
1 – STRETNUTIE S DOTIERAVOU REPORTÉRKOU JA, JAHODOU JAHODOVSKOU; 

ČIŽE TAKÝ MALÝ PREDSLOV...

Ja,  Jahoda  Jahodovská,  sedím  oproti  tomuto  chlapovi  a  nechápem,  prečo  sa  striedavo  

uchechtáva  a  vzápätí  sa  len  usmieva.  V  každom  prípade  je  dobre  naladený  a  Ja,  Jahoda 

Jahodovská som odhodlaná príčinu jeho šťastia  okamžite  vyšetriť.  Nik  nemôže byť  bez  príčiny 

spokojný v tomto hriešne tragickom, patetickom svete. Nikto! Lebo dnes sú vo svete samé nešťastia.  

Letecké  nešťastia.  Automobilové nešťastia.  Lodné,  železničné nešťastia  –  samé nešťastia.  Samá  

tragika! A tu si príde on, vyškerený od ucha k uchu, lezie mi na nervy a vkuse sa vyškiera.

Nuž, spýtala som sa ho. Spýtala som sa, prečo je šťastný. Nuž, tak som Ja, Jahoda Jahodovská  

otvorila jeho monológ.
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Ako začať? Proste tak, že ja som do istého času nikdy nebýval šťastný, ani veselý. 

Nemám na mysli hurónsky rapeľ smiechu, aký sa každého zmocní v zúfalo baviacej sa spoločnosti, 

ani jemný úsmešok na tvári, keď čítate vtipný fejtón na poslednej stránke časopisu... Ide tu skôr o 

maximálne využitie vtipného potenciálu zo života ako takého – ale to znie zase tak prehnane vážne, 

2



že to zakrýva kobercom prachu podstatu, z ktorej sa chcem už niekoľko riadkov vykoktať.

Len pred pár mesiacmi som stretol  osobu,  ktorá natrvalo zmenila nielen môj pohľad na svet 

(svetonázor), na smiech (smiechonázor), na vtip (vtiponázor), na humor a ľudí (spolu humonázor – 

z lat. Humus – človek), na využitie času (voľnočasonázor), na množstvo iných vecí, ktoré robia 

život  životom  (obšírne  chápané  ako  životonázor,  lifenázor,  vivatnázor,  vienázor,  …).  Zmenila 

nielen tieto vnútorné duševné pochabosti, zmenila aj môj výzor, moju reč, moje správanie. Odrazu 

robím pochabosti – to som si predtým nemohol dovoliť.

Celé sa to začalo na prvý pohľad jednoducho. Do nášho domu sa prisťahovala táto osoba, ktorú 

som si len tak pre seba nazval Podivná Princezná – a to som vtedy ešte nevedel a ani nemohol 

vedieť, že sa čochvíľa stane mojou susedou a najbližšou priateľkou. Bližší vzťah neprichádzal do 

úvahy. Dievčatá ma nepriťahujú – ale nechcem s tým začínať.

Každopádne, ona bola iná. Keď som ju zahliadol z okna, zalomil som rukami – prepána, dievča, 

ty azda nemáš pud sebazáchovy!

Oblečená bola strašne. Vďaka obrovskému okrúhlemu cyklámenovému klobúku som sotva zazrel 

žiarivožltú  mikinu  a  červené  nohavice  zafŕkané  všetkými  farbami  ako  obraz  nejakého  veľmi 

výstredného maliara, minimálne Jacksona Pollocka.

Pozrela vtedy nahor, priamo do okna, kde som stál a všimol som si, že okolo krku jej visí akýsi 

plyš  a  v  ruke  zvierala  rukoväť  krikľavočerveného  kufra.  Bezprostredne  mi  zakývala  a  vošla 

dovnútra. Sťahováci, z ktorých auta vystúpila, na ňu hľadeli práve tak začudovane ako ja. A to som 

ešte vtedy nevedel, čo sa stane v nasledujúcich mesiacoch – pri nej.

Prvý deň s  novou susedou bol hrozný.  Ešte  horší  bol  však prvý týždeň.  Babička,  ktorá 

bývala podo mnou, sa ešte nikdy s takou chuťou neprežehnávala ako práve vtedy. Zakaždým, keď 

sme sa stretli na schodisku, zajačala: „Prosím vás, čo je to tam za hrozný hluk?!“

„Neviem!“  odkričal  som, ale  pochybujem, že  ma vôbec  počula,  lebo o poschodie  vyššie  asi 

vyrástla  džungľa  kombinovaná  s  akýmsi  neurčitým,  no  o  to  vrieskavejším  hudobným štýlom. 

Nerozumiem hluku. Nerozumiem takej arogancii. Aspoň vtedy som nerozumel.

V ten týždeň sme to my – teda, ja a moji susedia – veľmi neriešili, nová susedka je nová susedka, 

hádam nebude dlhšie vyčíňať. Samozrejme, mýlili sme sa.

V nedeľu večer, keď rachot tohto podivného nováčika neprestával, rozhodol som sa konať. Išiel 

som ju láskavo upozorniť, že v tomto dome nežije sama. Pár hodín na to som si začal písať tento 

denník.
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2  –  POSUNUTIE  V  ČASE  O  VEĽA  DOZADU:  PRVÝ  ROZHOVOR  S  PODIVNOU 

PRINCEZNOU A PRVÉ ZÁPISKY V MOJOM ŽIVOTE VÔBEC

nedeľa, 7. apríla

Azda som sa zbláznil, alebo sa celý svet točí opačným smerom. Keď si už začínam písať denník – 

no dobre, mám veľa kamarátok. A keď myslím veľa, tak naozaj veľa. V škôlke som sa vždy hrával 

skôr s dievčatami i na gymnáziu som sa lepšie porozprával s nimi. Vcelku mám ženy rád – ako 

kamarátky.  Ale  toto  čudo,  čo  vyzerá  ako  kanárik  pod mikroskopom,  ma  dosť  znervózňuje.  Je 

strašne milá a priateľská, ale to ma asi na nej zlostí ešte viac. Keby bola arogantná a protivná, 

nepoviem ani slovo. Keby mi zavdala skutočnú príčinu hnevať sa na ňu. Možno by sa mi páčila 

viac. Teraz jej však celý ten útrpný týždeň lomozu a rachotu musím odpustiť, lebo je taká podarená 

– a zlatíčko, až to bolí.

Prišiel som k dverám jej bytu (ťažkým dreveným ako v celom dome) a skúsil som zaklopať. Nik 

nereagoval, len trma-vrma za nimi pokračovala stále rovnako, ba možno i o oktávu vyššie. Neviem, 

nie som hudobník. Zabúchal som. Dvere sa samy otvorili, nielenže neboli zamknuté, neboli ani len 

privreté.

Stál som v predsieni a snažil som sa definovať, odkiaľ prichádza hudba. Na výber boli dvoje 

dverí.  Jedny boli  otvorené, bola to kuchyňa a v nej boli  množstvá škatúľ a debien.  Druhé boli 

zavreté a priam otĺkali zárubne, čo sa len tak otriasali pod nátlakom zvukových vibrácií.

Opatrne som zaťukal. Ako predtým – nikto nič. Otvoril som ich a nakukol dovnútra.

A čo nevidím? Tá strelená osoba sa vrtí po celej miestnosti, oči privreté a vkuse sa rehoce. Podľa 

toho, ako vykopávala nohy a točila sa, usúdil som, že ide o tanec. Na zvuky, čo vypľúvala stará hi-fi 

sústava,  sa  však  inak  ani  tancovať  nedalo.  Napriek  tomu  jej  pohyby  boli  nezvyčajne  súvislé, 

rytmické a plynulé – jedným slovom oveľa pohľadnejšie ako natriasanie iných na diskotékovom 

parkete  v  neďalekom  nočnom  lokáli.  Len  vo  svojej  zúrivosti  som  nebol  schopný  to  vnímať, 

vybavuje sa mi to až teraz. Už-už som otváral ústa, že ju riadne okríknem, ale keď ku mne otočila 

tvár, bola taká rozradostená, že som toho nebol schopný.

Zbadala ma až po čase.

„Čáu!“ skríkla a nebolo na nej badať nijaké rozpaky, že som ju pristihol – hoci jej pohyby boli tak 

obdivuhodné, že sa ozaj nemala za čo hanbiť. Neprestávala tancovať, naďalej sa veselo točila, aj 

keď chvíľami nebolo isté, či sa v skutočnosti hýbe celý svet okolo nej a ona je jediným pevným 

bodom,  alebo  je  to  predsa  len  ona  sama,  naveky  osamotená  v  kontraste  k  nepohyblivému, 

skostnatenému svetu.

Zarazilo ma to a zviedlo, napriek tomu som odzdravil „dobrý večer,“ chladne a distingvovane, 

ako som som mal vo zvyku a krútil som nervózne gombíkom na saku, ako mám vo zvyku, keď 
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mám spoznať niekoho nového. Nie som veľmi spoločenský typ, nové kontakty ma desia.

Ju však zjavne nie. Ešte sa chvíľu krútila, až kým pieseň neskončila, potom jedným skokom sa 

ocitla pri obstarožnej veži, otočila gombík a hudba revala o čosi tichšie (ale stále nie dostatočne).

Zvrtla sa ku mne a s úsmevom na mňa hľadela. Okolo krku mala obmotaný šál z papierových 

kuchynských utierok. Keďže som nevedel, ako nadviazať rozhovor, ukázal som naň.

„Nová móda?“

„Čo?“ zmätene pozrela na svoj krk. Zasmiala sa. „Ach, to! Zabudla som. Začala som upratovať – 

handry nemám, tak utieram prach papierovými utierkami. Ibaže tie vždy zabudnem na nejakom 

inom mieste a potom už nemám čím pokračovať. Iba ak rukávmi,“ otrčila mi svoje dlhé špinavé 

rukávy. „Ale to z hľadiska osobnej čistoty nie je dobré riešenie. Tak som si povedala, že si budem 

tie papierové výmysly doslova stŕhať z krku.“

Nos  sa  jej  od  prudkých  pohybov  chvel.  Napriek  tomu sa  na  mňa  s  dochádzajúcim dychom 

uškŕňala, vyludzovala jednu grimasu za druhou, avšak nie detinské, ani odporné. Mala dobrú náladu 

– ja nie.

„Slečna,“ nepoznal som jej meno a v tej chvíli mi bolo aj celkom ukradnuté, „neviete o tom, že 

existuje aj pojem ako večierka?“

„Jasné, že viem,“ vyzerala zmätene. To ma však ešte viac rozčúlilo.

„Takže viete,“ vravel som prísne a začal som sa prechádzať po izbe hore-dolu. Tu, v tejto džungli 

bezstarostnosti na mňa dopadol stres z celého týždňa, pocit zodpovednosti za vybavenie tejto hlúpej 

záležitosti – utíšenie neznámeho dospelého decka, čomu sa ostatní veselo vyhýbajú, no nikdy sa 

nezabudnú posťažovať.

„Ste príliš mladý nato, aby ste tak zúril,“ pokrútila hlavou. „Nahnevala som vás niečím?“

Spýtala sa to krotko a ja som sa zachoval ako... divý jak.

„Áno!“ zreval som, až sa už beztak rozhegané dvere opäť temer roztriasli. „Nemáte azda úctu, či 

aspoň súcit s vašimi susedmi...“

„Ale mám,“ prerušila ma s úsmevom. „Sú veľmi láskaví. V predchádzajúcich domoch prišli hneď 

v prvý večer.“

„Č-čože?“ zavrtel som hlavou.

„Kvôli hluku,“ vysvetľovala. Skrčila nos. „A neboli dvakrát milí... Vy ste to vydržali – koľko?“

Vzala do ruky náramkové hodinky, na ktorých takmer spočívala jej päta, a zmätene na ne civela. 

Zjavne už dlho nemala prehľad o čase.

„Týždeň.“ Samého ma prekvapilo, ako pokojne som to povedal.

„Týždeň?!“  zhíkla  neveriaco.  Spokojný  sám so  sebou  som sa  usmial,  no  vzápätí  sa  jej  tvár 

roztiahla do širokého úsmevu: „To je dobré, to je veľmi dobré. Myslím, že tu budem bývať.“

Podišla k veži a vypla ju úplne.

5



„To všetkých nových susedov vystavujete takejto skúške?“ spýtal som sa.

„Hej,“ odvetila a riadne si odpila z plastovej fľaše. Bola v nej len čistá voda. „Je to istá záruka, že 

budú tolerantní aj k menej obťažujúcim veciam.“

„Aké máte na mysli?“ nevedel som skryť obavy. Pozrela na mňa cez plece.
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„Uvidíte.“

Mimovoľne ma striaslo.

„Vodu?“  spýtala  sa  milo.  Prikývol  som  a  poobzeral  sa  po  veľkej  nezariadenej  izbe,  plnej 

kartónových,  ale  pestrofarebných  škatúľ  s  rôznymi  vzormi,  z  ktorých vykúkali  podobne pestré 

predmety rôzneho druhu.

„Odkiaľ vlastne ste?“ zaujímalo ma. Sklenený pohár,  čo sa blížil  k puknutiu,  som položil na 

podobločnicu.

„Z Medzilaboriec,“ skrčila nespokojne nos. Ako som si stihol za tých pár minút všimnúť, mala ho 

dosť pohyblivý a emočne bohatý.

„Nevyzeráte veľmi nadšená svojím rodiskom,“ prehodil som.

„Neznášam  Andyho  Warhola,“  vravela  stručne  a  obrátila  sa  mi  chrbtom.  Nad  jej  hlavou 

paradoxne vysel práve jeden z jeho slávnych štvorakých portrétov. Hľadela priamo naň a hovorila 

zdanlivo od veci: „Myslím si však, že skutočným pôvodom som z Francúzska... Ruska. Dánska... 

alebo Albánska,  či  aspoň z Rumunska.  To Rumunsko mi najskôr uveria.  Áno,  Rumunsko bude 

akurát. Odteraz som Rumunka.“

Čiže na Medzilaborce mám zabudnúť. Ale...

„Prečo práve Rumunsko?“

„Mám proste taký pocit.“

Pocit príde a odíde, ale to som mal ešte len zistiť.

Zahmkal  som.  Dokonalejší  protiklad  ako  my  dvaja  som  si  nemohol  predstaviť  ani  v  tých 

najbláznivejších snoch. I čarovná zlatá rybka a žralok z Čeľustí si boli podobnejší ako my dvaja – 

možno práve preto,  že už v tom čase som začínal cítiť,  že sa mi stane najbližšou a najdrahšou 

osobou v mojom živote.

„Chcete vidieť moje rozprávky?“ rozžiarili sa jej zrazu oči.

„Rozprávky?“ zakoktal som sa.

Chytila ma za ruku a viedla k vetchým poličkám zaplnenými rozprávkovými knihami. Navrchu, 

kde police končili asi vo výške očí, sa na mňa vyškieral hrubý krikľavozelený plyš s vystrčeným 

rozoklaným jazykom. Odskočil som.

„Zľakli ste sa Venena?“ zasmiala sa a zložila tú príšernosť z police.

„Mierne,“ dychčal som. Nenávidím hady. Pohľad na ich papuľu ma odjakživa desil.

Obmotala si plyš okolo krku. V tom okamihu som ho spoznal – mala ho v prvý deň, keď prišla a 

ja  som ju zahliadol z okna. Teraz sa s  ním maznala,  akoby bol živý a nebol  to had, ale niečo 

roztomilé a chlpaté – trebárs mača, či šteňa. Vlastne to bolo roztomilé a chlpaté – ako každý plyš. 

Ale bol to had.

„Môžete do nich nakuknúť, ak chcete,“ núkala ma a ja som vedel, že mala na mysli knihy. Tých 
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tam mala naozaj požehnane. Nemal som však náladu na tie výmysly.

„Čítate len rozprávky?“ do otázky mi nevdojak vošla riadna dávka pohŕdania. Ja čítam lepšie veci 

– ale to som nepovedal. Mám totiž aj dávku taktu.

„Nie, isteže nie.“ Moje povýšenectvo si nevšímala. Do istej miery mi preto odľahlo, do inej miery 

rozčúlilo. To dievča nepočúvalo, čo jej vravím – teda, slová áno, ale o intonácii nemala očividne ani 

potuchy.

Bola tu však aj iná možnosť, ktorú som ochotný pripustiť až teraz a to, že mala v sebe toľko 

dobroty, že si nevedela predstaviť iný rozhovor ako ten s dobrými úmyslami.

Nech som si v tej chvíli myslel čokoľvek, za moje správanie ako také sa ma začínala zmocňovať 

zatiaľ nedefinovateľná hanba.

Viedla  ma do kuchyne.  Nakukla  do prvej  škatule  a  nohou mi  ju  posunula.  Pozrel  som dnu. 

Navrchu celkom úctyhodné tituly od kvalitných autorov.

„Slušné,“ precedil som pomedzi zuby a hanbil som sa ešte viac, ako bolo možné.

„To je v poriadku.“

Dočerta, akoby mi čítala myšlienky. Možno tú intonáciu predsa len vnímala. Ešte stále sa však 

maznala s Venenom a celý zvyšok sveta jej mohol byť ukradnutý.

pondelok, 8. apríla

Po tej príhode s knihami ju už nebudem podceňovať. Teraz to síce vyznieva, akoby som ju vyzýval 

na boj a to nie je možné, lebo ona je taká povaha, že by sa nešla biť, ani keby bola ostrieľaný starý 

ožran. Ona by bola taký typ ožrana, ktorý nad alkoholom skôr narieka, než zúri. Ani neviem, prečo 

ma zrazu napadajú také asociácie – len taká malá poznámka, ona nepije. Rozhodne nie alkohol. 

Možno len idealizujem. Ale strelená je dosť.  Už len ten jej  had. Ktovie,  prečo ho vlastne volá 

Veneno. Nestihol som sa jej spýtať. Vyparil som sa tak rýchlo, ako to len šlo.

Nie,  nevyhodila  ma.  Dokonca  som  sa  u  nej  cítil  veľmi  príjemne,  pravda,  až  na  ten  pocit 

zahanbenia.  Byt  mala  v  dosť  chaotickom stave,  ale  to  sa  dá pochopiť  –  ešte  je  stále  v  štádiu 

sťahovania.

Čo je vlastne zač? Jediné, čím mi pripomína bežných ľudí, je akurát to, že má hlavu so všetkým, 

čo  k  tomu  patrí  –  nos,  oči,  uši,  ústa,  ba  i  vlasy,  nohy  a  ruky,  ale  inak  nič,  nič  (!),  čo  by 

nenaznačovalo, že bola vyrobená v akejsi inej časti stvoriteľskej dielne. Ešte aj jej tanec vyzeral, 

akoby bola z gumy.

Mimochodom, lomoz ustal. Už niekoľko hodín tam trčí ticho ako myška.

Och, iste. Takmer som zabudol. Ešte keď som včera odchádzal, spýtal som sa jej (pre istotu), 

kedy bude najbližšie tancovať.

Ona: „O chvíľočku.“
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„Je pol druhej,“ napomenul som ju prísne. „To by ste rušili nočný kľud.“

Zasmiala sa ako korálky.

„Budem tichučko,“ zašepkala, aby to ilustrovala. „Kto povedal, že pre tanec je dôležitá hudba?“

S týmto divným vyhlásením, ktoré mi však pri nej prišlo také prirodzené, ma vypoklonkovala z 

izby.

A teraz si skúšam predstaviť, ako asi vyzerá taký tanec bez hudby a bez slov. Pri každom inom by 

mi tá predstava bola neskutočná a ak skutočná, tak aspoň smiešna. Pri nej nie. Ju som si vedel ľahko 

predstaviť, ako sa zvŕta po byte v dokonalom tichu. Ako posúva ticho do vyšších oktáv, keď v 

tanečnom zápale vyskočí na stôl, či stoličku, ako vedie ticho do basu, keď sa skrčí na zem. Ako 

tichu udáva rýchlejšie tempo, keď robí piruety. A ako ticho napokon pretne výskokom.

Lebo ona má takú moc. Ona môže a smie ovládať pojmy, a najmä tie abstraktné.
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3  –  JE  NEBEZPEČNÉ  VYSLOVIŤ  ČI  NAPÍSAŤ  SVOJE  MENO,  ZASADIŤ  PÚŠŤ  ČI 

MENIŤ SLNKO – NAJMÄ U PODIVNEJ PRINCEZNEJ

streda, 10. apríla

Ako rýchlo tá osoba všetko okolo seba mení! Ešte i ja začínam pomaly zmýšľať v jej makarónčine. 

Hovorí totiž akousi zmesou šarištiny i ostatnými nárečiami, francúzštiny, angličtiny, do istej miery 

archaizmami a občas ta dokonca vpletie i slovenčinu! Ani sa nepokúšam zapísať to v pôvodnom 

zvuku. To by som potom z toho už vôbec nevyšiel.

Ozaj, len včera som si uvedomil, že tu býva už vyše týždňa a ja stále nepoznám jej meno. Nedala 

ho na poštovú schránku, ani na dvere, dokonca ani na interkom. Zostáva bezmenná, v zemi nikoho a 

pre nič.

Stretli sme sa na schodoch.

„Zabudol som sa predstaviť,“ povedal som. Nikdy predtým som necítil túžbu niekoho poznať 

hoci aj za cenu, že budem pôsobiť vtieravo.

Uchechtla sa. „Ja vás už predsa poznám.“

Trochu ma tým zmiatla. „Ale moje meno asi nie.“

„To nie,“ zamyslela sa. „Ale to predsa nie je kľúčom, aby ste poznali danú osobu. Čo by mi 

pomohlo, keby ste sa volali Hepzibah Jonesová, ale ja by som ani len netušila, kto to vlastne je? 

Takto mám aspoň istotu, že sa nevoláte Hepzibah Jonesová, lebo vám to nepristane, alebo áno?“

Jediné, čo som si o sebe v tej chvíli pamätal, bolo to, že určite nie som žiadna Hepzibah Jonesová. 

Usmial som sa: „Nie, určite nie som Hepzibah Jonesová.“

„A zase o vás viem čosi viac a ani na to nepotrebujem vaše meno.“

„To veru nie,“ vravel som, ale aj tak som jej formálne podal ruku a predstavil sa.

Sotva moju ruku chytila, taká škrobenosť jej zjavne bola proti srsti.

„Teší ma,“ prehodila a pobrala sa hore.

Čosi  mi  však  samozrejme  nesedelo.  Stále  mi  nepovedala  svoje  meno.  Decentne  som  ju 

napomenul. Možno je mladá len roztržitá.

Ale nie je.

