
narážaš, ženú ťa pred sebou cez celé mestečko. Sprievod napokon skončí pri
vodnej nádrži a ty sa nájdeš v jeho čele. Obrátiš sa a nedokážeš sa ubrániť
úsmevu – podarilo sa im dodržať diskrétny odstup!
Hladina sa lákavo leskne, pozoruješ ju a začínaš tušiť, že v tento deň určite
nezostaneš suchý. Ide len o to, ako sa to stane.
„Vy ostatní!“ skríkneš napokon s úškrnom. Skočíš do vody a plávaš medzi
vírmi a riasami, voda ťa nadnáša, akoby si ani nebol.
Ostatní sa napokon roztrúsia a spánombohom, odídu si každý po svojom.
Ešte v tom okamihu začnú si však medzi sebou šepotať, ako ťa len pekne do
tej vody hodili, ako sa im len páčilo, že vôbec nevieš plávať.
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