„Keby ste vedeli, ako sa volám, bolo by vám to predsa nanič. Vysvetľovala som vám to.“

„To veru nie,“ namietol som. „Vysvetľovali ste, prečo sa vám ja nemusím predstavovať, nie prečo 

sa nemusíte predstavovať vy mne.“

„Ste  celkom  bystrý,“  vravela  s  akýmsi  obdivom.  „Mne  by  ani  nezišlo  na  um skúmať  také 

malichernosti. Ale že sa vám vôbec chce naťahovať sa o takú hlúposť ako moje meno.“

Pokrútila hlavou. Nahnevane som tresol päsťou o masívne drevené zábradlie.

„Toľko námahy vás stojí predstaviť sa?!“ zaziapal som, ale v miere slušnosti. „Neučili vás, že je 
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to základné pravidlo slušnosti?“

„Keď mne moje vlastné meno vždy tak čudne znie,“ vykrúcala sa. „Vždy mám pocit, že volám 

samu seba – to by bol u mňa prvý krok ku schizofrénii.“

Prešla ma trpezlivosť, povýšenecky som na ňu fľochol a pobral som sa dolu.

„Nehnevajte sa! Volajte ma ako chcete, ale nechcite, aby som...“

„Keby ste to skúsili napísať?“ navrhol som, lebo zvedavosť ma neprešla.

„To by bolo ešte horšie,“ povzdychla si sťažka, „bolo by to, akoby som si samej sebe písala list. 

Viete, oslovila by som sa, musela by som napísať samotný list a napokon sa podpísať tým istým 

menom, čo som sa oslovila – to už nie je schizofrénia, to je číre šialenstvo.“

„Nešlo by to bez písania listu?“

„Nerada nechávam veci nedokončené. Pozrite,“ navrhla zrazu a oči sa jej nebezpečne rozžiarili. S 

obavami som očakával, čo príde teraz. „Čo keby ste mi vymysleli nejaké vhodné meno vy? Aspoň 

budem vedieť, čo si o mne naozaj myslíte.“

„Mám vám vymyslieť meno?“ civel som.

„Je vo mne toľko osobností...“ rapotala. „Sotva stíham pomenovať čo i len jednu z nich. Ale vy 

ako  vonkajší  pozorovateľ  –  ja  si  nemôžem vytrhnúť  časť  svojej  osobnosti,  ale  vy  ju  môžete 

podčiarknuť.“

Nedôverčivo som si ju premeral. Je normálna, či len žartuje? Všetko vyslovuje tak vážne. Jej 

nápad sa mi však začal pozdávať, aj som jej to povedal.

„Výborne,  tak  porozmýšľajte  nad  nejakým mojím menom,“  usmiala  sa  a  chcela  ísť  domov. 

Zadržal som ju.

„Myslím, že už nejaké pre vás mám.“

„Vážne?“

„Napadlo mi to, už keď som vás zbadal prvý raz,“ veľavýznamne som sa odmlčal.  „Podivná 

Princezná.“

V skutočnosti  bolo  toto  meno  rezervované  pre  moju  potenciálnu  literárnu  postavu,  temnú  a 

pochmúrnu, jej úplný protiklad – nikdy som však nič nenapísal a ona sa zrazu zhmotnila v reálnej 

podobe, ale v úplnom kontraste k mojej fantáziu. Jedinou ich spoločnou črtou bola možno akási 

záhadnosť, nevyslovené tajomstvo.

„Ó,“ šepla. „Na to ste prišiel sám?“

„Nepekné?“

„Práve že nie. Myslím, že je zatiaľ najkrajšie, aké mi kto dal,“ zamyslene si ukazovákom šúchala 

bradu.

„Takže dostávate asi dosť mien,“ prehodil som.

„Samozrejme. Každý známy ma volá inak. Ja sa nikdy nepredstavujem, takže inak to ani nemôže 
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dopadnúť – veď viete, schizofrénia. Ale meno, čo ste mi dali vy, sa mi ozaj páči.“

„To som rád.“

„Mali by ste byť rád. Ja mám veľmi náročný vkus. Ešte ma zatiaľ nik nepomenoval presne tak, 

akoby sa mi  páčilo.  Ale vy ste  sa  trafili  na moju nôtu,“  vyslovila  „ô“  s  ohromným pôžitkom, 

„myslím, že budeme kamaráti, mates, copains.“

„Há?“

„Áno, mohli by sme si rozumieť,“ drmolila a nevšímala si môj natvrdlý výraz. „Zatiaľ čáu.“

Prečo ten svoj obľúbený pozdrav – čáu – vyslovuje, akoby mňaukala? Nestihol som sa spýtať. 

Vošla dnu a zatvorila za sebou dvere zdobené šialenými krikľavými zvieratkami.

štvrtok, 11. apríla

Ako som včera prichádzal domov, zrazu otvorila dvere a hlasom húkavým ako sova ma pozvala 

dnu. Nebol som tam od svojej prvej návštevy a riadne ma prekvapila tá zmena.

„Čáu,“ zamraučala, ako mala vo zvyku a zavrela za mnou šialene pomaľované dvere. Vošiel som 

do  izby  –  škatule  už  boli  vybalené  a  byt  zariadený.  Ťažko  popísať,  v  akom štýle.  Bolo  tam 

nahádzané všetko možné, od rustikálnej postele po všelijaké amorfné moderné kúsky. Môj chladný 

elegantný štýl tá zberba všeličoho možného poriadne vydesila.

„Mám tu čosi nové,“ vravela, chytila ma za ruku a viedla k podobločnici. Veneno si hovel na 

červenom gauči a azda už chytám niečo z jej aury, lebo keď som prechádzal okolo neho, zasyčal. 

Alebo to urobila ona? Pri nej si človek nikdy nemôže byť istý.

Zaujímalo ma, čo by mohlo byť na tej podobločnici. Nič iné ta nebolo, len obyčajný hlinený 

kvetináč. Pozrel som sa dnu.

„A?“ zdvihol som obočie, lebo v ňom nebolo nič – len piesok. Obyčajný svetložltý piesok, bez 

akéhokoľvek nádychu exotiky paliem, či detských formičiek. Bol však hebký, hladký a naznačoval 

tak svoju ochotu pretekať pomedzi prsty.

„Vy to nevidíte?“

„Nemôžem vidieť, čo je pod pieskom,“ povedal som triezvo.

Sklamane na mňa pozrela a štuchla prstom do piesku.

„Alebo azda chystáte  domov pre  nejakú  rozmaznanú mäsožravú rastinu?“  dramatizoval  som. 

„Aké jej dáte meno? Vemeno? S venenom by si rozumela, možno by ste ho ňou mohli kŕmiť, alebo 

naopak, ju ním kŕmiť...“

„Váš humor je zraňujúci a trápny,“ odbila ma. Súcitne vzala svojho hada do náručia a pohladila 

ho. Tvár mi očervenela. Niekedy môj jazyk ide mimo mojej hlavy.

Opäť sa vrátila ku mne a ku kvetináču.
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„Necítite horúci  vzduch Sahary? Vianie vetra a škrípanie piesku o pokožku? Nešuchoce vám 

okolo hlavy biela šatka, ktorá vás chráni proti slnku?“ dlaňou zahladila hladinu piesku.

„Hádam len nechcete povedať, že toto je konečná podoba?“

„To rozhodne nie.“
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Ukázala  na  nízky stolík,  kde  boli  porozkladané  farebné  papiere,  nožnice  a  kružidlo.  Zhruba 

prelistovala papiere, vybrala oranžový. Kružidlom narysovala kruh, zručne ho vystrihla a zavesila 

nad kvetináč.

„Teraz je to dokonalé,“ zatlieskala si.

„Čo to má vlastne znázorňovať?“

„Zasadila som si púšť do kvetináča,“ vysvetlila mi a z jej reči som cítil, že ma začína ľutovať. 

Zrejme si myslela, že mi chýba rozum, no ja cítim, že mi pri nej skôr chýba dostatočná fantázia.

„Poď,  Veneno,“  schmatla  ho  za  hlavu.  „Choď sa  vybehať,  si  nejaký  bledý,“  položila  ho  do 

kvetináča. „Mal by sa trochu opáliť,“ dodala mi na vysvetlenie.

Ale už sa snažím chytať.

„Je nejaký bledý,“ opakoval som po nej. Bol zelený ako vždy.

Prekvapene na mňa pozrela, no vzápätí sa radostne usmiala. Povzbudilo ma to, aby som trochu 

popustil uzdu predstavivosti.

„Viete, ale pod takým slnkom sa veľmi neopáli. Slnko v dvojrozmernom formáte zaveľa nestojí.“

„Och, to nie. Takto veru nie,“ zavrtela hlavou.

„Nechápem,“ pokrčil som plecami.

„Vo  fyzike  sa  nevyznám,“  vysvetlila.  „Už  len  slovo  rozmer  ma  desí.  A keď  je  to  navyše 

dvojrozmerné – je to pridlhé...“

„Dvojrozmerné patrí aj do kina,“ napadlo mi hneď. „A filmy máte rada, či nie?“ Sama vyzerala 

ako vystrihnutá z nejakého fantazijného snímku.

„Hm.“  Sadla  si  na  podobločnicu  zavretého  okna  a  hompáľala  nohami.  „Povedzte  mi  o  tom 

rozmere viac.“

„Nuž,“ začal som dôležito. Vzal som do ruky slnko a otrčil som ho pred jej oči. Prešiel som 

prstom po tenkom okraji. Trochu som sa porezal, ale len trošku. Rana sa nezakrvavila.

„Toto  je  dvojrozmer,“   vravel  som,  vzal  som  jej  ruku  a  vložil  do  nej  toto  ploché  slnko. 

Porozhliadol som sa po izbe. Na polici s rozprávkovými knihami ležala loptička.

„Toto je trojrozmer,“ dal som jej loptičku do druhej ruky. „Privrite oči, Princessin.“

Pripadol som si ako mág. Chýbal mi už len dlhý čierny plášť posiaty hviezdami.

„Zovrite ruky čo do najsilnejších pästí.“

Poslúchla.

„Cítite ten rozdiel?“

„Ó, áno,“ otvorila oči.

„Vážne?“ zapochyboval som. Čakal som, že buď nepovie vôbec nič, alebo na mňa vysype kôpku 

uletených viet, ako zvykne, niečo v zmysle, že ruka s loptičkou jej poskytuje emotívnejší zážitok, 

alebo čosi podobné.
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„Úplne vážne,“ prikývla. „Papier sa mi skrčil.“ Vystrela ruku. Mala pravdu.

„To je váš najhlbší zážitok?“ usmial som sa.

„Áno. Ešte nikdy som tak emotívne neprecítila to, že papier možno skrčiť.“

Uškrnul som sa. Zase ma dostala – ale začína sa mi to páčiť. Mám taký pocit, že ona mi bude 

vynikajúcou priateľkou ako na lepšie, tak i na horišie časy.

Pustila oba predmety z rúk. Loptička dopadla na zem a odrazila sa. Papier dopadal ľahučko, až 

zakotvil v škáre podlahy.

„Vy vidíte rozdiel?“ spýtala sa. Videl som. Trojrozmer je ťažší – ale má možnosť sa opäť vydať 

na cestu, odraziť sa.

Zatúžil  som  stať  sa  trojrozmerným,  vyčleniť  sa  z  radu  plochých  ľudí,  ktorý  nemajú  čas 

porovnávať pohyb papiera a loptičky.

Rozmarne vyliezla na horné poschodie postele. Chvíľu tam čosi hrabala, až napokon vytiahla 

spod kopy perín, šiat a rôznych iných vecí čosi oranžové a guľaté.

Pomaranč.

„Môj mechanický pomaranč,“ zišla dole, prepichla ho priečne dlhou ihlicou, navliekla cezeň niť a 

zavesila namiesto papiera. „Moje mechanické slnko.“

„Problém je v tom, že ho budete musieť často meniť,“ poznamenal som. „Inak vám tu začne 

kvasiť, hniť...“

Bolo pozoruhodné, ako aj túto nanajvýš praktickú poznámku vedela zmeniť na poetiku.

„Áno. Moja púšť bude jediná na zemi a vlastne aj v celom vesmíre, ktorá túto stálicu bude môcť 

meniť – určite aspoň raz za mesiac.“
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4 – MYKAŤ S MENOM, ČI BEZ MENA – AKO OSLOVIŤ ARISTOKRATA A POKRSTIŤ 

KALERÁB

sobota, 13. apríla

Sedeli sme s Podivnou Princeznou u nej na raňajkách, či skôr – ako ona s obľubou hovorieva, na 

„brejkfáste“ - a keď mi Venena obtočila okolo krku, ani som sa nebránil. Ale všimol som si, že jeho 

žiarivé sklené oči vystriedali malá čierna gombička a červená okrúhla záplata. Spýtal som sa, prečo.

„Zľakli ste sa jeho očí po prvý raz,“ rozprávala a poškrabkala hada za ušami – teda na mieste, kde 

by mali byť uši, keby nejaké mal. „Ale Venenovi ste sa zapáčili a sotva ste odišli, volal na mňa: 

'Vymeň mi oči,  vymeň oči,  on sa mojich bojí,'  a  síce nepovedal,  že vás má rád,  ale ja som to 

vycítila. Veď sa s ním priatelím už dlhé roky.“

Doliala mi kávu.

„Až včera som našla vhodnú náhradu. Chudák Veneno bol chvíľu slepý, keď som mu odpárala 

staré a navliekla nové oči. Nehovoric o tom, akú strašnú duševnú traumu mi to spôsobilo – oslepiť 

kamaráta nie je len tak.“

„Veľmi si vážim toľkú obetavosť – ako vašu, tak aj Venenovu,“ vravel som úctivo. Ešte nikdy sa 

mi nepodarilo zapáčiť sa niekomu natoľko, aby sa  dobrovoľne zbavil  svojich očí  –  zrejme ani 

nikomu inému. „Už sa ťa nebojím,“ povedal som Venenovi a potľapkal som ho po hlave.

„Stále sa čudujem, prečo jemu tykáte a mne vykáte,“ ozvala sa zrazu.

„Mne je tiež čudné, že mne vykáte,“ odvetil som a navrhol, aby sme si tykali. Pravdaže, očakával 

som slušnú reakciu, ako sa patrí – 'pravdaže, tykajme si'. No opäť som narazil na ňu samu, zabudol 

som, s kým hovorím.

„Myslím, že si budem musieť začať mykať,“ vyhlásila a šúchala si ukazovákom zamyslene bradu.

Vyprskol som kávu, z ktorej som si odpíjal.

„Prosím?“ vravel som, kašľajúc. Čo má nejaké mykanie spoločné s tykaním? Hoci, teraz, keď už 

viem o čo ide, nepríde mi to až tak od veci, ako vtedy.

„Budem si mykať,“ zopakovala.

„Budete sa mykať?“ overoval som si.

„Budem si mykať,“ opravila ma.

„Nerozumiem.“

„Keď mi prestanete – teda, prestaneš hovoriť v množnom čísle, tak potom už nebude nikoho, kto 

by ma bral ako niekoľkonásobnú bytosť,“  vysvetľovala.  „Nevidel  si  tú rozprávku o pekárovi a 

cisárovi? Tam si cisár mykal – mne sa to vždy náramne páčilo. Vždy som si to chcela skúsiť, ale až 

teraz si mi na to dal príležitosť.“

„Musela si mať príležitosť? Nemohol som ti vykať a ty si súčasne aj mykať?“
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„To by pôsobilo namyslene,“ zavrtela hlavou, keď si premyslela aj tú možnosť.

„Aha,“ uznal som. „No, tak už by si mala začať.“

„Vážne?“ oči sa jej rozžiarili.

„Hej. Ale pokiaľ sa pamätám, ten cisár pritom vyslovoval aj svoje meno,“ spomenul som si. „My, 

Rudolf II.... aby bolo jasné, že myslí samého seba. Asi preto.“

„No a?“

„Tebe vlastné meno, ale aj prezývky pôsobia traumu.“

„Ach, áno. Tá moja schizofrénia,“ chytila sa za hlavu. Usmiala sa na mňa s vďačnosťou,  že 

myslím na jej zdravie. „Čo myslíš, je pre mňa bezpečné si mykať?“

„Len nevyslovuj svoje meno,“ upozornil som, hoci som ešte stále zvedavý, ako sa vlastne volá. 

„Alebo hovor svoju prezývku.“

„Veď s prezývkou je to to isté. Navyše, každý ma volá inak. Hm. Čo keby som si mykala bez 

mena?“

„To by šlo,“ súhlasil som.

„Tak začnem – začneme. Ako to znie?“ mrkla na mňa.

„Mám obavu, že to ľudí bude miasť – bez mena,“ vravel som a položil som šálku na stolík.

„Tak všetkým budem oznamovať, že si mykám – teda, že si mykáme.“

„To som teda zvedavý, ako to dopadne,“ zašomral som.

„Už to máme!“ vykríkla. Takže si už privyká. Skvelé. „Budeš nám robiť ohlasovateľa!“

„Čo?“

„Konferenciéra!“ pozrela mi priamo do očí. „Kdekoľvek pôjdeme, tak ty vždy ohlásiš moje – 

teda naše meno...“

„Neviem tvoje meno,“ zazrel som mrzuto.

„Tú  prezývku,  čo  si  mi  dal,“  odbila  ma  a  tak  sa  opäť  šikovne  vyhla  odpovedi.  Náhlivo  mi 

vysvetľovala svoje predstavy. „Ohlásiš moje meno a to, že si mykám!“

Mysľou mi prebehla tá predstava. Videl som sa v naleštenom fraku a klobúku pred červenou 

oponou so zlatými strapcami,  s  navoskovanými falošnými fúzmi,  ako prosím publikum, aby sa 

utíšilo a vzápätí volám do prastarého mikrofónu z tridsiatych rokov: „Vážené dámy, vážení páni! 

Privítajte, prosím, Podivnú Princeznú a nečudujte sa – myká si!“

A už som videl, ako sa rehocú a hádžu po mne kadečo, keď vtom sa zjavuje ona a diváci sa tíšia, 

ba i pomaly tlieskajp, až sa ozýva ohlušujúci potlesk...

„Akosi si sa zapozeral,“ zasmiala sa a ja som si uvedomil, že sme v kuchyni a ona odkladá veci z 

„brejkfástu“. „Vieš, keď si tu bol prvý raz, myslela som, že máš asi toľko predstavivosti ako tento 

kaleráb,“ vytiahla z chladničky danú zeleninu a hodila ju do mňa. Ledva som ju zachytil. Vskutku 

načisto bez fantázie, tak ako ja pred týždňom.
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Hodila mi kurkumu. Ochutil som tým neolúpaný kaleráb.

„A teraz som to ja,“ povedal som.

Podišla ku mne a vzala si zelenú hlavu.

„Prečo si ho okorenil?“
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„Na ilustráciu,“ vravel som a dostal som sa do miernych rozpakov. Načo mi hádzala tú kurkumu? 

Mal som to zrejme len hodiť do hrnca na obed. „Ty ilustruješ vždy.“

„Nó, mohol si ho predtým aspoň olúpať,“ prehodila a prezerala si ho. „Má hladkú kožu, na nej 

korenie nedrží.“

Tvár mi očervenela, zatol som zuby.

„Prečo máš pocit, že si teraz ochutený kurkumou?“

Tak na to som mal len jednu odpoveď.

„Lebo som stretol teba,“ mykol som plecom. Náhle som otvoril kurkumu a vysypal jej celý obsah 

na hlavu.

Nehnevala sa. Pretrela si tvár, akoby to bola tá najobyčajnejšia vec na svete.

„Ach, ty kaleráb,“ povzdychla si.

„Ach, ty kurkuma,“ odvetil som prosto. Siahla si do vlasov a podarilo sa jej naprášiť si späť do 

dlane za hrsť korenia.

„Nakloň sa,“ povedala. Otrčil som temeno pod jej ruky. Pustila mi na hlavu korenie. Za krk mi 

dopadal ten jemný prášok a ja som cítil neuveriteľnú vyrovnanosť, ako ešte nikdy.

Ofarbila mi kurkumou ešte aj uši. Nikomu by som to predtým nedovolil, len jej. Toto ozaj nebol 

môj štýl – nosím dpsť drahé obleky. Ale teraz mi to vôbec nevadilo, teraz nebolo nič dôležité, len 

to, že kurkuma je sypká a hladká a na krku príjemne šteklí.

Moju predstavivosť naplnilo korenie, sladko-horká vôňa Indie, kde som pred pár rokmi bol. Aj 

ona bola v Indii – alebo si to aspoň tak silno predstavovala, akoby tam naozaj bola. A teraz som 

chcel len ohadzovať sa korením, hádzať sa doň ako strýko Držgroš do svojich peňazí, plávať v ňom 

s citoslovcami ham-ham... Až mi prišlo ľúto nad toľkým márnením. Šetril som ešte aj vo svojej 

fantázii.

„Tak!“ oznámila víťazoslávne. „Teraz si skutočný, krstený okurkumovaný kaleráb.“

19



5 –  LISTY CHODIA BEZ PROBLÉMOV A VO VEĽKOM MNOŽSTVE,  NO KRV MÁ 

TRETIU MOŽNÚ FARBU

utorok, 16. apríla

Nemá meno.  Potvora.  Zato  všetkému  okolo  meno  dáva.  Plyš  nazve  Veneno,  trochu  piesku  v 

kvetináči nazve Arahas, posteľ volá Krajina Hajan, o kuchyni hovorí ako o Čokoládovni, kúpeľnu 

nazýva Piešťany a na vlastnú izbu si zavesila štítok Hotela Chelsea – vraj tam býva Janis Joplin.

„Takže Janis?“ spýtal som sa, keď som si to prezeral.

„No jasné, že Janis,“ pokrčila plecami.

„Takže odteraz sa voláš Janis Joplin?“

„Samozrejme, že nie,“ odvrkla. „Veď inak by sme to nemohli povedať, nie? A hovoríme to – 

Janis Joplin, Janis Joplin, Janis Joplin. Navyše, ona je mŕtva. Heroín je hrozná vec. Zabije ťa, ani si 

to nevšimneš.“

„Máš s tým azda nejaké skúsenosti?“

„Ja – teda my? Kdeže,“ vyvalila na mňa okále. „Len nám povedz, prečo sa nás to každý pýta?“

„Čo? Či berieš heroín?“

„Či sme si niečo šľahli,“ krútila hlavou. „Nechápeme.“

Sedeli sme na schodoch a ona držala v ruke červenú stuhu. Druhý koniec bol oviazaný okolo 

Venenovho krku – teda tam, kde by mal byť krk – a ona ním striedavo mykala, načo Veneno trhavo 

poskakoval. Vraj ho venčí.

„Je nejaký obtlstlý,“ vravela mi. „Párkrát hop-šup po schodoch mu nezaškodí.“

A tak sme tam také dve hodiny len tak sedeli na schodoch, Veneno hopsal okolo a mne, ktorý si 

vážim každú kvapku času nazvyš, vôbec nevadilo, že polhodinu meškám na dôležité stretnutie. Až 

keď mi zazvonil mobilný telefón po trinásty krát, neochotne som sa zdvihol.

„A čo budeš teraz robiť?“ spýtal som sa, naťahujúc čas, lebo sa mi vôbec nechcelo odísť.

„Asi pobudneme s Venenom ešte chvíľu na schodoch. Cítime sa tu v bezpečí.“

„Tak dobre,“ vravel som, hoci jej poznámka o bezpečí ma škrabala v uchu. Vzal som zo schodu 

sako, na ktorom som sedel a pobral som sa dolu. Tam som stretol poštárku a napadlo mi, že vôbec 

neviem, ako Podivnej  Princeznej prichádza pošta.  Na poštovej schránke totiý tiež nemala svoje 

meno.

Oslovil som poštárku, vysvetlil som jej, ako sa veci majú – tak a tak, prišla k nám nová suseda, 

ako jej doručujete listy, keď nemá meno na schránke.

A ona nato vytiahla dva husto popísané skrčené hárky papiera a vložila mi ich do rúk.

„Podľa hociktorého mena v tomto zozname,“ odvetila stroho, no kútikmi úst jej mykalo. No, ak aj 
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jej  vysvetľovala Podivná Princezná svoju teóriu o schizofrénii,  niet sa čo čudovať, že jej  je do 

smiechu.

Prezrel som si papiere. Bolo na nich natlačených kopa rôznych mien a prezývok, každé písané 

inou  rukou,  iným písmom,  iným perom –  čiže  rozhodne  nie  tou  istou  osobou a  už  vôbec  nie 
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Podivnou Princeznou.

V rožku druhého hárku som poznal svoj rukopis v dvoch slovách – Podivná Princezná. Len pred 

pár dňami som to písal u nej na desaťkrát – práve na takéto papiere. Tento bol jedným z nich. 

Zrejme žiada každého, koho spozná, aby jej  napísal meno – nielen pre úchovu jej psychického 

zdravia, ale aj pre čisto administratívne dôvody.

Ale čo ma udivuje najviac, že bola schopná presvedčiť poštárku, aby sa dala na čosi také. Teda, 

naša poštárka je veľmi milá, ale predsa len – nie je to blízka osoba, je to viac-menej úradná osoba.

„Potrebujete často tie papiere?“ podával som jej ich.

„Nie,“ vravela a vzala si ich späť, netajac už úškrn. „Spoznám ju podľa akéhokoľvek mena, hoci 

niektoré sú dosť uletené. Ale tým viac na ňu priliehajú. Podškrtla som si pár, podľa ktorých by mi to 

hneď nedošlo,“ vybrala z vrecka okuliare, nasadila si ich a čítala: „Jednoducho Eva – to je také 

najobyčajnejšie. Ale sú tu aj dosť zaujímavé – napríklad Klobúčik Cyklámenový, Venenova Matka, 

Slečna po Sahare, Škraboška z Obyčajna, alebo ešte Hosť hotela Chelsea, čiže proste Čelzí.“

„To je len malá časť, však?“ žmurkol som na ňu sprisahanecky.

„Ešte napríklad Hadica-Opica, či The Kvítek. Áno, veľmi malá časť,“ prezerala si opäť papiere.

„A čo Podivná Princezná?“ spýtal som sa, túžil som po uznaní a chvále.

„No, to je v porovnaní s tými ostatnými ešte v norme,“ vravela a moja hrdá fantázia sa skrčila pri 

tom údere. Bol som presvedčený, že moja prezývka bola najlepšia – a najkrajšia. Veď sa Princeznej 

aj najviac páčila. „Ale myslím, že práve Podivná Princezná vystihuje – aspoň navonok – tú vašu 

novú susedu najlepšie. Inak, keď ste už takí priatelia, mohli by ste jej to zaniesť?“ vybrala z kabele 

guču listov rôznych veľkostí i farieb.

„Iste,“ zafunel som pod tou váhou a snažil som sa ich napchať do svojej aktovky. Aspoň polovica 

sa mi aj tak rozsypala po zemi. Nemal som prax pani poštárky.

„Aj na vás vybehla s tou schizofréniou, há?“ zafučal som, keď som ako-tak to množstvo udržal v 

náručí. Poštárka sa zdala zmätená: „Schizofréniou?“

„Veď viete,“ pripomínal som jej, „že prečo nemôže používať štandardné meno.“

Poškrabala sa pri uchu: „Vyhovárala sa na amnestiu.“

Zložil som plecia. Princeznine výtržnosti boli doteraz milé, nežné a nevinné, ale ona klamala, 

cielene a hocikomu, akoby som pre ňu nemal hodnotu. Iste má povymýšľanú celú zásobu chorôb, 

ktoré užíva ako obranu. Je klamárka? Je to len taká hra, či niečo skrýva? Čo si mám teraz o nej 

myslieť?

Usmial som sa na tetu a nechal som to tak. Mobil mi zazvonil po štrnásty raz. A ja som už riadne 

meškal.

V ten deň, trošku neskôr, som opäť Princeznú navštívil. Do malej misky určenej na podávanie 
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dezertu sypala pestrofarebné papierové konfety – vraj  Venenova potrava. A okamžite mu strčila 

hlavu do misky.

Odovzdal som jej listy, zbežne si ich prezrela, pri niektorých sa usmiala, niektoré len tak ledabolo 

otvorila, pri niektorých sa zachichotala, ba jeden aj predstrčila pred hada, ktorý si ho mal prečítať 

len čo doje.

„Naši známi,“ myslela tým seba a Venena, nie mňa, „naši známi zbožňujú Venena. Hovoria, že je 

to najroztomilejší had, akého kedy videli. A pravdepodobne si aj najchlpatejší, že, ty stará sprcha,“ 

pohladila ten plyš. Keby vedela, že ešte stále ho nazývam plyš, takú by mi strelila, že by mi stena 

dala  druhú.  „Myslím,  že  ho  častokrát  majú  radšej  ako  nás,  teda  mňa,“  podotkla  zamyslene. 

„Dokonca sme mu založili aj fanklub.“

„Smiem sa pridať?“ spýtal som sa.

„Už si sa,“ uškrnulal sa. „Každý, kto sa s nami spriatelí, okamžite patrí do nášho fanklubu.“

„Hm. A kedy sa tak stalo?“

„Čo?“

„Že som sa s vami spriatelil?“

„Už pri prvej návšteve,“ vravela. Čudovala sa, že to nie je hneď jasné.

Takže ona vedela, že budeme priatelia už pri prvej návšteve. Ale keď sme sa stretli o tri dni nato, 

nevyhlásila až vtedy, že budeme kamaráti-mates-copains?

Tak prečo ku mne cíti nedôveru, prečo mi klame, prečo ma zaradzuje do skupiny ľudí, ktorým 

luže (páči sa mi to slovo)?

Príliš si namýšľam – hoci mi to vnucuje. Stretli sme sa párkrát a ani jeden raz som ju dokonale 

nepochopil,  nemohla u mňa cítiť spriaznenosť,  ale ja si ju namýšľam a dúfam v ňu a preto sa 

nechávam raniť takou hlúposťou, ako je to, že som len jedným z tých, ktorých klame.

„Neustále by si čosi rozoberal,“ smiala sa bezstarostne, netušiac, aká búrka sa mi strhla v mozgu. 

„No dobre. Vraveli sme ti, že budeme kamaráti-mates-copains až potom, lebo ty si si to zjavne hneď 

po prvom stretnutí neuvedomil. Vždy musíš mať všetko formálne.“

Mala pravdu. Vždy musím mať všetko formálne, úradne predložené, s pečiatkou a distingvovane 

servírované na tanieri. Aj priateľstvá by som najradšej podpísal zmluvu. Nemôžem si pomôcť. Pri 

nej sa trochu mením, ale tieto návyky mi zostávajú. Ona ich rozhodne nemá.

„A čo administratívne veci?“ vyhŕklo zo mňa.

„Prosím?“

„Administratívne veci – keď musíš niečo vyplňovať, meno, rodisko... a tak. Čo vtedy robíš?“ 

Výčitky, čo som mal pripravené ohľadom jej klamstiev, som zatiaľ pozdržal.

„Ahá, to,“ prikývla a mračila sa. Do týchto oblastí zrejme zabŕda nerada, nerada si znepríjemňuje 

život. Nuž, nedá sa povedať, že tú byrokraciu by mal ktosi rád. Ani ja nie – napriek tomu, že som, 
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aký som. Myslím tým úradne založený. „Nemohli by sme to riešiť inoked?“

„Kedy inokedy?“ spýtal som sa a vybral z vrecka saka zápisníček práve na takéto účely.

„Zajtra,“ šplechla bez rozmyslu.

„Dobre,“ súhlasil som rovnako promptne a zapísal som si to. Všimla si ma.

„Héj,“ skríkla. „Čo to tam je, kalerábik?“

Otrčil som jej zápisník. Prekvapene ho čítala. Pod nápisom 16. apríl, streda sa skvelo: prinútiť 

Princessin hovoriť o administratívnych záležitostiach. Uškrnula sa, vzala mi pero a čosi dopísala, či 

skôr naškrabala ako kocúr. Má hroznú úpravu písma. A to mi ešte nestihla riadne predviesť svoj 

pravopis.

Vzal  som to  späť  a  čítal:  DoNúť  nás  HoVORIť  HOCi  AJ  poD HroZBOU sMRtI,  LebO O 

tAKýCH VECiACH HOVoríME NA SMRť NERAdI.

Namojveru,  práve  tak  to  bolo  písané  –  jedna  litera  veľkým,  druhá  malým  písmom,  chvíľu 

tlačeným, chvíľu písaným. Ako sa jej zažiadalo, či skôr – ako sa mi priznala – ako si v tej chvíli 

spomenula.

„Zajtra teda prídem aj s valaškou,“ vravel som a zasunul som si notes do vrecka.

„Radšej rovno s motorovou pílou,“ vravela vážne. „Sme dosť tvrdohlaví.“

„Už sa teším na vašu modrú krv, Princessin,“ zachechtal som sa diabolsky. Pohľad mi padol na jej 

tvár. Bola značne rozhorčená, priam urazená.

„Deje sa niečo?“ znepokojil som sa.

„Už nikdy nehovor o mojej krvi ako o modrej,“ vravela a smrteľne sa na mňa zadívala.

„V poriadku,“ zdvihol som ruky ako na obranu. Nechápal som, čo sa to s ňou deje. Či nie je 

rovnostárka,  boľševička.  Takúto  som  ju  ešte  nevidel.  A navyše,  bol  to  len  hlúpy  žart.  „Stačí 

povedať.“

„To si myslím,“ vydýchla a obrátila sa mi chrbtom. „Moja krv je totiž aspoň tak... zelená ako 

Venenova srsť.“

Takže to mal byť žart. Dobrá herečka, úplne ma zmiatla. A tak, keď sa to vyriešilo, môžem sa 

vrátiť k závažnej filozofii. Čo je teda nezmyselnejšie – zelená krv, či radšej to, že had má srsť? 

Viete, že pri Podivnej Princeznej je dosť ťažké to zistiť? Tam mi totiž i ten najväčší blud príde ako 

svätá pravda. Potom je fakt jedno, ak klame.

Veď každý klame.

Príde mi priam neuveriteľné, že o nej viem len niečo vyše dvoch týždňov. Mám pocit,  že sa 

poznáme už strašne dlho, priam od detstva. Lebo nie je možné, aby som niekoho len tak stretol a 

aby sme si tak rozumeli.

A navyše, ona je tak uletená, vymyká sa z bežných štandardov, do ktorých patrím aj ja. Hneď, ako 

24



som ju uvidel, mi bolo jasné, že nie je „normálna“, myslím tak, ako sa to bežne chápe. Pravda, 

vtedy som sa na ňu díval odsudzujúc, ako „normálny“, ako ten, kto ju nepozná. A niet sa čomu 

čudovať, každý má potrebu segregácie. Vtedy by mi ani len nenapadlo sa s ňou vôbec baviť. Už len 

pre ten cyklámenový klobúk.

Mimochodom, ten odpočíva spolu s ostatnými v predsieni nad vešiakom na kabáty ako skutočne 

originálna dekorácia. Má tam ešte ďalšie klobúky, všelijakých farieb a z rôznych materiálov. Vraj je 

na ne zaťažená, zbiera ich ako Johnny Depp. A čím staršie, tým lepšie.

„A čím výstrednejšie, tým ešte lepšie,“ podotkol som.

Nechápavo sa na mňa zahľadela. Ona proste nechápe svoj vkus ako výstredný, či krikľavý, ba 

dokonca ani ako originálny. Oblieka sa ako kanárik (to si o nej myslím ja), lebo sa jej to zdá veselé. 

Občas sa jej podarí trafiť sa do striedmejších farieb, ale to je len zriedka. Keď aj áno, do dvoch 

hodín sa prezlečie do tej žiarivožltej mikiny. Má rada žltú. Či nie? Ešte som sa nespýtal. Je toľko 

vecí, čo by som o nej chcel vedieť. Pri iných ľuďoch tak zvyknem rozmýšľať prineskoro. Pri nej už 

teraz.
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6  –  DEBATA  S  INOU  KAMARÁTKOU,  ADMINISTRATÍVA  U  PRINCESSIN  A  O 

DAROVANÍ BEZDRUHOÚČELOVÝCH BALÓNOV

štvrtok, 18. apríla

Dnes som bol na večeri s Izabelou. Rozprával som jej o Podivnej Princeznej. Neprejavila ani trochu 

záujmu a už vôbec nie nadšenia. Pokojne si podpaľovala jednu cigaretľu za druhou, hoci jej hrozí 

zápal pľúc – tak hlboké výstrihy nosí.

„Je iná ako ostatní,“ dokončoval som neisto.

„Hm,“ odvetila a z dekoltu si odprašovala omrvinku z krehkého pečiva. Išlo to ztuha, lebo tá 

omrvinka sa zabŕdala do polotuhej hrubej vrstvy samoopaľovacieho mlieka.

„Stretla si už niekoho originálneho?“ spýtal som sa po chvíli trápneho ticha.

Zamyslene na mňa pozrela a vdýchla do seba aspoň tonu nikotínu.

„Zlato, pozri,“ prevravela po dlhom čase a uprene na mňa civela svojimi načiernenými očami. 

„Nemôžem ti rozumieť. Predtým ti bolo úplne jedno, či je niekto originálny alebo nie. A ja si aj tak 

myslím, že je zbytočné súdiť to tak ukvapene len podľa toho, že vystrája také hlúposti. Zasadiť si 

púšť – tak si to vravel, že? - zasadiť púšť, nepredstavovať sa kvôli duševnej poruche... zlato, to je 

všetko veľmi roztomilé, ale vymýšľať takéto veci môže každý, kto chce zaujať, či provokovať.“

A to som jej  ešte nespomenul, že včera ma vytiahla z postele len preto, aby mi ukázala svoj 

miniatúrny cirkus porozťahovaný po celej kuchyni, ktorá sa z Čokoládovne premenila na strhujúce 

predstavenie jarnej  sezóny.  A že na zadku mám modrinu po keramickom levovi,  čo mal  svoju 

klietku na stoličke.

„Ty to nechápeš,“ skočil som jej do reči. „Ona to robí prirodzene, nemá záujem provokovať – o to 

je to ešte zvláštnejšie. Nenúti sa do toho.“

„Pravdepodobne sa tak len tvári,“ odbila ma a udusila cigaretu v popolníku. „To by som mohla 

urobiť aj  ja – nosiť cyklámenové klobúky, rozprávať sa s kusom plyšu, alebo o sebe hovoriť v 

množnom čísle. Bola by som potom podľa teba originálna?“

„Nie,“ vzdychol som si. „Bola by si len čírou napodobeninou. Nikomu sa to už nepodarí tak ako 

jej.“

Izabela vykrivila znechutene ústa a nahla sa ku mne. Ostrý parfém prerážajúci z jej kožušinového 

boa poskytol anestéziu mojím čuchovým bunkám.

„Prosím ťa, čo sa to s tebou stalo?“ zasipela. „Neverím, že ťa jedna osoba mohla takto zmeniť. 

Ešte i kravatu si si zobral akúsi čudnú.“

Žltú. Ale to ma nezaujímalo.

„Vždy  sme  sa  tak  dobre  porozprávali,“  vravela  ticho.  „Prečo  si  kvôli  takému  pochybnému 

priateľstvu kazíš tie staré, dobré, osvedčené?“

26



„Hovoríš v množnom čísle,“ upozornil som ju.

„Minule mi Frederik oznámil, že na pracovnú schôdzku si prišiel s hodinovým meškaním a to ti 

volal aspoň dvadsať ráz.“

„Trinásťkrát,“ opravil som ju. „Tie zvyšné boli od jeho sekretárky.“
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„To je jedno,“ nedala sa prerušiť, práve keď som si z tej sekretárky chcel robiť srandu, ohovárať 

ju spoločne ako za starých dobrých čias a čudovať sa, prečo je jeho milenkou. „Čo sa to s tebou 

deje? Frederik má za sebou už jeden infarkt, chceš mu spôsobiť druhý?“

„Ten prvý si mu spôsobila ty.“

„Láskavo sa spamätaj, lebo ťa vyhodí skôr, než by si stihol vysloviť slovo cyklámen. O tvoje 

miesto je bitka a ty vieš, s akou námahou si sa naň vyštveral.“

„Viem,“ odvrkol som.

„Tak to nezahadzuje pre akúsi princeznú, prepánajána, len tak to nezahadzuj.“

piatok, 19. apríla

Nerád hovorím o Izabele. Oveľa väčšia zábava je sedieť s Princessin u nej doma, ako s Izabelou 

vymetať večierky. Ešte pred troma týždňami by mi čosi také ani len nenapadlo, ale dnes sa všetko 

vôkol mňa asi až príliš rýchlo mení.

Alebo je to vekom.

Priniesol som jej grapefruit.

„Nejedávam to,“ upozornila ma.

„Nie je na jedenie,“ odvetil som. „To by tak šlo, zožrať nové slnko do tvojej púšte.“

„Do Aharasu?“ zažiarili jej oči.

„Do Aharasu,“ opakoval som odovzdane.

Výmena už bola načase, pomaranč začal kysnúť. Vyhodila ho von oknom. Priamo do smetného 

kontajnera. Udivuje ma obratnosť jej chudých prstov.

Grapefruit však mala problém prepichnúť, aj s ihlicou na pletenie to šlo ztuha. Kým sa s tým tak 

odhodlane babrala, prezeral som si nejaké jej papiere.

„Tak ako  je  to  s  administratívou?“  V stredu  nebola  doma,  iba  čo  mi  rozospatému narýchlo 

ukázala cirkus a poslala ešte omámeného hneď do postele a včera som bol s Izabelou. Keď som sa 

vrátil, Princezná doma nebola a ja nie som ako ona, aby som sa niekomu teperil do bytu po polnoci.

Vzdychla si.

„Dúfala som, že zabudneš. Ale asi sa nevieš obísť bez trošky prízemnosti,“ zaškúlila na mňa.

Trochu ma to urazilo, veď od nášho stretnutia som sa riadne zmenil. Izabela mi to potvrdila, i 

Frederikov hroziaci zrádnik bol toho dôkazom.

Odvrátil som sa, postrehla to.

„No dobre.“ Vstala a zavesila slnko na predchádzajúce miesto. „Moja úbohá Aharas bola tak dlho 

bez slnka... ten pomaranč som mala vyhodiť až teraz. Pre tento kraj je každá sekunda ako hodina.“

„Jedno zatmenie, to je toho,“ zašomral som.

„Aspoň som sa poučila,“ vravela a štuchala prstom do piesku, vraj vytvára duny. Kyprenie pôdy, 
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zvykne vyhlasovať, je základom rastu pre všetko – i pre púšť. I korene potrebujú slobodu – pri tejto 

vete vyzerá až záhadne oduševnene. Dobre teda.

„Tak ako to máš zariadené?“

„To... ono je to dosť komplikované. Máš naozaj náladu to počúvať?“

Vyhrnutý nos sa chvel, dával môjmu tretiemu oku na vedomie, že to bude zase nejaká lotrovina. 

Riskol som to.

„Bezpochyby.“

„No dobre,“ ustúpila napokon. Vzala Venena, obkrútila si ho okolo krku, sadla si na pohovku a 

začala rozprávať. Chvíľu jej trvalo, kým našla začiatok – mala ich iste mnoho. Vybrala takýto: „Už 

si videl niekoho, o kom by si si pomyslel, že nie je tak celkom normálny?“

„Práve naňho pozerám,“ odvetil som.

„No tak... Veneno je nič proti mojej rodine.“

„Tak to je zaujímavé,“ prikývol som. O svojej rodine mi ešte nehovorila. Ak sú všetci od nich takí 

ako ona, tak potom Medzilaborce majú viac zábavy ako v Lunaparku.

„Moji rodičia sa trochu odlišujú od ostatných. Preto ich aj zvyšok rodiny vydedil, ale to je jedno. 

Oni celoživotne zažívajú akúsi pubertu, aj mňa vychovávali v tom duchu. Neviem, či to na mne 

vidno tak ako na Venenovi,“ pohladila ho, „ale ich názory sa na mne tiež trochu odrazili. Napríklad 

tá moja schizofrénia...“

„Predstieraná schizofrénia,“ podotkol som. Tá duševná choroba sa u nej zatiaľ neprejavila, aspoň 

nie v škodlivej forme. Rovnako ako amnézia – aj som jej to povedal.

„Ako vieš o amnézii?“ spýtala sa roztržito. Ale nebola zvedavá. S rovnakým záujmom sa ma 

vzápätí spýtala, či viem hýbať ušami.

Dobiedzal som. Prečo mi klamala?

„Mysli si, čo chceš,“ odbila ma. Ale vzápätí sa zahanbila za nezvyčajnú hrubosť, ktorú som u nej 

predtým nevídal. „Prepáč – niežeby mi nezáležalo na tvojom názore. Ale ja si tiež hocikedy myslím, 

čo práve chcem.“

A pokračovala:  „Oni  tiež majú  problém so schizofréniou,  ale  nemajú  problém vysloviť moje 

meno a ja nemám problém vysloviť ich. Navzájom si vypĺňame tie byrokratické tlačivá, ale istý čas 

sme žili aj tak, načierno. Ale vyňuchali nás.“

„Dobre, ale keď máš niečo vyplniť tu?“

„Pošlem im to. My sme jediní traja ľudia, čo navzájom poznáme svoje mená. Myslím skutočné, 

oficiálne mená.“

„A keď niečo musíš vyplniť na počkanie? Nezačneš si písať list?“ sarkasticky som podškrtol.

„Mám aj iné prúdy,“ odvrkla a viac sa o tom odmietla baviť. Vstala a zamierila ku komode. Z 

najspodnejšieho šuflíka vytiahla čosi pestrofarebné.
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„Kedy si naposledy fúkal balóny?“ spýtala sa. Nemohol som si spomenúť, tak to bolo dávno. Ale 

vždy ma z toho rozboleli líca.

„Neboj, mám aj hélium,“ vravela a spoza stola vytiahla bombu. „Neviem ako teba, ale mňa vždy 

strašne bolí tvár, keď ich fúkam. A navyše, po héliu krásne letí. Myslím balón, nie seba. Myslíš, že 

hélium je droga?“

„Netuším,“ odvetil som trochu omámene.

„Vložíme do nich aj nejaké korálky,“ navrhla. „Pôjdeme do ulíc a budeme ich rozdávať!“

„Rozdávať? Komu?“ strhol som sa.

„Deťom, dospelým – všetkým, čo budú o to stáť,“ vysvetľovala rozjarene.

„Balóny sa zvyčajne predávajú. Héliové určite,“ upozornil som.

„My ich budeme rozdávať,“ trvala na svojom. Roztrhla balíček. Zbadala môj zarazený výraz. „No 

tak. Nikdy si ešte nepocítil taký naliehavý pocit urobiť ľuďom radosť, len tak, bez reklamy, bez 

komercie?“

Nie, nepocítil. Načo by aj?

„Ja veru často. Zakaždým, keď vidím, ako dakde rozdávajú balóny, mám chuť spievať. Chápeš, 

že niekto čosi rozdáva len tak, aby urobil ostatným radosť. Ale vždy, keď prídem bližšie, zistím, že 

to je za nejakým druhým, podradným účelom.“

„Čo je na tom zlé, spojiť príjemné s užitočným. Tak vycapia na balón reklamu, no a čo?“

„To je čudné,“ zamyslene si šúchala bradu ukazovákom, „ako to mňa zraňuje. Vtedy zvyčajne 

prídem domov a nafukujem vlastné balóny. Idem na ulicu a rozdávam ich. Bez reklamy.“

Ale vlastne robí reklamu – na to, že ešte existuje v tomto svete ktosi pozorný a citlivý. Moja 

pragmatickosť sa však zase ozvala.

„Nie je to zbytočné vyhadzovanie peňazí?“ obával som sa. Prejavilo sa u mňa zvyčajné moderné 

žgrlošstvo.

„Balóny mi ľudia zvyknú posielať ako darčeky. Mám kamarátov kdekade,“ povedala tajomne. „A 

veľké zásoby kdečoho. Raz ti ich ukážem. A teraz mi pomôž.“

Naplnili sme héliom aspoň stovku rôznofarebných balónov. Sotva sme ich pretlačili cez dvere – a 

pritom sú všetky dvojverajové. Vybehli sme do ulíc a všetky porozdávali. Bol to vlastne protest, ale 

malé decká ako sa z toho tešili!

A kupodivu, aj ja.

„Musíš mať veľkú radosť z toho obdarúvania, nie?“ spýtal som sa, keď sme sa po úspešnom dni 

vracali domov.

Zastala a zadumane na mňa hľadela. Dlho nič nepovedala.

„Hádam ťa to len teraz nemrzí?“ podpichol som ju. „Chceš azda tie balóny späť?“
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„Nie,  len  rozmýšľam,  čo  si  práve  povedal,“  odvetila.  Zrazu  nepôsobila  tak  energicky  ako 

zvyčajne. „Či ma to teší.“

„A? Aký je verdikt?“

„Nie, neteší,“ odvetila pevne.

„Neteší?“ zarazene som nechal nohu na prvom schode. „Tak prečo to robíš?“

„Myslela som si, že ma to teší, ale v skutočnosti pri tom necítim vôbec nič,“ predrala sa popri 

mne na schody. „Ale je to komplikované. Teší ma pobiehať medzi ľuďmi, pozerať sa na nich, ako 

sa tešia, ale keď niečo darujem, necítim nič. Myslím, vôbec nič. Ani to, že sa niečoho vzdávam, ani 

to, že je to správne, ani to, že som akože štedrá – necítim nič. Ani dobré, ani zlé. Tešia ma dôsledky, 

nie ten proces. Ten mi nedáva vôbec nič.“

Mlčky som na ňu hľadel.

„Je to zlé? Povedz,“ dožadovala sa.

Pomaly som sa spamätával.

„Nie, nemyslím, že je to zlé, Princessin,“ povedal som opatrne. „Možno práve tak by sa mal 

každý cítiť. Nenárokovať si odmenu za to, čo robíme, ale nesebecky sa radovať z radosti iných bez 

toho,  aby sme si  uvedomovali,  že  my sme toho príčinou.  Asi  je  to  ten  najsprávnejší  postup... 

rozumieš mi?“

„Ani trochu,“ uškrnula sa. „A ty si mi rozumel?“

„Asi trochu,“ odvetil som.

Zasmiala sa.

„Venena by si bola ochotná darovať?“ napadlo mi zrazu.

„Isteže,“ odpovedala okamžite. Asi tú otázku už párkrát dostala. „Ale bolo by to zbytočné. Vždy 

by sa priplazil naspäť.“

Určite tú otázku dostala aspoň stokrát.
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7 – PREHNANÁ ČESŤ NEDÁ CHUŤ JESŤ, TAK SA APOŇ POĎME PREJSŤ – SKORO 

RÁNO

sobota, 20. apríla

Volala Izabela.

„Drahúšik, kde sa flákaš? Čakáme ťa v klube, klasický sobotňajší večer. Alebo niečo máš?“

Veru mám,  ty žaba.  Ale  to  som nepovedal.  Síce  ma predstava  ich „klasického sobotňajšieho 

večera“ nelákala, zahovoril som to, že skúsim prísť, ale pochybujem, či mi to vyjde.

„Klasický sobotňajší večer?“ spýtala sa Princessin, keď mi zalievala neskutočne hustý čaj. „Čo to 

znamená?“

„Nič extra. Popíjanie drahého sektu, ktorým sa zvyčajne zalieva úspech, sťažovanie sa na prácu a 

ohováranie tých, čo s nami práve nie sú.“

„A keď ste ta všetci?“

„Vystačíme si so zvyšnými dvoma činnosťami. Do hodiny je aj tak každý v bezvedomí.“ Je to 

časť môjho života, na ktorú pred ňou nie som práve hrdý.

„Okrem teba, však?“

„Ako to myslíš?“ trochu ma to urazilo.

„Ty nie si typ, ktorý by sa do hodiny opil. Stavím sa, že to vylievaš do kvetináčov.“

„Nie,“ odsekol som trochu nahnevane. „Podsúvam to Izabele. Podľa nej by to pre kvetináč bola 

škoda.“

„A ona to znesie?“

„Pre ňu to nie je žiadna zmena. Necháva sa obchytávať v každom stave. Je to sliepka.“

„A nie je tvoja kamoška?“

„Je.  Ale nie  je  tu.  Môžem ju ohovárať,“  odpil  som si  z  čaju.  Ale čosi  tu  nesedelo.  Podivná 

Princezná sedela oproti mne a uprene sa na mňa dívala. „Čo je?“

„To nie je pekné,“ podotkla.

„Že ju ohováram? Tej to nevadí, Princessin. Vie, že je to bežné, aj ona to tak robí. Iste teraz 

klebetia o mne. Je to súčasť života.“

Vzala z linky Venena a pritúlila si ho.

„Chápem, ak by si v zlom hovoril o ľuďoch, ktorých nemáš rád, hoci sa mi to nepáči,“ povedala 

po chvíľke. „Ale prečo tým zraňuješ svojich priateľov?“

„No tak,  Princessin,  nerob z  toho takú vedu,“  mrzel  som sa.  „Hovoríš  ako moja  obstarožná 

učiteľka etiky.“

„Veľa ťa toho nenaučila.“

„Nemal som ani o to záujem.“
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Moja základná škola zaveľa nestála. Keď padli socialistické bariéry, väčšina rodičov preložila 

svoje deti na rímskokatolícku náboženskú výchovu. Až na mojich, tí boli po celý čas vzorní ateisti a 

nezáležalo  na  tom,  v akom režime žili.  Oni  totiž  nikdy v  žiadnom nežili.  Oni  proti  nemu len 

rebelovali. Akože.

No a tak som ja asi s piatimi spolužiakmi chodil na etiku. Nenávidel som to, lebo každý rok sme 

robili to isté a zdržiavalo nás to od skutočnej zábavy a po druhé, mal som pocit, že nás školstvo núti 

ten predmet navštevovať len preto, aby sa rímskokatolícke decká necítili ukrivdené.

Preto ma dodnes vytáča, keď počujem motto, ktoré mi neustále otrieskavali o hlavu: čo nechceš, 

aby robili tebe, nerob ani ty druhým. Čo chceš, aby robili tebe, rob aj ty druhým. No na porazenie.

Myslím, že Princezná to s tou čestnosťou občas preháňa. Chce byť príliš nevinná na tento svet, 

plný násilenstva, podlostí a lží a najmä falošných priateľstiev.

nedeľa, 21. apríla

„Poďme do mesta,“ ozvalo sa mi v telefóne. Hlas sa nepredstavil, vedel som, kto volá. Stačilo jej 

jedno: „Čááu.“

„Princessin,“ zaskučal som. Ešte som spal. „Je pol šiestej. Ráno.“

„Nie. Je presne päť hodín dvadsaťosem minút. Ale rozhodne nie pol šiestej. Tak nech si oblečený, 

dobre? O chvíľu po teba skočím.“

Keď sme sa za štvrť hodiny stretli na schodoch, mal som sotva otvorené oči. Vrtko ako veverica 

sa vyštverala po schodoch, na hlave klasický cyklámen, okolo krku Veneno, v ruke rozstrapkaná 

kabelka s korálikovým remienkom – korálky rôzneho tvaru, farby, veľkostí ako každý môj deň, čo 

som strávil s ňou.

„Prosím ta, takto chceš ísť do kostola?“ zhíkla, keď ma zbadala.

„Do kostola?“ vyvalil som oči.

„Vlastne len pred kostol,“ opravila sa. Premeral som si ju. Ani ona nebola dostatočne upravená na 

bežné slávnostné pomery, ale keď som videl, že sa aspoň učesala, trochu som sa zahanbil.

Vyšli sme von. Počasie bolo pod mrakom, dul dosť chladný vietor. Kýchol som.

„Na zdravie,“ povedala mi. Aspoň niečo robí normálne.

Šli sme pešo.

„Prečo vlastne ideme do kostola?“ spýtal som sa. „Veď ty predsa nie si... alebo áno?“

„Sama neviem, čo som,“ odvetila. Zarazene som zastal, čosi som si uvedomil.

„Deje sa niečo?“ spýtala sa.

„Nie, nič,“ zahováral som. „Len som si všimol, že si už akosi nemykáš. Nezvykla si si?“

„Ale zvykla,“ usmiala sa. „Ibaže potom som skočila do potravín a tam mi predavač vykal... A 

vravela som ti, že vtedy sa to nepatrí – mykať si, keď ti vykajú. A navyše, takto je to jednoduchšie. 
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Cítim sa taká normálna.“

„U teba isto veľmi nezvyčajný pocit,“ prehodil som. Ale to už sme boli pred kostolom.

Nebol veľký, zato starý. Ani som však nevedel, že u nás taký je a pritom tu bývam už dosť dlho. 

Podstatne dlhšie než ona – žijem tu od narodenia.
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„Tak, prečo sme tu?“

„Počkáme tu na niekoho,“ odpovedala záhadne.

„Nejaký kamarát?“

„Je to žena. Známa. A neviem ako vyzerá. Ešte som ju nevidela.“

„Aha,“ pochopil som. „Kamarátstvo cez internet?“

„Nie, cez listy.“

„Ó, takže retro. Ale prečo si sem vliekla aj mňa?“

„Len tak.“ Podozrievavo som sa na ňu zahľadel. Prekukol som ju. „No tak dobre. Chcem pôsobiť 

usporiadane, takže sa tvárme, že spolu bývame. Podľa toho, čo písala, je dosť konzerva, taká, čo 

chodí furt do práce a teší sa na kŕdeľ deciek s vysnívaným manželom. Počkaj, ale potom nemôžeme 

spolu len tak bývať. Chceš byť za mňa vydatý, alebo spolu chodíme len pár dní?“

„Mne je  to  jedno,  hlavne  nech je  to  veľká  láska,“  odvetil  som a  vzhliadol  k  vyšperkovanej 

gotickej vežičke. „Prečo sa s ňou však chceš stretnúť? Veď je ti isto na hony vzdialená.“

„Má... má zaujímavé názory,“ poklepala si po čele, ale jej odpoveď bola klzká ako kobra. Iste to 

nie je len o názoroch.

„A čo  spravíš  s  Venenom?“  upozornil  som ju.  S  krikľavozeleným plyšom nepôsobila  určite 

dvakrát usporiadane. Obzreli sa za ním všetci raňajší chodci, ktorých sme obišli, dokonca jedna tlstá 

teta  zhíkla,  vytiahla  si  z  fertušky vreckovku a  začala  sa  v  zúfalstve  ovievať.  Možno jej  hneď 

nedošlo, že to nie je skutočný had. Alebo je/bola z módnej brandže.

Poškrabal som Venena po hlave s chválou, aký je strašidelný. Potešilo ho to.

„Páni, aká ja som nervózna,“ chytila ma za ruku. Ale videl som, že proti jej vôli sa jej po tvári 

rozťahuje úsmev. „Je to taká príjemná nervozita,  radostné očakávanie...“ zahovárala.  „Keď máš 

pocit, že nemáš ani vnútornosti.“

Veruže neviem, či je nemať vnútornosti až taký príjemný pocit. Ale to už sa z chrámu božieho 

začali valiť náboženskí nadšenci (veď vstávajú nekresťansky skoro kvôli omši). Princezná mi šepla: 

„Predstav ma, dobre?“

„Veď neviem, ako sa voláš.“ Zato už viem, prečo ma brala so sebou.

Ťahala  ma  k  vysokej  počernej  žene  s  hladko  upravenými  vlasmi.  Nevyzerala,  že  by  mala 

schopnosť písať krásne listy. Že by vedela písať rukou a nie ako večný zakliaty stroj. A ako stroj 

nemohla mať názory – iste je úradníčka spoza skla. Princezná bola od nej aspoň o dve hlavy nižšia.
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8 – WICCANSKÁ FRÉJA, DIVNÁ NERVOZITA

pondelok, 22. apríla

Včera som už doslova zaspával na papieri a tak som nestihol dopísať, ako to dopadlo. Po rýchlom 

predstavení – vysoká tmavá žena sa volala Hana Krížová a Podivnú Princeznú som predstavil ako 

Podivnú Princeznú, načo Hana začudovane zdvihla obočie – ma obe odohnali preč, lebo „si majú 

toho toľko povedať“.

„Tóóóóóľko povedať,“ zavyla moja aristokratka, načo Hana len povýšenecky ticho zopakovala: 

„Toľko povedať.“

Hlas mala za britvu a ani kúsok humoru, taký suchár. Koniec koncov, ako ja, ako všetci, čo sa 

ocitnú v blízkosti Princessin.

Vyhováral som sa, že nemusím odísť, že mne nevadí, ak prehovoria deň aj noc, hoci bolo skoro 

ráno a túžil som sa vrátiť do svojho spánku, ale tie jej tajnosti mi nedajú spať, chcem vedieť, čo 

hovorí a ako sa správa k iným ľuďom, čo vlastne skrýva, že sa musí tak obracať na každom novom 

poli.

Trvali však na tom, že chcú byť samy, najmä Hanin krvavý pohľad to dával jasne najavo. Nechal 

som ich teda tak a šiel som dospať svoje zanedbané raňajšie driemoty. O štvrtej poobede mi však 

opäť vyzváňala Princezná, či k nej zájdem na malý silný čaj. To je pre ňu drink. Vraj si nemôže 

dovoliť opiť sa – čo mi tiež nikdy nevysvetlila.

To ma prináša k názoru, že tu bola fakt vyslaná z iného vesmírika, kde sa jedáva iba špeciálny 

hviezdny prach a keby bola a správala sa a jedla a pila ako bežný človek, rozpadla by sa... no, na ten 

prach späť.

Zazvonil som o pol piatej.

„Tak čo,“ prehodil som medzi dverami, „tá britva je už preč.“

„Ehm,“ prehltla Princessin skrz malú škárku polootvorených verají  a za ňou som počul tenký 

chichot. Cez dvere sa dôstojne prebila Hana Krížová, pohŕdavo na mňa fľochla a odmerane podala 

ruku Princeznej. Skamenel som na mieste a to ešte nebolo všetko. Za Hanou sa driapala ďalšia 

žena, drobná červenovláska s modrými až tyrkysovými očami. Mala malú tvár s peknými črtami, 

jemnú pokožku a husté, dlhé vlasy navrchu stiahnuté do dvoch vrkočov, pričom jej ešte stále dosť 

husté pramene padali cez plecia až po pás. Ústa mala vykrútené do úškrnu a zrejme je riadny jašo. 

Bez otáľania mi podala ruku.

„Hovor mi Fréja,“ navrhla mi temným, ale príjemným hlasom.

„Ona nemá schizofréniu,“ podotkla moja Princezná. „Ale používa prezývku. Wiccanskú.“

Krížová si pohŕdavo odfrkla, Princessin prevrátila oči.

„Prídem neskôr,“ navrhol som, lebo vďaka Hane som sa necítil dvakrát vítaný.
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„Neblázni,“ zvýskla Princessin. „Ony by už mali konečne vypadnúť.“

Od každého iného by taká poznámka znela nanajvýš netaktne. Tak sa rozlúčili – Fréja láskyplne 

opätovala Princeznej objatie, čo Hana chladne odmietla – a zase sme vošli do jej bytu, ktorý mení 

moje všedné dni na oslavu kvetov, medu a lúk (všetko v kvetináčoch).
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„Fréja je fajn,“ ohodnotil som, keď sme zabuchli dvere. „Ale tá druhá mi k tebe veľmi nesedí.“

„Prečo?“

„Je málo uletená, príliš normálna,“ vykrúcal som sa. „Je ako ja,“ pomyslel som si.

„Je  predsa  úplne  ako  ty,“  odvetila,  ani  čo  by  mi  čítala  myšlienky.  „Tak  logická,  chladná, 

odmeraná... a chodí ako obstarožný cencúľ. Rampouch.“

„Fréja verí wicce,“ vravela Princezná a cmúľala si konček palca. „Fréja je wiccanka, preto vyzerá 

trochu čudne. Niektoré vraj chodia aj v nejakých špeciálnych habitoch. Ľudia sa ich aj trochu boja. 

Vraj vedia čarovať,“ zašepkala a oči sa rozšírili.

To slovo neobmedzených možností, slovo čarovať, malo pre ňu zrejme veľký význam, otváralo 

dvere do nových krajín a krásne súznelo s tmou, ktorá sa jej rozliala v zreničkách a ktorá bola nežná 

a zvláštne mäkká, akoby vôbec nebola tmou, len chvíľkovým zatmením slnka,  čo má čochvíľa 

vyjsť. Milujem ten prísľub svetla, i tmu, ktorá mu predchádza.

Čarovať,  čarovať...  vyletieť do neznámych krajín,  letieť za ňou, lebo už len ona ma drží pri 

živote, akým som žil prv a ona ma núti ho opustiť. Čím skôr.

streda, 24. apríla

Viazal som si kravatu na večeru, keď sa ozvalo zaklopanie na dvere. Ona.

Zložila si Venena a cyklámenový klobúk.

„Ty niekam ideš?“

Prepánajána, je možné, aby sa hnevala, že jej nevenujem celý svoj čas? Mrzel som sa v duchu. Čo 

som, bábika na šnúrke? Nemôžem predsa vyčkávať, či ma navštívi alebo nie.

„Prečo sa pýtaš? Čo tu robíš?“

„Nič, pozerám sa na teba.“ Urýchlene som si leštil topánku papierovými vreckovkami. Mal som 

naponáhlo a ona si tam len tak stála.

„Máš to tu pekné,“ vravela, keď nakukla do izieb. „Ešte nikdy si ma nepozval k sebe.“

Samozrejme, že nie. Načo by aj? Môj byt je suchý, elegantný a nudný, nie je tu Veneno, čo by 

vyskakoval na každú návštevu, namiesto čaju nevarievam kašu a nekrstím tu svojich kalerábových 

priateľov kurkumou. To smie robiť len ona.

„Kam ideš?“

„Na pracovnú schôdzu,“ odbil som ju. Izabela sa mi vyhrážala a Frederik tak dychčal do telefónu, 

že je celkom pravdepodobné, že chytí ďalšieho zrádnika.

„Pôjdem s tebou!“ skríkla a opäť si nasadila klobúk. „Rozhodla som sa, že sa dnes budem nudiť. 

Takže idem s tebou.“

Tá vetička sa ma trošku dotkla. Mám to chápať tak, že ju unudí tá pracovná schôdzka, alebo sa 

nudí so mnou tak všeobecne?
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Nafúkol som sa ako moriak.

„Šalieš?“ skríkol som.

„Prečo?“

„To  je  pracovná  schôdzka,  nie  priateľská!  P-r-a-c-o-v-n-á!“  zahulákal  som.  „Nevieš,  čo  to 

znamená? Nepracuješ azda?“

„Nie,“ pípla.

„Ako sa teda živíš? Ako zarábaš?

Teraz som už vrieskal. Ona, celá vyľakaná, schmatla Venena a vyletela z môjho bytu.

So zúrivosťou Ivana Hrozného som vletel do dverí a chcel som za ňou ešte zvrešťať, kto si ju 

vydržiava, ale akurát, čo som sa potkol o prah a vrch hlavy mi tesne minul zábradlie na našich 

schodoch. Dvere na jej byte buchli až neuveriteľne rýchlo.

Možno rozprestrela svoje neviditeľné krídla a preletela cez schodisko priamo k sebe. Videl som 

pomedzi zábradlie Venenov zelený chvost miznúť medzi verajami. Znechutil som sa sám nad sebou, 

nad svojou – nie, nezdvorilosť nie je správne slovo. Znechutil som sa nad svojou kalerábovosťou.

Ale aj tak – veď nežije v inom svete? Nevie, že človek sa musí uživiť? Čo vlastne celé dni robí? 

Len sa zabáva, behá kade-tade s plyšovým hadom?

Isté je len jedno – už ma náramne zlostí.

štvrtok, 25. apríla

Vyhodili ma.

piatok, 26. apríla

fošiel si uš dakedy do faunovho labyrintu? Stretol si uš vílu? Alebo anjela?

     Ak nie, nevadí, Anyway,  posielam ti malú Rozprávku na Dobrú noc:  

MojA MaMA STReTLa kRYsU V aNGLiCKU A PoVeDALa jej, že SI žELá dieťa.

„Kceš maLé krYSáTKo?“  ZakVičaLA KRYSA.

„niE, meRcI BeauCoup,“ oNa NATO. ŽE kCE RačEJ KorYTNačKU. A tAK SOM SA NaRODILA 

Ja. Ja Som tEda mALÉ KRYsÁTKO F TelE KorYTNačKy.

sobota, 27. apríla

3 dni si už nevyšiel zo svojho bytu. Tak som ťa urazila?

opäť sobota, 27. apríla večer

urazil ťa veneno?
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nedeľa, 28. apríla

poď von, nerob fóry

pondelok, 29. apríla

už aj nech si u mňa! 

veneno tu kvíli
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9  –  MESTO  DŽUNGLE,  DŽIN  V  ŇOM  A  JA  TIEŽ  –  ŽIJÚC  POD  NÁLEPKOU 

ZBOŽŇUJÚCEHO

pondelok, 29. apríla

„Takže si mala byť krysátko, či korytnačka?“ spýtal som sa, ako som chlipkal čaj.

Zasmiala sa. Bože, ako mi chýbala! Jediný ozajstný priateľ, akého som kedy mal.

„Každý večer mi to rozprávala maminka. Vieš, ona je trochu šiši,“ to posledné slovo vyslovila s 

roztopašou jej vlastnou, ktorá neuráža.

„Ako ty?“ uškrnul som sa.

„Ako ja. Úplne ako ja,“ vravela tíško – tá otázka iste bola u nej nezriedkavá. V jej hlase som však 

začul podivný svetabôľ, ktorý k nej nepasoval.

Málokedy sa zmieňovala o rodine, akoby ju len priniesol vietor a hodil  mi ju pred prah ako 

nejakého zabudnutého Harryho Pottera. A jediný jej príbuzný – bol Veneno.

No skôr než som stihol zareagovať, už sa zvrtla zase so svojím bežným entuziazmom k Venenovi 

a vykladala: „Vieš ty, že Džin je už tu?“

„Džin?“ zdvihol som obočie.

„Džin!“

„Predvčerom prišiel  z  Amerika  a  poslal  nám telegram priamo z  rodného Santiága,“  hovorila 

hadovi a ten ju dychtivo počúval. „Z tvojho domova, Veneno! Iste ti priniesol aj nejaké orechy!“

„Veneno je zo Santiaga?“

„Nie zo Santiaga. Zo Santiááága,“ zdôraznila to dlhé „a“ na neskutočne dlhé „ááá“.

„A kto je ten Džin?“

„Dnes sa  dozvieš.  Pôjdeš  s  nami!“  To nebola otázka,  to  bol  rozkaz.  Beztak,  mojím jediným 

zamestnaním je robiť jej konferenciéra.

„A kam?“

„Priamo do mesta džungle! Beng-beng-beng!“

utorok, 30. apríla

Čím dlhšie ju poznám, tým viac zisťujem, že to dievča je ako lampa. Raz sa zapne a horí na plný 

plyn a o chvíľu zhasne,  zotmie.  No ten druhý stav trvá len pár sekúnd, akoby len potrebovala 

škrtnúť zápalkou a hneď sa zase rozhorí.

Prišiel som k nej včera asi na ôsmu a vyrazili sme – do mesta džungle, ako to nazvala. Bol to 

klasický podnik, nič extra, kaviareň s menším pódiom a na ňom vyhrávali kapely poobliekané len v 

čiernom.  Okolo  javiska  sa  vírili  dievčatá  s  čiernymi,  nanajvýš  fialovými  vlasmi  a  hrubo 

pomaľovanými očami – dnes ich nazývajú emáčky. Polovica z nich sa len tak tvári, ba možno aj 
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trištvrte z nich. Ale najpravdepodobnejšie je, že je to až 99 percent. V snahe utvrdiť svet a najmä 

seba samé vo svojej výnimočnosti, ktorá nie je ničím iným, len módnym trendom, ktorý pominie 

rovnako ako malá éra hippies koncom minulého storočia.

Každopádne, Princessin so svojimi divokými farbami nijakovsky nezapadala do monotónneho 

prostredia čiernych hábov a bieleho púdru.

„Koho tu hľadáme?“ zakričal som jej, lebo škrečanie živej kapely neúnosne hučalo.

„Džina!“ Nič viac, nič menej.

„A čo sme my? Aladin?“ odvrieskal som jej, ale to už nepočula, lebo vystrčila ruku s Venenom 

vysoko nad ľudí a nechala ho „rozhliadnuť sa“. Potom si priložila jeho papuľku k uchu.

„Veneno ho videl! Ide k nám!“ Kapela stíchla. A jej chudé pliecka zrazu zakryli dve tlsté chlpaté 

ruky – ruky Džina, ako som sa neskôr dozvedel.

„Džin!“ skríkla a mňa jej radosť trochu urazila. Neviem prečo.

Džin bol veľký, tučný chlap, v čiernom tričku, ktoré mu obrysovalo presne trinásť safaládok 

okolo toho, čo na iných ľuďoch vidno ako pás. Mal čierne brčkavé, nerovnomerne strihané vlasy – 

či skôr len zvyšok z nich, lebo buď sa dával strihať kosačkou, alebo predčasne plešivel za ušami. 

Výsledok? Na vrchu hlavy mu odstávali ako zmenšenina polovyrúbaného Amazonského pralesa. 

Odtiaľ – aj to som sa dozvedel neskôr – sa práve vrátil.

„Nie zo Santiaga?“ prehodil som ironicky.

„Nie zo Santiaga. Zo Santiááága,“ opravil ma celkom ako Princessin a ja som opäť pocítil to 

pichnutie urazenej pýchy. To už mal okolo krku obtočeného Venena, s ktorým sa búrlivo zvítal. A 

ešte búrlivejšie sa zvítal s ňou.

„Dlho sa poznáte?“ spýtal som sa, keď si Princezná odišla po pitie.

„Roky a roky,“ odvetil tučko a vylovil čosi z vrecka nohavíc. Napriek tomu, že predmet bol hrubý 

ako všetky Tolstého diela na kope, v jeho plantavých háboch sa celkom stratil. „Prosím,“ podal mi 

to. Nemýlil som sa. Bolo to ťažké a on to vláčil isto stále pri sebe. Ibaže v prítmí som nevedel 

rozoznať, čo to je.

„Listy,“ povedal na moju nevyslovenú otázku. „Za posledný rok. Tie ďalšie mám doma.“

„Vy píšete listy?“

„Len jej. Naučila ma to,“ vravel s hrdosťou. „Tieto sú pre ňu, odo mňa.“

„Neposlali ste jej ich?“

„Z Ameriky? Nie. Ani ona mi ich neposielala. Viete, to je tak. Každý deň jej napíšem jeden list. 

Odátujem ho, podpíšem a vložím do obálky. Tak isto aj ona mne. A len čo sa najbližšie stretneme, 

vymeníme si všetky listy od posledného stretnutia.“

„Ako dlho to takto robíte?“ Ten staromódny nápad ma fascinoval.

„Odkedy sa poznáme. Roky a roky.“
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„Každý deň?“

„Každý deň.“

„Roky a roky,“ opakoval som si ohúrene. „A neprestalo vás to baviť?“ Taký typ ako on iste nie je 

veľký pisateľ. Neviem, ako to viem. Proste to viem. Aj on to vie.
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„No, pri hocikom inom áno. Pri nej nie.“

„Bol to jej nápad, však?“

Prikývol. Usmial som sa: „Veľmi pekný.

Roztiahol pery do úsmevu: „Som rád, že sa vám páči. Ja by som to sám od seba nikdy nerobil. 

Kým sme bývali neďaleko od seba, nepísali sme si. Ale potom som voľačo zdedil a začal cestovať. 

Chcel som ju vziať so sebou, ale ona že vraj: Džin môj, ty sa netráp, ja si zarobím a budeme brúsiť 

po svete spolu. Zatiaľ ty choď a píš mi každý deň. Sprvu som ich aj posielal, ale takto je to krajšie. 

Lepšie.“

„Jej stačí cestovať v duchu,“ odvetil som na to. „Spálňu má za Chelsea, kúpeľnu Piešťany a včera 

na kuchyňu nalepila názov Marakéš.“

„To bolo  tak vždy,“  mávol  rukou Džin,  ktorý  ju  zjavne  zbožňuje.  Vyzerá  ako verný buldog. 

„Zasadila si aj Amazon?“

„Nie,“  povedal  som  a  bol  som  rád,  že  som  stretol  blížneho,  ktorý  ju  tak  dobre  pozná  a 

neodsudzuje. Tučko sa mi začal páčiť. „Ale máme tam púšť. Aj s večne hnijúcim slnkom.“

„To je dobre.“ Prevalil sa dozadu a ako si vzdychol, všetkých trinásť pneumatík sa mu zatriaslo. 

„Ten Amazon večne kapal. A ona bola večne smutná, chúďatko.“

„Aké ste jej dal meno?“ spýtal sa ma zrazu.

Hrdo som vystrčil hruď.

„Podivná Princezná.“

„Vhodné,“ prehodil Džin. „Ale len jedno z mnohých.“

Povädol som. Všimol si to. Naklonil sa ku mne, rušil sféry nedôverné.

„Rozmýšľali ste, prečo ju my, zbožňujúci, tak veľmi ľúbime, prečo je nám tak blízkou, milou, 

bláznivou priateľkou? Pretože ona jediná nám dáva možnosť pretvoriť si  ju samu takú,  akú ju 

chceme mať. Nie je to len menom. Je odrazom našich cieľov preraziť cez monotónnosť života a 

bežných dní. Ona na tejto túžbe nezarába. A dáva nám viac ako hociktorá z hentých kurtizán,“ 

mávol rukou na emáčky. A tieto slová sú mojou Bibliou. Mňa zbožňujúceho.

utorok, 30. apríla, neskôr

Čo má s Džinom?
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10 – SANTIÁÁÁGO VŠADE NA SVETE, DLHOČIZNÝ KLOBÚK NA ZELENEJ STENE A 

POROVNANIE S AMERICKOU HEREČKOU

utorok, 30. apríla, ešte neskôr

Včera som sa rozcitlivel. Ale stretnúť Džina znamenalo stretnúť blízku dušu a tak sa mi nepodarilo 

vyhnúť trochu nepodarene sentimentálnemu tónu. Meniť to však nehodlám, literatúra bude musieť 

utrpieť túto ťažkú ranu z mojej strany.

Vzhľadom na to, že som sa tak sústredil na takéto podrobnosti, ani som nespomenul, že sme ta s 

Princessin vydržali do rána bieleho, každý obdivoval nášho plyšového hada (už chápem, prečo mi 

spomínala  Venenov fanklub)  a  o  šiestej  sme sa  všetci  traja  dovalili  do  jej  bytu,  kde  sme ešte 

premaľovali jednu zo stien v kuchyni na všetky možné odtiene zelenej. Napokon sme aj s Džinom 

zaspali na červenej „sófe“ (tak volá pohovku). A ona mala dosť energie na to, aby nám všetkým 

pripravila „brejkfást“, či skôr skorý olovrant („gúter“ - to má tuším z francúzštiny).

„Čo si nám ešte priviezol zo Santiága, Džin?“

„Ó, to ťa poteší,“ siahol do príručnej tašky,  ktorú vláčil  všade so sebou ako pierko. Vytiahol 

dokrčenú drobnú škatuľku.

„Lampa!“ skríkla a vybalila drobnú, staromódnu petrolejovú lampu.

„Iste je v nej skrytý aj džin,“ usmial som sa.

„Áno, ja sám,“ prikývol Džin. „Keď budem ďaleko, pošúchaš lampu a splní sa ti každé tvoje 

prianie.“

„Každé?“

„Každé?“

Dlho sa na seba dívali. Nespokojne som sa vrtel pri takej romantickej debate.

„Ale Santiago nie je v Ázii,“ ozval som sa. Veď z Ázie pochádzajú džinovia, či nie?

„Ale my nehovoríme o Santiagu,“ namietla Princessin. „Ale o Santiágu, však, Džin?“

„Jasné. Santiágo je kdekoľvek, zatiaľ čo Santiago stojí len na jednom mieste.“

„Preto mu my dvaja hovoríme s dlhým ááá,“ roztiahla túto samohlásku so zvyčajným pôžitkom. 

„Ilustrujeme jeho pohyblivosť.“

„Ty všetko ilustruješ,“ povzdychol som si a spomenul som si, že raz alebo už aj niekoľkokrát som 

to povedal.

„Ozaj, Klobúčik,“ vravel Džin (od neho je prezývka Klobúčik Cyklámenový), „čo keby som ti 

namaľoval na stenu aj nejakú ilustráciu?“

„A čoho?“

„Už mám nejakú predstavu,“ odvetil tajomne.

Jej sa rozžiarili oči ako vždy, keď sa pre niečo nadchne. A už mu znášala ďalšie a ďalšie farby, 
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rôzne odtiene – ani netuším, kde ich vlastne má, veď nemá väčší byt než ja. Na pred pár hodinami 

premaľovanú stenu sme farbili nový obrázok – útle telíčko a obrovský klobúk. A na tom klobúku 

všetko možné – ovocie, cukríky, kvety, stromy, všetko, všetučko, čo len nám prišlo na rozum a čoho 

symbolom je ona.

46



Princessin nám s úsmevom prinášala nové a nové pochúťky, ktoré vyvárala popri tom, ako sme 

my pracovali. Indické špeciality, francúzsku kuchyňu a samozrejme, špagety.

Ona neje takmer nič, akoby bola v neustálom strese, príliš nervózna na to, aby si proste sadla a 

jedla, hoci je to ten posledný človek, o ktorom by som povedal, že nie je v naprostej pohode. Len sa 

nevie ukľudniť, byť chvíľu v pokoji, v kuse vyskočí zo stoličky a poskakuje ako klokanie mláďa, 

popritom čosi zobne, akoby to vôbec nebolo pre jej prežitie podstatné.

Veci, ktoré sme na klobúk vymýšľali, sa nám na pôvodnú kresbu nezmestili, tak sme obrysy lemu 

klobúka ťahali a ťahali, až kým nesiahali od jedného rohu až po druhý.

„To je... pekné!“ zvýskla Princessin a ja som doťahoval poslednú čiarku na žiarivožltej korunke, 

ktorá korunovala celú pyramídu predmetov na klobúku. Vlažnú pochvalu vyzdvihol do výšin jej 

nadšený tón a oči, ktoré z jednoduchého slova „pekné“ urobili „nádheru“.

„Chlapci, urobili ste mi takú radosť,“ zavesila sa mne a Džinovi okolo pliec. „A čo to akože je?“

„No predsa ty,“ povedal som. „Nespoznávaš sa?“

„Nie. Ale spoznávam svoj klobúk. Vieš, ako dlho som zháňala presne taký odtieň?“

„Klobúku či farby?“

„Oboch.“

streda, 1. mája

Džin je preč, v jednom zo Santiág. Tuším letí do Santiága Muineského, priamo do Vietnamu.

Vyprevadili sme ho a odchádzali sme pešo. Auto nemáme ani jeden a hromadnú dopravu som jej 

nedovolil. Je pre ňu príliš nepoetická, aspoň mne sa zdá.

Hovorili sme o amerických herečkách.

„Mávala som kamarátku,“ rozrozprávala sa, „ešte predtým, ako som uš... odišla z Medzilaboriec. 

Hovorila mi, že má rada jednu americkú herečku. Už neviem, ako sa volá. Ale vraj sa tej mojej 

kamarátke strašne páčilo, aká je excentrická.“

„Excentrická?“ zdvihol som obočie, lebo zvyčajne také veľkolepé slová nepoužíva.

„Napríklad, že sa vyzula a bosá chodila po ulici. Ale to je nič. Úplné nič.“

„Ale nehovor. A ty by si si trúfla?“ provokoval som ju.

„Na čo?“

„Chodiť bosá.“

„Jasné!“ ale potom sa zháčila. „Ibaže ona to mala ľahšie. V Kalifornii je teplejšie ako tu teraz.“

„Nepochybne. Ale chodníky tam pália, sú rozohriate od slnka. Sú ako pec.“

Chvíľu sme kráčali bez slova. Preskakovali sme kaluže, lebo v noci pršalo a hoci bol slnečný deň, 

predsa len všetky nevyschli.

„Aký krásny je prvý máj... konečne bez povinností. Pracovných i socialistických,“ bľabotal som 

47



si popod nos, keď v tom som zacítil, ako mi jej ruka vykĺzla spod ramena. Obzrel som sa. Stála pri 

jednej z mlák a zamyslene do nej hľadela.

„Nejaký problém?“

„Ak v Kalifornii chodníky pália, tak kaluže tam iste nemajú,“ povedala a mne došlo, čo chce 

urobiť: „Princessin...“

„Ukážem ti excentrickosť v Európe,“ povedala. „Podaj mi ruku.“

Poslúchol som. Pridržala sa ma a zobúvala si topánku a bielu ponožku. Opatrne vložila bosú nohu 

do vody, chvíľu ju tam nechala a potom ju vytiahla, otriasla a obula si zase ponožku a topánku, 

akoby to bola tá najprirodzenejšia vec na svete.

Obula  sa  a  odišli  sme.  V topánke  jej  ločkalo.  Len zvráskavená starenka  sediaca  na  lavičke, 

špehujúc spoza novín dej naokolo, si ťukala na čelo.

„Nenachladila si sa?“ strachoval som sa o ňu. „Bolo dosť chladno.“

„Nie, merci beaucoup,“ ona nato. „Ja som statné korytnačie krysátko.“

„Ty si ale exot. Si ochotná preto aj ochorieť.“

„Neochoriem.“

„Dobre, tak neohorieš. Ale exot si, a to navyše s vyznamenaním.“

„Ja?  Kdeže,“  zasmiala  sa.  „Všetci  ľudia  občas  robia  divné  veci.  Na  strednej  škole  sú  aj 

uletenejší... vymieňajú si navzájom topánky, skáču po sebe...“

„Vymieňajú si topánky?“

„Áno, raz som si s jedným chlapcom vymenila lodičky.“

Zasmial som sa.

„Ty si nosila lodičky?“ Na nohách mala všeličo, aj ryby – papuče, ale lodičky mi k nej nijako 

nesedeli. Stručne odvetila, že hej, ale rýchlo odbočila od témy.

„Už nesmiem pútať pozornosť,“ povedala a gúľala očami ako zaprisahaný detektív z animáku.

„Lebo bez lodičiek ju nepútaš,“ zafrfľal som, keď som si predstavil ju a jej hada.

„A hádžu po sebe plastelínu,“  vyratávala  ďalej,  čo  sa  deje  na  strednej  škole,  „najradšej  sme 

zasahovali  strop  nad  katedrou...  teraz  už  nemám  taký  jasný  cieľ.  Namiesto  toho  mám  už  od 

plastelíny celú kuchyňu.“

To si pamätám. Veď sme ju včera farbili. Na tri razy. Niekde boli mastné plastelínové škvrny.

„Ja viem, viem,“ povzdychol som si. Pri spomienke na strednú školu jej zružoveli líca. „Si večná 

mladica.“

Ešte aj výzorom je celá pubertiačka.

Ja som asi nemal rád strednú školu. Alebo mi aspoň na ňu nezostali konkrétne spomienky. Nechal 

som mnohých ľudí, aby mi ublížili, niekoľkým som možno – ale nevedomky! - ublížil ja. Ale sotva, 
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na to som nebol dosť populárny.

Ona  iste  áno.  Také  typy sú  obľúbené,  kdekoľvek  sa  ukážu,  väčšinou  ľudí  vedú  –  aspoň na 

strednej.

Ale prečo zrazu nechce pútať pozornosť? Žeby bola kedysi slávna a bohatá, vypila odvar, aby 

zostala navždy mladá a občas tajne zmizne a vynorí  sa na opačnom konci sveta,  aby sa na ňu 

zabudlo, a potom sa opäť zjaví v celej svojej kráse... dobre, už som sa domotal.
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11  –  V  POTÁPAČSKÝCH  OKULIAROCH  NA  IGELITOVEJ  POSTELI,  MALÝ 

FERDINAND A JEHO SLOBODNÁ MAMIČKA

štvrtok, 2. mája

Urobil som pár opatrení, aby som sa v nejakom čase dostal k nejakej práci a najmä k peniazom, 

ktoré mi prináša. Dokonca som začal opäť kresliť všakovaké podivné čmáranice, ktoré oficiálne 

majú veľmi komplikovanú, hlbokú myšlienku a v skutočnosti sú úplne bezmyšlienkovité. Umenie 

nie je to, čo vytvára umelec, ale čo vytvára interpret a koniec koncov, je zbytočné starať sa o to, byť 

dobrým umelcom, ale naopak, byť skvelým interpretom, dodať tomu, čo je prázdne, plnosť.

Ležal som na posteli Princessin prikrytej igelitovým plášťom – ozaj kráľovské lôžko :P – a hádzal 

na strop nado mnou igelitové vrecúška naplnené farbou. Oči a nos mi pokrývali obrovské, prastaré 

potápačské okuliare a v ústach som mal trubicu, lebo vrecká veľmi rady dopadali na tvár a taktiež 

na náhrobku by som nerád mal nápis: „Navždy mŕtvy pre vrecko s farbou, ktoré ho utopilo.“

No dobre, v skutočnosti mám vymyslený iný epitaf.

Veneno syčal nad hlavou, on mal na nerovnakých očiach menšie plavecké okuliare a pofŕkaný bol 

ako ja. Princezná bola na nákupe, odišla len pred niekoľkými minútami. Sotva mi ustlala igelit a 

pripravila vrecká s farbou.

„Len to vyhadzuj. Chcem mať každú noc nad sebou pekný abstraktný obraz.“

„A aká je ústredná myšlienka?“ bol som zvedavý.

„Práve som ti to povedala.“

A odišla. Zázračné na nej je, že narozdiel od iných žien sa sotva učeše a tak ako je, ide von. 

Žiadne  dlhé  prípravy.  O  pätnásť  minút  sa  vrátila,  v  oboch  rukách  nákupné  tašky,  jedna  plná 

papierových konfiet, potravy pre Venena. Stavím sa, že predavač v papiernictve jej ich už dáva 

zadarmo.

„Tak ako? Pokročil si?“

„Trúfam si povedať,“ vyhodil som na strop posledný sáčok. Pravdaže nedoletel, rozprskol sa mi 

na košeli a okuliaroch. Vypľul som trubicu, farba zašla i tam. Zotrel som dlaňou farbu z okuliarov. 

Matrac klesol,  igelit zašuchotal.  Ľahla si vedľa mňa a hľadela na strop, akoby jej  nevadilo – a 

zrejme naozaj ani nevadilo, že je všetko od farby, pokojne si zašpinila chrbát šiat tým, čo sa tvári 

ako umenie.

Neverím v umenie.

„Ako to nazveš?“ spýtala sa tichučko.

„Náhoda,“ odvetil som. Rozmýšľal som nad tým po celý ten čas, čo som „tvoril“. Pochválil som 

sa aj anglickým výrazom: „The accident.“

Zamyslene pozorovala moje dielo.
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„To nie je celkom výstižné.“

„Nie? Ale... robil som to bez cieľa, dostal som sa k tomu náhodou...“ Alebo žeby nie?

Šúchala si bradu malíčkom.

„Náhodou... hm, celé deje, ktoré predchádzali tomu, aby si sa dostal až k tomuto momentu, k 
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tomuto miestu, pokladáš za náhodu?“ zvrtla ku mne hlavu. Farba jej zmáčala vlasy a tie jej ako 

štetce kreslili ornamenty po líci. Zložil som si okuliare. Pozrela opäť nahor, ja som hľadel uprene na 

jej profil. Zdvihla ruky k plafónu a ukazovala.

„Každá jedna šmuha, ktorú si – hoci aj nevedomky – zanechal na čomsi bielom a prázdnom, 

vytvára tvoj život od minulosti až do budúcnosti... Prečo je to celé tak čudne tmavozelené?“ prudko 

sa zdvihla z postele. Nadvihol som sa na rukách a v duchu hádal, kde ide. Už to schlo, zo stropu 

kvapkalo čoraz menej. Začul som šplechot tekutiny, vrzgot igelitu. Vtom vošla dnu s troma sáčkami 

krikľavých farieb – žltej, žiarivoružovej a oranžovej.

Opäť si ľahla ku mne, stiahla mi na nos okuliare a sama si jedny založila. Zručne pokrútila žltým 

sáčkom a s ľahkosťou ho vyhodila nad seba. Padlo presne na to miesto, kde ho chcela mať. Tak isto 

aj ostatné dve. Na mojom tmavozelenom podklade sa vynímali tri slnká troch farieb.

„Ako to nazveme teraz?“ spýtala sa.

„Keď kaleráb stretol kurkumu,“ povedal som. Zasmiala sa. Na nos mi padla ružová kvapka. Na 

jej čele sa rozliala žltá.

„Princezná, vaša zlatá hviezda sa roztiekla...“ zaspieval som si ticho a odhrnul som jej zozelenené 

vlasy z líca. Ornamenty boli zaschnuté a zreteľné. „Zdá sa mi, že tvoja krv nie je len zelená.“

„Hm?“ nechápavo pootvorila jedno oko a uprela ho na mňa. Bolo jasné a zreteľné a odrážalo 

nekonečné množstvo svetielok.

„Tvoja krv má tisícky a tisícky nesčítateľných farieb.“

„To hej. Ale zelená mi pristane najviac.“

piatok, 3. mája

Vždy som si myslel, že pravý priateľ ku mne nepríde, že zostanem sám a sám, vo svojej inakosti, 

ktorá zďaleka nie je zastúpená až v takej miere, ako som si zvykol myslieť. Aby som si ju udržal, tú 

svoju inakosť, preplakal som dlhé dni, nenávidel som polovicu ľudí okolo seba a v duchu som ich 

hanil, že sú normálni, že sú šťastní vo svojej všednosti, separoval som sa od nich a v slepej viere 

bez podkladu pokorných, luhárskych cirkví veril vo svoju výnimočnosť. Dlhé a dlhé roky.

A tu  si  príde  ona,  neseparovaná,  prázdna  nenávisti  a  zlých  náhľadov,  nepoznačená  dobou, 

nepoznačená časom, až mám chuť povedať jej: „Počuj, ži aj v realite.“

A potom zrazu zistím, že o toľkých veciach má väčší prehľad, zďaleka väčší prehľad ako ja, 

kaleráb. Nie sú to len nespočetné Santiága, maľby po stenách, krsty kurkumou. A zároveň mi dáva 

cítiť, že k sebe patríme, že som pre ňu zvláštny a výnimočný.

Ale teraz som si uvedomil, že vlastne ani neviem, čím sa živí, kde robí... je to pre mňa neznámy 

druh, z inej planéty, a nerobí to naschvál. Naschvál to robia len tí ostatní, iní ako ona.

Zase sa rozplývam. A pritom to zďaleka jej povahu nevykresľuje takú, aká naozaj je. Viem len, že 
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mi chýba, keď nie je nablízku.

„Nemôžeš sa na niekoho tak viazať,“ vravela, keď som si tak vylial srdce. „Zväzky sa trhajú a ty 

od smútku skapeš. Človek nie je abiotický faktor, bez ktorého sa akože nedá žiť. Len pocit, ktorý v 

tebe zanecháva, je takmer skutočný.“

Smiala sa, keď to hovorila. Ani tie slová, ktoré ostatní považujú za tie vznešené vyjadrenia o 

nadzemských veciach, neberie vážne. Hovorí o tom s ľahkosťou, tak, že jej je to úplne jedno. A ja 

viem len to, že v tomto má pravdu. Ona odíde. A ja zostanem tu, sám a sám. Navždy znova ubitý 

tým, že strácam život len preto, aby som ho žil – prácou, prikrátkym víkendom, piatkovou orgiou, 

sobotňajším stavom po nej, sobotňajším večerom, nedeľným zúfalstvom, pondelkovým ránom. Tri 

dni zbehnú a už je tu piatok, Vianoce a vianočky, Nový rok a Traja králi. O chvíľu Fašiangy a zase 

Veľká noc, prikrátke leto, jeseň mu príde na pomoc a zase zima, zimička, keď pršteky oziabajú pod 

párkom z rohlíčka. A po Venenovi nikde ani stopy.

„Ujo, kedy sa oženíš?“ pýtal sa ma malý trojročný synáčik slobodnej matky podo mnou. Tá ho 

mykla  za  ruku a  jedovato  sykla.  Ešte  predvčerom som ju  počul  na  schodisku,  ako debatuje  s 

nejakou kamarátkou: „Aj priamo nad nami jeden taký býva. Niežeby som proti nim niečo mala, ale 

uvedomujú si vôbec, aké je to nechutné? Nemôžem zniesť, keď sa chlap už len bozkáva s chlapom 

a pritom som nanajvýš benevolentná.“

Jej priateľka pritakala, že je to nechutné a ešte pridala čosi v zmysle, že muži patria k ženám, ale 

k sebe navzájom veruže nie.

S chichotom vošli do bytu, zatiaľ čo ja som zarazene zostal stáť za čiernym zábradlím tak, aby 

ma nevideli, keby náhodou zase vyšli.

A teraz sa ma malý pýta, kedy sa ožením a jeho slobodná mať sa tvári  pohoršene.  Nad jeho 

otázkou, či nado mnou? Predstiera, že takto – nebenevolentne – svoje dieťa nevychováva. Teda, k 

takejto nezdvorilosti veru nie.

„Nesmieš ju odsudzovať,“ povedala na to Princessin.  „Otec malého Ferdiho iste len nedávno 

zistil, že je gay.“

To si teda trafila klinec po hlavičke, moja výsosť. Pred dvoma rokmi to totiž na mňa skúšal.

53



12 – NESPOKOJNOSŤ SO SLOBODOU, TANEC ZA JAR A ZÁSOBÁREŇ NA SNY

sobota, 4. mája

Je tu Fréja. Je to fajn dievča.
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nedeľa, 5. mája

Včera tu bola Fréja.  Tá wiccanka. Jej  zvláštne náboženstvo, ktoré uznáva Pána a Paniu, zjavne 

uznáva aj čarovnú bytosť, ako je tá moja s Venenom. Aj ju tak volá, že čarovná bytosť. A ja sa 

napĺňam hrdosťou, až takmer nie som schopný prijímať potravu.

Ale Fréja je zaujímavá. Taktiež akosi čarovná, priam až magická, ale iným spôsobom. Napríklad 

mi vysvetľovala, ako kúzliť tak, aby som získal priazeň. So sviečkami, ktoré pomažem olejom a 

tým ich oblečiem a potom ich k sebe každý deň približujem, pričom vyslovujem akési formulky a 

vzývam Pána a Paniu.

„Na  tvojom  náboženstve,“  vravel  som  Fréji  rozvážne,  „sa  mi  páči,  že  je  také  vyrovnané, 

rovnovážne.  Pán  a  Pani  –  ale  predsa,  tí,  čo  o  ňom už  počuli,  si  zväčša  myslia,  že  je  príliš... 

feministické.“

„Niektoré  wiccanské tradície sú také,  že vzývajú len Pani...  ale  tradičná wicca si  zakladá na 

rovnováhe. To ma na nej tak očarilo.“

„Ozaj, aj vy si tak zakladáte na tom, ako svojich bohov voláte, či nevoláte?“ zaujímalo ma. Hanu 

Krížovú schvátili hysterické záchvaty už len pri „Ježkových husličkách“.

„Nie...  im nezáleží na tom, ako ich voláme. Pre nás je to len orientačné, aby sme ich lepšie 

pochopili.  Určiť si meno, ktoré ti je blízke, je iste príjemnejšie, ako vtesnať na jazyk niečo len 

preto, že je to zaužívané.“

Zamyslela sa: „Asi preto, že sme tak slobodní. U nás nie je hierarchia a to ľudí desí. A navyše, 

mnohí z nás sú uplne samostatní.“

Páči sa mi, že nie sú násilní. Asi preto – ako povedala Fréja – že ich je veľa samostatných, netlčú 

sa o hromadné obrady. Nechodia od dverí k dverám, nenaliehajú, že vraj staňte sa naším priateľom, 

nie, oni žijú svoj vlastný život. Vraj, koho wicca zaujíma, ten si cestu nájde.

„Ako ti závidím,“ vravela Princessin.

„A čo?“ usmiala sa Fréja.

„Že už máš svoju konkrétnu vieru. Ja ju nemám. A tak som ateistka. Aspoň zatiaľ, kým ma zase 

niečo neohúri. Už som bola aj kresťankou, ba aj katolíčkou!“ pričom zdvihla prst, „vyznávala som 

slovanské náboženstvá, grécke, rímske, raz Pána, raz Pani, občas celý zverokruh – ale pri žiadnom 

som veľmi dlho nevydržala, čo mi spôsobilo náramné problémy zaradiť sa do spoločnosti. Keď som 

konečne náboženstvá – akékoľvek – začala ignorovať, zovšadiaľ sa valili výčitky. A čo ty, priateľ 

môj?“ potľapkala ma po pleci.

„Mňa katolícka cirkev doslova vykopla,“ prehodil som ľahostajne. „Proste som nebol kňaz, aby 

som si mohol dovoliť byť sám sebou.“

„Milujem jar,“  oznámila Fréja,  keď sme vyšli  do prírody na prechádzku. Objala štíhly kmeň 
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brezy a pobozkala ho. Ešte kým sme boli dnu, venovala mne i Princeznej po remule v kvetináči. 

Obe sme umiestnili po stranách Aharasu – ako oázu.

Prechádzali  sme  sa  v  parku.  Tam  je  za  každým  stromom  nejaký  bilboard,  ktorý  slúži  na 

propagáciu ďalších šplhúnov,  ktorí  sa snažia dostať do akýchkoľvek, neznámych, známych,  ale 

zakaždým  teplučkých  a  dobre  platených  úradov  –  raz  za  župana,  raz  do  trápnych  úradov,  v 

najhoršom  prípade  za  premiéra,  prezidenta,  či  len  bežného  poslanca.  V  každom  prípade,  za 

superkalerába.  A  tých  my  traja  rozhodne  nemusíme.  Naschvál  som  kopol  do  nohy  jedného 

bilboardu. Bol na ňom najmenej sympatický kandidát – keby dačo takél, ako sympatický kandidát 

vôbec jestvovalo.

Verím v demokraciu,  vážim si  ju a  mám ju rád.  Nemám rád ľudí,  ktorí  sa radi tvária,  že ju 

prezentujú a pritom to vôbec nie je tak. Nemám rád politiku. Nemám rád ľudí v nej. Ale volím, lebo 

verím v demokraciu.

„Nemám rada demokraciu a ani v ňu neverím,“ riekla na to Princessin. „Snaží sa nás presvedčiť, 

že nie je možné vyššie štádium slobody. Popiera to, že je možné posúvať sa vyššie.“

„Nechodíš voliť?“ zdvihol som obočie.

„Nechodím. Ale no tak,“ schytila môj pohľad, „chcú tam pričasto moje meno. A to jediné im ozaj 

nemôžem dať.“

„Ani ty?“ otočil som sa k Fréji.

„Ani ja,“ pokrútila hlavou. „Ty azda hej?“

„Zakaždým. Je to moja povinnosť. Povinnosť i právo.“

„Hm. Republikán?“ spýtala sa Fréja.

„Nie,“ zaprel som sa. „Verím len v tradičné hodnoty... v republiku ako štátnu formu, rodinu, práva 

a demokraciu. Je na tom niečo zlé?“

„Niéé,“ nato Princessin.

„Už chápem,“ ozvala sa Fréja.

„Čo chápeš?“

„Chýba ti ľahkosť... trochu nezložitosti by to chcelo. Len takú malú zmenu.“

„Ďakujem, už som sa zmenil dosť,“ bránil som sa. Trochu ma to vystrašilo, veď pomaly strácam 

svoju identitu, to, čo mňa robí mnou – ustráchanosť a pokora pred všetkým farebným.

„Tvoje kalerábové myslenie možno aj trochu áno,“ pripustila Princezná, „ale tvoje spoločenské 

prejavy ešte nie.“

A tak ma vzala pod pazuchu, z druhej strany sa do mňa zavesila Fréja a vykročili sme. Najprv 

charlestonovým a  potom twistovým  krokom,  spievájúc  si  melódie  z  muzikálov.  Slová  sme  si 

vymýšľali sami. A vôbec nevadilo, že kroky, spev ani texty neboli kompatibilné.
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pondelok, 6. mája

Ozaj, cestou sme stretli Hanu Krížovú. Pozerala na nás ako na bláznov. Nevadilo nám to. Ak stretne 

Princessin ešte aspoň trikrát, je veľmi pravdepodobné, že bude napokon tancovať s nami.

streda, 8. mája

Akurát som dnes prišiel z práce a hneď som zamieril k nej. Otvorila mi s akýmsi kovovým čudom 

na hlave.

„To je antimasážny stresový pavúk,“ oznámila mi a vtiahla ma dnu.

„Nemá to byť naopak – antistresový masážny pavúk?“ čítal som na škatuli, čo zostala pohodená 

na dlážke.

„To je jedno. Veď sa chápeme, či nie?“

Pochválil som sa, že som bol prvý raz v novej práci. Ale veľmi ju to nezaujímalo. Ju nezaujíma 

nič, čo je príliš obyčajné.

„Rozhodla som sa, že si založím snovú zásobáreň,“ povedala, keď zalievala čaj. Hoci som už na 

také vyhlásenia zvyknutý, bol som zvedavý, čo to je tá snová zásobáreň.

„Zásobáreň na sny,“ vysvetľovala, postavila sa na stoličku a zo skrine sťahovala akúsi dlhú a 

úzku škatuľu, „funguje na veľmi jednoduchom princípe. Občas sa stane, že si nepamätáš, čo sa ti 

snívalo, alebo možno sa ti nesnívalo nič, čo podľa mňa nie je také pravdepodobné, ale... Podstatné 

je, že keď ti niekto položí otázku: - Čo sa ti snívalo?, nemusíš odpovedať: - Už si nepamätám, ale 

môžeš využiť čosi zo zásobárne. Pozri, vytiahneš si jednu z kartičiek,“ naozaj vytiahla jednu z tých, 

čo práve vystrihovala a vkladala ich nastojato do škatule, „a na tej bude napísané nejaké slovo – 

trebárs pes, mačka, myš,  cintorín – a ty prosto povieš: - Snívalo sa mi, že pes naháňal mačku, 

mačka myš  a  naháňali  sa  na cintoríne.  Ktovie,  čo  to znamená.  Zajtra  si  to  pôjdem vyložiť  ku 

veštici.“

Možno to vyznelo chaoticky, ale ja som jej už rozumel.
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13  –  TOTO ČÍSLO BY MALO BYŤ VYNECHANÉ,  LEBO DESÍ,  ALE NIE JE,  LEBO 

VEŠTICA MÁ  OPTIMISTICKEJŠÍ  ÚSUDOK  A MY  SPIEVAME  A TANCUJEME  NA 

RADOSŤ ŽIVOTA

štvrtok, 9. mája

Rozprával som sa s Frederikom. Chudák. Izabela mu nahovorila čosi o Princessin, vraj má na mňa 

zlý vplyv. Frederik ma chce opäť zamestnať, ale ja už prácu mám. On bol aj tak smutný ako panda 

v zoo.

„Veľmi si sa zmenil, chlapče môj,“ hovoril a pokyvkával hlavou. „Veľmi si sa zmenil.“

„Možno  áno,“  usmial  som  sa,  „ale  cítim  sa  oveľa  lepšie.  Zdravšie.“  Mám  to  aj  lekársky 

potvrdené. Včera som bol totiž u zubára. Mal som len jeden kaz.

No len sa mračil: „Rád by som vedel, čo je to za dievča, ktoré zmenilo teba. Teploša.“

piatok, 10. mája

O dnešnom dni  by sa  mi  nesnívalo ani  v tých najbláznivejších  snoch,  teda v tých,  ktoré mám 

odvtedy, čo som stretol ju. A kto iný by to mal na svedomí, ak nie ona.

Zjavila sa u mňa z ničoho nič, rázne ma chmatla za zápästie, len-len som si vzal kabát, kovový 

vešiak som zhodil, no čo tam po tom. Na tú spontánnosť som si zvykol. Ona je taká povaha, že v 

jednom momente musí proste odísť.

„Ako ti vyložila veštica ten sen o psovi, mačke a myši na cintoríne?“ pýtal som sa zvedavo.

Ťahala si nitku z klobúka.

„Vravela, že to znamená, že raz iste umriem,“ srdce mi zamrelo, „ale zatiaľ nech ma to netrápi. 

To, že tam ide o psa, potom mačku a potom myš, mi vyložila tak, že chápem život v súvislostiach a 

mám pochopenie pre jeho neodvratný kolobeh. Že sa zo všetkého ľahko dostanem.“

„Nie je veľmi nadaná,“ podotkol som pohŕdavo.

„Ona sa tomu ani vážne nevenuje. Ale pozná základné ingrediencie,“ zastavila sa pri stánku a 

kúpila dve ohromné lízanky. „A to, polichotiť zákazníkovi a ubezpečiť ho, že bude žiť dlhú, predlhú 

dobu. A potom mu môže predať amulety, ktoré mu zaručia večné a nekonečné šťastie.“

Taký sarkastický tón poznám dobre od Izabely. Naduto som sa zasmial.

„Výborne. Vidím, že sa učíš žiť aj v realite,“ pochválil som ju.

„Nie, načo?“ začudovala sa a vytiahla s cmuknutím lízanku z úst.

„Aspoň si nevyhodila peniaze za nejaký jeden pochybný amulet,“ povzdychol som si utrápene.

„Nie,  nevyhodila som peniaze za nejaký jeden pochybný amulet,“  pípla.  Na jej  tóne mi čosi 

nesedelo. Zastali sme. Dívala sa na mňa previnene, detsky i rozžiarene – tak sa môže dívať len ona. 

„Kúpila som... rovno tri.“
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A bojazlivo odskočila. Nepovedal som nič. Po chvíli som sa plesol po čele a zrúkol: „Mon Dieu!“ 

A to bolo všetko. Ešte pred pár dňami by som na tom bol oveľa horšie, ale už nie som taký kaleráb. 

A vykročil som rýchlo vpred. Dohonila ma.

„Nehneváš sa, však?“
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„Pravdaže nie,“ odvrkol som nadurdene.

„Fajn!  Takže sa  ideme baviť,“  skríkla  naradostene,  vzala  ma pod pazuchu a  vykročila  temer 

behom.

„Kam tak utekáme?“ dychčal som.

„Na most!“ napoly zaspievala, no v tom prudko zastala. Takmer som skončil na ceste, kde sa 

zúrivo premávajú každý deň autá a neposlušných chodcov chcú pohrýzť aspoň do palca na nohe.

„Čo sa deje?“ znepokojil som sa, keď som zbadal, ako zbledla.

„Celkom som zabudla. Ja mám zakázaný vstup na most,“ vysvetľovala nešťastne.

Vytreštil som oči.

„Prepána, prečo? Hádam si len nechcela skočiť?“

„Oh, to nie. Prirada som spievala.“

Nechápal som ešte viac.

„Čože si prirada?“

„Spievala,“ opakovala, no to už sa jej oči zase rozsvietili. „Veď to je úplne jedno, kde! Možno len 

na most sú takí hákliví. Poď!“ A zase ma strhla za rukáv, no vzápätí sme stáli na poloblúku, kde sa 

stretávajú psíčkari a hipisácki skrachovanci a ktorý mieri do parku pri moste.

Usadila  ma  na  lavičku  a  zašla  za  omámeným hipisákom,  čo  sa  i  s  gitarou  húpal  sediac  na 

trávniku.

„Čááu,“ pozdravila ho. Ukázala na gitaru: „Požičiaš?“

„Hááá?“ neveriaco na ňu zízal hipík.

O chvíľu už stála pri mne i s gitarou. Hipík mávol ľahostajne rukou a volal za ňou: „Nik z nás 

nemá majetok, ktorý by mohol vlastniť...“ a užasnuto civel na svoje prázdne ruky.

„Načo ti to je, Princessin?“ civel som na ňu aspoň tak užasnuto ako on. „Vieš azda hrať?“

„Ja nie. Ale ty by si mohol...“

Nikdy som jej  nehovoril,  že som hral na gitare. A navyše, je to pridávno, čo som absolvoval 

hudobnú školu a to tiež nie s nejakým zvláštnym vyznamenaním.

„A to už ako?“ durdil som sa.

„Isto vieš hrať. Ľudia tvojho typu to zvyčajne vedia.“ Rád by som vedel, čo myslela pod ľuďmi 

môjho typu. Ale nechcel som sa jej pýtať, lebo by som jej tým naznačil akú-takú ochotu a to som 

rozhodne nemal v pláne.

Prekrížil som si ruky a mračil som sa.

„I keby som vedel, hrať ti veru nebudem.“

Nehádala sa. Mykla plecom, položila gitaru na trávu, sadla si, otvorila ústa a začala spievať. Ona 

má veľmi jemný, nespevácky hlas a nevytiahne vysoko. Spievala potichučky, ale veľmi pekne, s 

pôvabom osamelej flauty, až sa ľudia pristavovali. Na čosi také by som si teda ja, a už vôbec nie 
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sám od seba, nikdy netrúfol.

Nejaká žena s dieťaťom k nej pristúpila a chcela jej hodiť peniaze do klobúka, ale žiaden tam 

nebol. Spýtavo pozrela na Princeznú. Napokon jej pár mincí položila k nohám. Vtedy sa zadrhla: 

„Nie, ja peniaze neberiem.“

Žena s deckom pozrela na ňu podozrievavo. Vzala si späť peniaze. Odišla a ostatní diváci tiež. 

Princezná klesla vedľa mňa, bola úplne červená.

„Ľudia chcú stoj čo stoj za všetko pekné platiť,“ usmial som sa na ňu, lebo po krátkej chvíli som 

prišiel na to, čo ju trápi a prečo tie peniaze nevzala. Prikývla. Čosi sa vo mne zlomilo, vzal som 

gitaru a začal brnkať, až som zachytil nápev folkovej pesničky.

Pridala sa. Nepoznala slová, vymýšľala si vlastné – to je jej obľúbená hra – a tie jej som po nej 

opakoval ako ozvena. Priplazil sa k nám hipík, od ktorého sme mali gitaru a omámene sa vlnil do 

rytmu. A len čo k nám pristupovali prizerajúci sa okoloidúci, ktorí nás chceli povzbudiť, krútili sme 

hlavami i rukami, všelijako sa im snažiac naznačiť, že o plat nestojíme. Niektorým sa to zdalo 

podozrivé a tak rýchlo odkráčali preč. Niektorých sa nám podarilo rozradostiť. A niektorí, čuduj sa 

svete, sa k nám pridávali a našepkávali nové možné slová a kombinácie rýmov a my sme tam sedeli 

a spievali, ba Princessin aj vstala a zatancovala všetko možné od baletu až po bebop a hipík začal 

ponúkať nejakú tú svoju bižutériu, ba i mňa presvedčil, nech si kúpim drevený náramok a sám mi 

už siedmy viazal na zápäsie, i keď som hovoril, že už nie. A keď som vravel, že nemám peniaze, 

urazene na mňa fľochol, vytrhol mi gitaru, poklonil sa mojej priateľke a odkráčal.

„Myslel som si, že mu možno pomôcť,“ počul som, ako hovorí Princeznej.

„To ťažko,“ zachichotala sa ona. „On bol totiž ešte donedávna nenapraviteľný kaleráb.“
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14 – JE NONSENS SNEH V MÁJI, O TOM SA NEBUDEME PRIEŤ – (Ú)HLAVNE, ŽE 

MÁME MÁŇIFÉST ANTIKALERÁBOVÉHO HNUTIA

nedeľa, 12. mája

„Keď vytvoríme dostatočne silné antikalerábové hnutie, znenazdajky zistíme, že svet je oveľa krajší 

a svetložltý a poprskaný všetkými možnými farbami okrem tých nepekných,“  takto som sedel tri 

hodiny nad začiatkom svojho manifestu, ktorý má oslavovať rojčivosť a svet vôkol Venena, Fréje a 

samozrejme Princessin.

„Čóóó tu róóóbííš?“ ozval sa spoza dverí jej ťahavý hlas. Chce sa naučiť veľrybí jazyk ako modrá 

rybička z Nema.

„Písal som tvoj máňifést,“ odpovedal som rovnako ťahavo. Otvoril som dvere dokorán a nechal 

ju, aby sa mi hodila okolo krku.

„Ja mám nejaký manifest?“ pýtala sa.

„Tvorí  ho presne dvadsaťdva slov,“ odvetil  som. „Z toho jeden neologizmus,“ podškrtol  som 

slovo antikalerábové.

„To je  dosť.  Ešte  zblbneš.  Poď!“  schmatla  ma za ruku,  zvesila  Venena zo zábradlia,  kde ho 

„nechala sa šmýkať“ a sotva som stihol vziať si kabát, už sme kráčali ulicami.

„Vieš, je tu jedna ozaj čudná vec,“ prehodila a my sme kráčali májovou ulicou, v čase, keď ešte 

cítiť sviežosť zimy, ale kvety sa tiež predierajú na svetlo sveta – hoci v našom veľkomeste sa dá 

natrafiť akurát tak medzi obrubníkmi na púpavy a i na tie má polovica mesta alergiu.

„Aká vec je ti tak čudná, ty moja Podivínka?“ prehodil som, ale už ma ani nezaujímalo, čo povie. 

Chcel som len vnímať jej poskakujúci hlas – ona totiž poskakuje celá, ešte i Veneno, ktorého drží 

pod hlavou, sa kolíše, i cyklámenový klobúk jej nad hlavou sa vratko kyvotá.

„Prečo dnes nie je sneh? To mi je tak čudné.“

Zasmial  som sa:  „Nuž,  nie  je.  A vieš  prečo? Lebo je  máj.  O takomto čase nezvykne snežiť, 

Princessin. Ani na rozkaz tvojej všefarebnej krvi nie. Veď je prihorúco. Ľudia si rozopínajú bundy a 

niektorí ich už ani nenosia.“ Ukázal som sa na istého horkokrvného pánka len v tričku s krátkymi 

rukávmi. „A ty chceš, aby o takomto čase snežilo.“

Široko sa na mňa usmiala: „Áno. Chcem.“

„To nie je možné,“ oponoval som.

„Ale je.“

„Nie je.“

„Prečo? Lebo ty to vravíš?“

„Nie. Lebo je to vec na sto percent istá.“
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Rozhnevalo ma to. Veď tá útla divožienka síce ovláda mňa a ovláda aj samotného Džina, ale, 

sakra,  aby ovládala celý vesmír,  to  by už bolo priveľa!  Aj  keď je  čarovnou bytosťou a  jedáva 

hviezdny prach, ako rozširuje Fréja.

Za nami sa ozval trasľavý hlas niekdajšieho matematika, čo býva pod nami. Je to starý špehúň a 
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nikoho nemá rád. Ale ju hej. Ju má každý rád. Okrem tých, čo ju nepoznajú, ale len o nej o nej 

počuli (odo mňa). A Hany Krížovej. Ani tá ju nemá veľmi rada. Aspoň myslím.

No a ten dedo hneď hlásil: „Nič nie je na tomto svete isté, mladý pánko.“ 

Mňa nemá rád. Zdám sa mu podozrivý.

„Vidíš?“ chopila sa hneď toho.

Odfrkol som si.

„I ten večne pomýlený meteorológ z rozhlasu povie viac pravdy ako on,“ durdil som sa. „Či mi 

veríš, alebo nie, bude, ako hovorím – teraz už snežiť nebude!“

„Bude,“ trvala na svojom, ale zatiaľ čo ja som sa s ňou hádal, ona si len proste nenechala vziať 

svoju pravdu. „Bude snežiť. Práve zajtra.“

„Prečo by malo?“

„Aby som mala pravdu. Preto.“

Mimochodom, práve toto píšem už vlastne v pondelok nadránom. Cez noc snežilo.

Ale hnevá ma to, dokelu. Odkiaľ sa vzala? Niečo iné sú ľudia, na tých má charizma veľký vplyv. 

Ale ani taký Johnny Depp nemôže ovplyvniť celú prírodu, doboha!
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15  –  KAPITOLA  TAK  TROŠKU  NORMÁLNA,  LEBO  REPORTÉRKA  JA,  JAHODA 

JAHODOVSKÁ OPÄŤ ZASAHUJE (CHVALABOHU!)

To je ozaj roztomilé, ako nám tento vyškerený mladík opisuje svoje trampoty s nejakou pochybnou 

osobou, ktorá je príliš bezstarostná, príliš bezstarostná pre tento zúbožený svet plný nešťastia, ale  

nemá  zmysel,  aby  som  Ja,  Jahoda  Jahodovská,  počúvala  nezmysly  o  kadejakej  aristokratke  s  

nedôveryhodne vyzerajúcim rodokmeňom, ktorá dokonca ani sama (!) nevie, z ktorej krajiny vlastne  

pochádza. Hrozné! Hrozné! Hrozné... a to ešte nie je koniec, lebo tento ľapotavý človek, čo je čistou  

náhodou zrazu taký šťastný (cha-cha-cha, akoby to mohla byť pravda) je práve na takom mieste  

svojho rozprávania,  že nielenže nevie nájsť  pokračovanie ku koncu svojho rozprávania,  ale ani  

cestu k začiatku, čiže on aj Ja, Jahoda Jahodovská, sme uviazli na čomsi pochmúrne zvanom mŕtvy  

bod.

Asi som prvé týždne svojho znovuzrodenia naozaj trochu prehnal, čo sa týka podrobností, ale bol 

som taký  nadšený  a  ešte  stále  som taký  rozvášnený  z  môjho  prerodu,  že  si  nechcem dovoliť 

vynechať ani jeden detail z mojich zážitkov z toho obdobia... A som si istý, že keby veľavážená 

Jahoda Jahodovská mala možnosť plnohodnotne si uvedomovať priebeh svojho vlastného pôrodu, 

iste by si rovnako ako ja, neodpustila do poslednej bodky podrobne zreferovať celý jeho priebeh. 

Našťastie,  dotieravá  reportérka  tragiky  Jahoda  Jahodovská  nemala  už  vtedy  pri  sebe  papier  a 

ceruzku,  aby  to  mohla  zaznamenať  až  do  hĺbky  nechutných  detailov  a  preto  je  nútená 

zaznamenávať ten môj.

A ja si ho, verte mi, dobre pamätám.

Svoj prerod som vám už teda predstavil. Teraz mi dovoľte, aby som vás previedol po niekoľkých 

týždňoch do ďalšej etapy – do môjho nekalerábového detstva.

Ja, Jahoda Jahodovská, si len dovoľujem upozorniť, že táto časť má v sebe aj nádych smútku – a 

chvalabohu!  Lebo  to  sú  veci,  ktoré  reportéra  potešia  a  čitateľa  rozľútostia,  lebo  z  nejakých  

podivných príčin sa noviny vždy lepšie predávajú vtedy,  ak ponúkajú nejakú tú tragédiu...  Ešte  

jakživ na tomto svete nikdy nikto nesledoval pozitívne správy a chvalabohu! Lebo to by som Ja,  

Jahoda  Jahodovská,  pravdepodobne  čoskoro  zmizla  z  vašich  rúk  a  všetci  vieme,  aká  strašná,  

strašná strata by to bola.

Áno, Jahoda má pravdu. Lebo v tom čase som ešte netušil a ani som nemohol tušiť, že obdobie, 

ktoré sa začalo tak rozprávkovo krásne, bude mať i temné chvíľky. Azda som blázon – čo by azda, 

veď pri  nej  som sa ním i  naozaj  stal.  Pomaly ma ostatní  začali  volať Podivný Princ a ju  som 
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zbožňoval ešte viac ako Džin. Začali sme si vymýšľať vlastné heslá, ktorým sme rozumeli len  my, 

a  Veneno,  samozrejme.  Bol  som  hravý  ako  ešte  nikdy  v  živote  a  odhodlaný  vykonať  každé 

bláznovstvo v tom najlepšom slova zmysle a pritom som ešte nikdy nebol taký pokojný a spokojný. 

Akoby všetky starosti zmizli šmahom ruky.
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Lenže v tom čase som ešte nevedel, že akousi nešťastnou náhodou z môjho paralelného vesmíru 

priputoval ktosi, kto ju zbožňoval práve tak ako ja, kto ju potreboval práve tak ako ja a pre ktorého 

bola nenahraditeľná práve tak ako pre mňa. A ktorý mi ju vo svojom sebectve chcel tak ohavne 

vziať.

Vtedy mi nemohlo napadnúť, že po nekonečnej radosti začnem nekonečne trpieť.

Ale zatiaľ opona pred mojím vystúpením bola stále lákavá a plná prísľubov a ja som bol konečne 

odhodlaný ju raz a navždy odtiahnuť, plne si uvedomujúc, že moje staré ja ostáva v zákulisí a vôbec 

netušiac, že raz budem rozprávať nemilosrdnej reportérke Jej, Jahode Jahodovskej rozprávať svoj 

príbeh.
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16  –  PEŇÁZE,  DEŇ  OČISTY,  ČAROVNÉ SLÚCHADLO  MACHA &  ŠEBESTOVEJ A 

MOJE PREŽITIE

utorok, 14. mája

„Nuž, Princessin, poviem ti to takto... ja nemám rád peniaze.“

Sedel som za jej stolom a sŕkal studené maté. Túto vetičku som si pre ňu už dlhší čas pripravoval 

a dúfal som, že ju ohúri, nejasne som mal pocit, že je súčasťou jej postojov a zmýšľania.

Bez  záujmu na  mňa pozrela  z  rebríka,  ako  vešala  do  kúta  kuchyne  okulele  s  popraskanými 

strunami.

„Dobre.“

„Nepočuješ tú zmenu?“

„Mala by som? A aká tam je?“

„No... nemám rád peniaze,“ opakoval som ako pokazená bábka, cinkajúca činelmi. Pokračoval 

som neisto. „To som povedal. Dúfal som, že sa potešíš.“

„Prečo? Veď je to tvoj názor,“ pokrčila plecami a zliezla z rebríka. „Možno nemáš rád peniaze, 

nebudem ťa presviedčať. Ale máš rád množstvo a kvalitu vecí, ktoré za ne môžeš získať. Máš rád 

zážitky, ktoré ti dostatočné množstvo peňazí môže poskytnúť. Máš rád blahobyť. Vidno to na tebe,“ 

frkla mi trošičku čokoládového topingu na čerstvo vypranú a drahú (!) košeľu. Upozorňujem, že 

naozaj bola čistá a stále pomerne nová. Tu nejde o to, či mám rád peniaze. Mám rád... veci, ktoré za 

ne môžem získať.

Rozhodol som sa, že už nebudem písať dátumy. Proste sa to nehodí k môjmu novému zmýšľaniu. 

My sme tuláci, čo žijú zo dňa na deň a jediné, čo ich informuje o zmene času, je zmena ročných 

období. Prechádzame zo dňa na deň, nič nám netreba. Aspoň také veci si rád namýšľam, ale hoci ju 

poznám už pomerne dlho (navyše mám pocit, že odmalička), stále ma prekvapuje a asi preto ju 

mám tak rád.

Napríklad  dnes  som vošiel  k  nej  do  bytu.  Veneno  sa  hompáľal  na  šnúre  visiacej  zo  stropu, 

plyšovú srsť mal spľasnutú a z červeného zaplátaného oka mu stekal riedky ružovkastý potôčik. Až 

som sa zľakol, či sa mu dačo nestalo, vyzeralo to totiž na krvácanie z oka – a pri takých predstavách 

ma mrazí. Ešteže zasiahol môj kalerábovský cit – veď je to len plyš.

„Lá-la-lá-lalala-la-lá,“  znelo  ozvenou  z  kúpeľne  Piešťany.  Z  izby  zase  melódia  na  motívy 

Chelsea, Chelsea girl...

Opatrne som nakukol do kúpeľne, kde okrem spevu špliechala aj voda. Pravdepodobne sa kúpala. 

Celkom iste sa kúpala. Len nohy jej trčali z vane.

Ešte i vo vani sedí inak ako by mala – priečne. Hlavu si opiera o stenu a nohy od kolien si suší vo 
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vzduchu.

„Come in,“ zvolala svojou medzinárodnou hatlaninou. Hanblivo som vkročil  do kúpeľne. Ale 

ostych nebol potrebný – bola síce mokrá,  i  vlasy mala mokré,  ale  aj  šaty,  ktoré mala v kúpeli 

oblečené, boli mokré... V ruke držala staromódne telefónne slúchadlo (samozrejme, odtrhnuté) a 
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niečo doň hovorila. Napokon ho zložila, spustila do vane a žiarivo sa na mňa usmiala.

„Načo byť normálny,“ prehodil som sadnúc si k nej na okraj vane a frkol som jej trošku vody do 

tváre. Keď ona za triezva robí také veci, ktoré si ostatní dovolia, až keď sú opití.

„Dnes máme deň očisty,“ vyhlásila a otrčila mi svoje predlaktia. Niesli sa na nich stopy farieb. I 

voda bola pofarbená, hoci, ako som sa dozvedel, bola už tretíkrát menená. Princessin totiž trošku 

experimentovala na veľkom plátne, skúšajúc nové metódy, a navyše zbožňuje pocit farby všade 

okolo vrátane seba, takže musela prať nielen svoje šaty, kedysi žiarivo biele (!), ale spolu s nimi aj 

samu seba. Pojašená Princessin.

„Ani Venena už nebavilo byť večne špinavý. Chcel aj trochu voňať,“ vysvetľovala mi náhlivo, 

ako má vo zvyku.

„To je preňho taká kolínska, ten prací prášok, nie je tak? Že chce zbaliť nejakú hadicu,“ žartoval 

som. 

„Prečo práve hadicu? Prečo nie hada?“ provokovala ma.

„Lebo  jeden  taký  v  tomto  dome  úplne  stačí,“  napravil  som  si  kravatu.  Vtom  som  stratil 

rovnováhu, zošmykol som sa a ocitol som sa tvárou vo vode. A nič som o sebe chvíľu nevedel, hoci 

som ešte stihol začuť jej výkrik. Čosi ma zamykalo za golier a vytiahlo von.

Na šiji som zacítil chlad mokrej dlážky a mojich vlasov. Dlažba bola tvrdá, nepoddajná a vlasy 

zašpicatené a pichľavé na krku.  Nevadilo mi to.  Cítiť pevnosť,  pocítiť každý dotyk a vedieť o 

priateľovi, ktorý človeka potiahne, keď jemu sa nechce... Čoraz zreteľnejšie som počul mihotavý 

zvuk undergroundovej hudby.“

„Chelsea girl...“

„Si v poriadku?“ Nado mnou nejasne plávala tvár. Bola vydesená.    

„Áno,“ snažil som sa zdvihnúť. Na temene som si nahmatal hrču.

„To bola asi hlúpa otázka,“ uškrnula sa. „Takmer sa utopíš a ja sa pýtam, či si v poriadku.“

Nahmatal som si hrču aj na čele. Asi keď som sa šmykol, vrazil som do steny a preto som sa 

takmer utopil. Prehltol som zvyšnú vodu nanajvýš nepríjemným spôsobom, cez nos. Neznášam to.

Posadil som sa. Ona sa opäť usalašila vo vani a vylovila z vody slúchadlo. Presadol som si k nej. 

V jednom z mojich najdrahších oblekov som sa usadil v tej zafarbenej vode a nechal som si nohy 

trčať von práve tak ako ona.

„Máš nejaké prianie?“ spýtala sa a podala mi slúchadlo.

„Už nie.“

„Tak si nejaké vymysli,“ vnucovala mi odtrhnuté slúchadlo ďalej.

„Som bez nápadov, Šebestová.“

Priložila si slúchadlo k uchu.

„Nech je môj kamarát v poriadku,“ povedala doň.
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„Myslíš Venena?“

„Nie,“ zmiatlo ju to. „Myslím teba.“

Usmial som sa navýsosť spokojne – a sebecky.

„A čo je s Venenom?“ preľakla sa náhle.

„Asi mu krváca oko.“

„A to mi hovoríš len tak?“ zamračila sa.

„Isteže nie. Povedal by som ti to skôr, ale takmer som sa utopil, pamätáš?“

„To je fakt. Tak zostanem ešte chvíľu pri tebe a potom hneď trielim za Venenom, dobre?“

„Dobre. Veď jeho to menej bolí.“

„To si nemyslím,“ sfúkla ma. „Určite ho to bolí aspoň tak ako teba. Ale menej sa sťažuje.“

Azda sa stávam pod jej vplyvom prehnane optimistický a mnohí mi to budú vyčítať – ale kto mi 

má  čo  zazlievať...  Mám  pocit,  že  vďaka  nej  sa  môj  život  stáva  jednoduchším,  pestrejším  a 

ľahkovážnejším. Neúpiem na dátumoch a schôdzkach, na presne určených smeroch, nepatrím ani k 

sekte ani k náboženstvu a predsa som šťastný a naplnený ako trezory našich politikov. Nie, o tom 

pst! Lebo to je kalerábčina, jazyk môjho klasického veku a týmto veciam sa my snažíme na míle 

vyhnúť a tým skúsenejším sa to nepochybne darí, lebo tí žijú mimo sveta, žujú sladké konce trávy a 

vytvárajú si svoj svet, stavajúc sa do póz, aké sa mi predtým nepodarilo poznať.

Ja  som  len  rád,  lebo  konečne  ma  celý  svet  prestal  trápiť.  A netúžim  sa  viac  začleniť  do 

spoločnosti, milý svet, to je to! Volajte ma outsiderom, ak vás to uspokojí – dúfam, že sa pri tom 

budete cítiť aspoň trochu dobre. Ja už definitívne odmietam zapredať svoju integritu spoločnosti, 

ktorá mi za to aj tak nemá čo dať, a venovať ju sebe, len sebe, lebo ja som zjavne ten, ktorému na 

mne záleží najviac. Nezačlením sa do spoločnosti, just nevytvorím typ, len aby som tú povädnutú 

zeleninu hneval a hnusil! Cha-cha-cha. Hehe.

Rozhodol som sa Princessin nenápadne predstaviť mojej rodine.
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17 – UDALOSTI NA SVADBE MÔJHO BRATRANCA (TANEC BEZ SLOV)

Najkomickejšie je, keď sa dozviete, že sa žení niekto, koho ste poznali len ako malé dieťa – a 

naveky tak vo vašej  hlave zostane uložený. S tým, ako ste do seba vrážali  na umelohmotných 

autíčkach a a večne štrbavou pusou sa zrazu musíte rozlúčiť a ocitnúť sa na svadbe vyziabnutého 

chlapca, či dievčaťa, o ktorom ste boli raz a navždy presvedčený, že je nemožné, aby sa doňho 

niekto zaľúbil.

A zrazu v rukách držíte bielu pozvánku s romantickým veršom, aby vás presvedčila, že napriek 

vašim márnym snahám a pokusom pravá a jediná láska existuje. A že práve tú ich lásku nespláchne 

ani tisíc vôd, ani nepripália stovky plynových trúb...

Každopádne, pozval som Princessin už pred mesiacom. Kým tu nebola ona, na moje rodinné 

udalosti  so mnou vždy putovala Izabela. Lebo je vtipná,  krásna,  bohatá a reprezentatívna – ale 

hlavne, nemá problém predstierať, že sme spolu, v každom slova zmysle. A moja rodina je veľmi 

konzervatívna, aby bola vôbec ochotná pripustiť, že zo a mňa a Izabely dokopy nikdy nič nebude 

práve preto, lebo je tak vtipná, krásna, bohatá a reprezentatívna.

Snažil som sa byť úprimný. Veľmi, veľmi som sa snažil. No dobre, veľmi nie. Ale nemôžem 

odolať a trochu si zo všetkých tých suchopárnych rožkov vystreliť... a predstaviť Princessin ako 

svoju.

Možno bolo problémom, že o mojom zámere nevedela ani sama Princessin.

Jedným  skokom  som  sa  ocitol  pred  jej  bytom  a  rýchlym  pohľadom  skontroloval  čas  na 

chrómovaných hodinkách. Bol som na minútu presný, všetko vychádzalo podľa plánu. Zaklopal 

som, dnu ma pozval Veneno. Vlastne nie, zvolala na mňa z kúpeľne, mala problém s náušnicou.

„Dúfam, že si ju nemaľuješ, Princessin,“ zavolal som za ňou s miernymi obavami, „dnes treba 

byť dôstojný.“

Žmurkol som na Venena. Ten bol vždy najserióznejší v dome. Sklonil som sa k nemu.

Princezná vyšla von. Vyrazila mi dych.

Ešte nikdy som ju nevidel tak učesanú. Každý doplnok, každá jej topánka i náušnica ladila so 

šatami a zhodovali sa spolu navzájom. Vo vlasoch mala čelenku, prvý raz jej nepadali neposlušne 

do očí, ale v mäkkých lokniach sa opatrne, rozkošnícky spúšťali na plecia, koketne šteklili modré 

šaty bez rukávov ako vystrihnuté z disneyovky.

Neviem, ako to znie (chcel som napísať: znie to čudne), ale bol som hrdý, že mi ide za partnerku. 

Vyzerala na dievča, do ktorého by som sa mohol zaľúbiť, možno aj na smrť.

Nepovedala ani slovo, len s rozpačitým úsmevom ma vzala za rameno, ktoré som jej ponúkol.
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Celú cestu sme šli ticho, ale nebolo to to protivné trápne ticho, naopak, bolo plné porozumenia a 

tichého pochopenia, keď sa dvaja ľudia tak dobre poznajú, že vedia, keď už nemusia hovoriť, aby 

boli spolu radi. Ticho tohto typu je dôkazom spriaznenosti duší.
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Obrad bol pekný, ale tak všedný, že si z neho nepamätám ani slovo. Ani mená by mi neutkveli v 

pamäti, keby ženích nebol môj bratanec... rodné priezvisko jeho manželky však naozaj neviem.

Ale pohľad na Princessin nezabudnem nikdy. Pôsobila tak rojčivo, rozprávkovo a zároveň reálne. 

Vskutku čarovná bytosť, povedala by Fréja.

Vkročili  sme do  hostinnej  miestnosti  už  prepchatej  ľuďmi,  pretože  sme v  mestečku,  kde  sa 

svadba konala, zablúdili. Šoféroval som ja a bol som tam prvý raz v živote, chvíľu sme sa motali a 

kým sme našli správny hotel, zábava bola v plnom prúde. Na Princeznej bolo úžasné, že z toho 

nebola ani trochu mrzutá, naopak, s radosťou vošla a vyšla z každého hotela v meste (na to, aké je 

malé, je ich tam neúrekom) a to aj keď s ňou nebol Veneno. Vraj zostal na wellness pobyte doma v 

kúpeľni Piešťany.

Narýchlo som ju predstavil potrundženým príbuzným, a hoci niektorí vyjadrili sklamanie, že so 

mnou neprišla Izabela – voči mojim strýkom je po dvoch pohárikoch veľmi prítulná – Princessin 

ich očarila určite aspoň trochu, ak nie viac.

Čoskoro spoznali, že Princessin nie je Izabela, najmä môj bratanec Marek. Ten sa neženil a preto 

mal zrejme pocit, že o to viac má právo žiť plnohodnotným životom starého mládenca a dostatočne 

to reprezentoval. Spil sa, až by z toho porazilo aj hrocha.

Chyba bola, že som Princessin na chvíľu opustil – z dôvodu viac než prirodzeného a následne ma 

zadržali príbuzní zvedaví na najvšednejšie veci môjho života. Áno, opustil som starú prácu. Áno, 

našiel som si novú. Áno, môj nový vzťah sa vyvíja sľubne. Chochó, je to možné, je možné, že o rok 

budeme takto sláviť moju svadbu – nezatracujem to. Hohoho.

A tak  som  nestihol  spozorovať,  že  vulgárny,  sedliacky  Marek  sa  začal  správať  ako  záletný 

papagáj odrastený u hulvátskeho námorníka.

Ak som ešte nikdy nepocítil ochranársky pud, v ten večer sa prejavil na plnej čiare. Snažil som sa 

k nim prebiť cez dav ľudí, ktorí ma neustále zastavovali a zbytočne, hlúpo sa vypytovali na Izabelu. 

Videl som, ako naťahuje hlavu, ako ma hľadá – hľadá mňa – ako sa snaží odbiť Mareka tým, že mu 

nevenuje pozornosť, ale on si každý jej letmý pohľad vysvetľoval ako prudký a nevídaný záujem.

V strede  parketu  už  nevesta  a  jej  aktívny otec  predvádzali  tanec ako vystrihnutý z  Pomády, 

pravdaže, dcéra v trochu zmiernenej podobe – myslím, že pod šatami sa jej rysovalo bruško. Musel 

som sa zastaviť a baviť sa na ich paródii, nechcel som vyvolávať nepokoj kvôli jednému idiotovi. 

Veď to, že sa s ním Princessin chvíľu nudila, neznamenalo nič a aj tak, bol som od nich na pár 

metrov, každú minútu, každú chvíľu, každú sekundu som ju mohol vyviesť z jeho osídel.

Tak prečo som to nespravil, dofrasa!

Počul som ich, ale len periférne, sprvu som ani nevedel, že to hovoria oni.

„Čo vlastne chceš?!“ Ten namrzený hlas k mojej Princeznej nepatril.

„Chceš vedieť, čo chcem?“ oplzlý hlas bol však celkom iste Marekov. „Chcem ťa pretiahnuť. 
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Oje...“

V tej chvíli som však už bol pri nich a objal Princessin okolo pása.

„Ty sem nepatríš,“ vyhlásil som melodramaticky, hoci som nevedel, či to patrí Princessin, alebo 

Marekovi.  Vzplanula  vo mne silná  túžba zachovať sa  ako správny hrdina  z  červenej  knižnice, 

prehodiť si dievča cez plece a vykráčať cez užasnutý dav.

Mám však rachitickú postavu.

Je však dosť silná a robustná, aby skryla a ochránila drobnú útlu Princessin. Obrátil som sa k 

Marekovi a dôrazne som mu povedal, aby šiel preč a dal jej pokoj.

„Ej, vy ste tu spolu?“ zaškeril sa a poškrabal sa za uchom. „A čo ťa na tom serie, buzík?“

Zasmial som sa jeho vtipu, ale nie tak schuti ako ostatní prítomní. Príbuzenstvo, ktoré dobre vie, 

ako to so mnou je – decentne, veľmi decentne povedané, ale pochopí milý, nenápadný fórik. Jeho 

inteligencia mu zabraňuje prehliadnuť jemnú narážku.

Toto nebolo milé, ani jemné. To bola hrubá urážka – ale ktorú by som submisívne prehliadol, 

nebyť Princessin po mojom boku. Stále som ju objímal okolo pása.

Vtedy som ju však pustil a Marekovi uvalil. Ten chudák sa prevrátil z vratkej barovej stoličky – 

ani nie preto, že by rana bola zvlášť silná, skôr preto, že mu v krvi kolovalo aspoň pol litra číreho 

liehu – bez ozdobných dáždničkov v každom jeho koktejli.

Cez rozrušených ľudí sa k nám pretlačila nevesta. Pobúrene hľadela na Mareka, s ktorým si vždy 

rada zaflirtovala, ako sa snaží pozviechať a pridržiava sa pri tom snehového obrusu. Zanechal na 

ňom isté stopy.

Zobral som Princessin za ruku a viedol ju cez stíchnutý dav.

Bez slova sme došli  k autu. Takmer som ju hodil  na predné sedadlo,  pribuchol  som dvere a 

zrejme z toho a z mojich trasúcich sa rúk na volante, vyvodila, že som naštvaný.

Nie na ňu.

Znenávidel som Mareka, nevestu s jej tanečným tatkom, i celé to nemožné príbuzenstvo, ktoré sa 

prizeralo na to,  ako sa niekomu ubližuje a  nič  nepovedalo.  Ani  keď Marek obťažoval  niekoho 

nového, ani keď urážal mňa ako rodinu, dokonca, ani keď som ho ja zmlátil. Celý čas len decentne 

mlčali, nechávajúc všetko pod pokrievkou, ako moju homosexualitu – a to naučili napokon aj mňa.

Zastavil som pred naším domom. Celú cestu sme šli ticho.

„Mrzí  ma to,  Princessin,“  vyslovil  som sa,  práve vo chvíli,  keď sa naťahovala za kľučkou a 

chystala sa vystúpiť. Pri mojich slovách stuhla a vrátila sa na sedadlo.

Hľadel som pred seba, ale cítil som, že skúma môj profil.

„Neuvedomil som si...“ skúšal som pokračovať, ale šlo to sťažka. Oprel som si hlavu o sedadlo: 

„Ja ťa nemôžem zaviesť medzi ďalšie čarovné bytosti.“

Nadýchol som sa.
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„Viem, že to nie je moja povinnosť. To je tvoja práca. Ale niekedy ma desí, akú máš nado mnou 

moc – a ver mi, že niekedy si myslím, že som sa dávno do teba...“

Do  svetiel  môjho  auta  vošiel  potulný  chodec  a  ja  som  zmĺkol,  akoby  ma  mohol  počuť. 

Nenaliehala,  aby som pokračoval.  Ak sa  aj  na mňa ukradomky pozrela,  smrteľník to  nemohol 

zachytiť.

Vypol som svetlá a sedeli sme potme. Chcel som pre ňu niečo urobiť, kúpiť jej kávu, alebo aspoň 

niečo pod zub – ale v dohľade nič nebolo.

„Mrzí ma, že tvoj vlastný bratranec nebol k tebe milý,“ ozvala sa napokon, keď sme tak sedeli už 

dobrých pár minút.

„A ja zúrim, že k tebe bol odporný.“

„Veď  sa  nič  nestalo,“  usmiala  sa  bezstarostne.  Trošku  sa  striasla,  spomienky  chcela  poslať 

dočerta. „Mám len trochu slizký, nepríjemný pocit.“ Slizký a nepríjemný ako on.

Natiahol som sa doboka a objal ju okolo pliec. Nechcel som nič, len chrániť ju... viac ako diamant 

z cárskej koruny. Cítil som, že trochu vzlyká, triasli sa jej chudé ramienka.

„Dotklo sa ťa to veľmi?“ spýtal som sa citlivo, hoci hnev vo mne vrel.

Zavrtela hlavou a odtiahla sa odo mňa. Zahľadela sa do svojho okna.

Zapol som rádio. Mal som tam CD od Beatles, ozvali sa upokojujúce prvé tóny Hey Jude.

Prehovorila až po chvíli.

„Mohli sme si tam aspoň zatancovať.“

Vyšla z auta a zabuchla dvere. Hľadel som za ňou. V tej chvíli som vypol rádio, vyšiel z auta, 

zamkol ho a pridal sa k nej.

Pozrela na mňa – trochu ospravedlňujúco, trochu ľútostivo.

„Keby tu bol Džin,“ vzdychla si.

Keby tu bol Džin, nikdy by nedopustil, aby bol na ňu niekto hnusný. Keby tu bol Džin, prizabil 

by toho idiota, teda, ak by ho rovno nezakopal do hrobu. Nebral by ju na taký stupídny večierok. 

Keby tu bol Džin, bol by s ňou tancoval.

Vystrel  som  sa  ako  správny  tanečník  a  ponúkol  jej  ruku  do  tanca.  Pozrela  na  mňa  trochu 

prekvapene, trochu očarene a prijala.  Zotrvávali  sme v nemom tanci,  lokne, ktoré jej  vypadli  z 

účesu, šteklili moju kravatu.

Natiahol som ruku a pekne ju zatočil. Smiali sme sa, ticho, pokojne, tým smiechom sme spolu 

objímali život a jeho nekonečné tajomstvá.
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18 – BALAMUŤOFÓNNA FÁZA A O KAMARÁTOVI ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY, KTORÝ 

JE AŽ PRIVEĽKÝ INTELEKTUÁL

Prečo je ten Džin v jej živote taký dôležitý? Čo robí? Veď je tučný a chlpatý a večne spotený a 

funí ako ventilátor. A rozhodne nemá toľko zábavných nápadov ako Princessin, a toľko čo Veneno 

už vôbec nie.

„On  je  čosi  ako  tí  rytieri,  čo  chodia  po  svete  na  drevených  koňoch  a  zachraňujú  ľudí...  v 

nesnázích! Tak sa to povie, že?“

„Áno, ale po česky.“ Z jej všedných slov by bolo možné vyskladať báseň.

„Hej... veď rozumieš. My si rozumieme medzinárodne. A Džin je ozajstný džin. Všetko zariadi, 

postará sa o teba.“

„O mňa? Skôr o teba. Ešte som nikdy nevidel, že by sa niekto o niekoho tak staral.“

„Tak prečo sa ma na to pýtaš?“

„Len preto, že sa o teba stará?“ zdvihol som obočie. „Teda nie je to málo... ja len, či to stačí?“

Zasmiala sa: „A čo by bolo dosť?“

Dnes ráno som ju začul, že telefonuje s Džinom. Znela trochu znechutene a otrávene a mňa to 

tešilo (zapisujem si tu smajlíka vyplazujúceho jazyk :-P), ale zároveň som začul niečo o tom, že by 

mala odísť. Asi ten tučko chce, aby ho navštívila, ale ona nechce. Vraj musí ešte čosi dokončiť. Znie 

to ako z nejakej sekty.

Miesto pomaranča dosadila nad svoju púšť gumenú loptičku. Vraj sa tu usadila a je na čase, aby 

stálica bola stálejšia. Mám z toho radosť, prekypujúcu a ani neviem prečo.

Do môjho života vstúpil nezvyklý postoj, ktorý sám pre seba nazývam wíwilsí. We will see – 

uvidíme. A takto sa mi žije ľahšie. Akoby som si vytvoril vlastný svet... pastelovožltý, ale bez toho 

chladného dojmu.

Sedím v kresle vo svojej obývačke a počúvam soundtracky starých filmov. Ona kdesi poletuje 

ako vlákna drobných pavúčikov počas babieho leta. Ešte i Venena si vzala so sebou.

Včera sme sa viezli v aute. Púšťala bláznivé pesničky, poskakovala pri nich a ja s ňou, Veneno s 

nami poskakoval a auto s nami poskakovalo, až sme sa dostali k cieľu.

„Keby sme neboli len kamaráti, myslel by som si, že si ma tu ideš vziať,“ žartoval som. Ocitli 

sme  sa  totiž  na  romantickej  lúke,  uzavretej  od  zvyšku  sveta  tôňami  stromov a  tieňmi  kríkov, 

pomedzi ktoré sa plazilo slnečné svetlo.

„Kdeže,“ povedala s lapajstvom v očiach. „Ja som už vydata.“

Zabehlo mi. „Vážne?“
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Prikývla: „Už dávno som si vzala Venena.“

Zamračil som sa. „Ty to s tým Venenom trochu preháňaš. Stále ho spomínaš, akoby bol aj tvoj 

kamarát, nielen...“

„Môj manžel?“

„Aký manžel? Žiadny manžel,“ durdil som sa. „Nikdy by som naňho nemyslel ako na tvojho 

manžela, lebo...“

„Lebo?“

„Lebo to nie je normálne.“

Žiarlim, neúmerne žiarlim – na Džina i na Fréju a teraz už aj na Venena. To som teda dopadol. 

Chcem patriť do jej sveta a nijako doňho nezapadám, byť pre ňu osobitý a jedinečný ako ona pre 

mňa, moja pastelová, pableskná, podivná princezná.

„Pozrimeže,“ z hlasu jej čosi kypelo, možno hnev. „A ako si myslel na môjho Venu?“ Ona ho tak 

volá, že zdrobnenina = Venu.

„Ako na tvoj plyš,“ dokončil som zlomyseľne. Stiahla sa, na tvári jej bolo vidno hlbokú bolesť. 

Zranil som ju na tom najcitlivejšom mieste a vedel som to, preto som sa odvrátil. Lebo to bola len 

číra zákernosť z mojej strany. A nevládal som sa na ňu pozrieť. Ale ani sa ospravedlniť.

Koniec koncov, mne je jedno, že Veneno má fanklub. Mne je jedno, že mu píše celý jej svet. A 

malo by mi byť jedno aj to, že ho vyhlasuje za svojho manžela. Ale asi nie je.

Nadýchol  som  sa,  že  čosi  poviem.  Vtom  však  z  kríkov  prekvapivo,  bez  akéhokoľvek 

upozornenia,  vyliezla  Hana  Krížová.  Nebola  tak  oceľovo  upravená  ako  inokedy,  tvár  mala 

doškriabanú a vlasy strapaté – stále však bola nožom, ktorý vnikol neoprávnene sem, do tortového 

sveta Podivnej Princeznej.

„Čo to má znamenať?“ vydýchol som.

Z kríkov vyliezla Fréja.

„Hana sa chce zmeniť,“ vysvetlila mi stručne, keď Princessin pre urážku na mňa ani nepozrela. 

„Tiež ju nebaví byť takou, akou bola a ty s tým máš skúsenosti, zmenil si sa a možno by si jej 

mohol pomôcť...“

Hana ostro prikývla.

„On nemá skúsenosti,“ hrozivo Fréju prerušila Princezná. „On sa totiž vôbec nezmenil...“

„Čože? Nehovor,“ skríkla Fréja a rozrušene miagala žuvačku. „A ja som myslela...“

„Aj ja som myslela,“ odvetila Princessin naliehavo. „Prvá fáza nestačila.“

„Nuž, tak v tom prípade,“ Fréja sa poškrabala za uchom, „musíme prejsť...“

„... k balamuťofónnej fáze,“ vyslovila to Princezná dôležito. Fréja zdvihla obočie, zrejme také 

slovo  nikdy  nepočula,  ale  rozhodila  plecami  a  prispôsobila  sa.  Princessin  na  mňa  rozžiarene 

pozrela, čiže na krátku chvíľu zabudla na Venuovu urážku. Lebo keď sa jej črtá možnosť tvoriť 
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hocičo/hocikoho, rozsvieti sa.

„A čo  s  ňou?“  kývla  Fréja  na  Hanu.  Tou  myklo:  „Upozornila  som vás,  že  svojej  viery  sa 

nevzdám.“

„To od teba nikto nežiada,“ odvrkol som nezdvorilo. Nie je mi sympatická.

„Pri nej nebudeme riskovať. Je to ťažký prípad,“ nedala sa prerušiť moja pretvoriteľka.

„Ja som tiež ťažký prípad!“ skríkol som urazene. Vydesilo ma, že mi už nebude venovať toľko 

pozornosti.  Prosebne  som  sa  zahľadel  na  Fréju.  Fréja  na  mňa  žmurkla,  bezhlasne  mi  ústami 

naznačiac: „Okej.“

Princezná pochopila.

„Dobre,“ vzdychla si. „Vezmem si ťa na starosť ešte raz. Ale čo i len slovo proti Venenovi a s 

Fréjou si meníme úlohy!“

Chúďa Fréja si zavesila na krk Hanu Krížovú.

Ale aj tak – znie to ako nejaký rituál, zasvätenie... a keby Hana nenaliehala, že sa svojej viery 

nevzdá a tie dve by jej to tak pokojne neodsúhlasili, prisahal by som, že ide o nejakú sektu.

O čo vlastne ide, sakra?

Ja teraz čakám na svojho trošku špeciálneho kamaráta zo základnej školy, ktorý prechádza cez 

mesto a má sa u mňa zastaviť. On je taká zvláštna kombinácia umelca a génia a navyše sčítaný 

intelektuál, až s ním po dvoch hodinách bolí hlava. Tri týždne po stretnutí s ním nerobím nič iné, 

len pozerám v televízii ľahšie programy, čítam si rozprávky a jediná moja tvorivá aktivita je to, že 

farbím omaľovánky s Barbie. Taký náročný je rozhovor s ním. Ale vždy sa naňho neskutočne teším.

Sedí na mojom balkóne a fajčí. Div sa neudusí s Izabelou by si mohli podať ruky. Ale ju nemá 

veľmi rád, je preňho prihlúpa a prilacná. On chce všetko čo najdrahšie a najlepšie, vyžaduje kvalitu 

z každého cólu.

Rozprával som mu so strachom o Princessin. Na moje prekvapenie to vzal vcelku poeticky, asi 

má momentálne akúsi sentimentálnejšiu náladu.

„Pripomína mi trochu Malého princa,“ povedal mi napokon. Ozaj. Takmer som zabudol, že jeho 

prvá kniha, ktorú čítal vo francúzštine, je práve Le petit prince. A má rád Francúzsko – je rovnako 

arogantné a kultivované ako on. Teda, myslím, že ho má rád. Večne lieta do Paríža. On je taký 

bohém, s tým rozdielom, že je dosť pracovitý.

„Vážne?“ vydýchol som si, od šťastia bez seba, že mi moju predstavu o nej nenaštrbil, nezohyzdil 

ani neuškrtil. Hoci... teraz rozmýšľam, či to náhodou nie je skôr v tom zlom zmysle, on vie byť aj 

dosť sarkastický. Ale neznelo to tak. Dúfam – na jeho názor som mierne, teda dosť citlivý, akoby 
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bol od môjho vlastného brata. Veď sa aj riadne zajakávam, odkedy je tu.

Volá sa Max, ale volajú Jéžíš! Aj s tým výkričníkom, lebo na škole, vždy keď začal vykladať 

svoje obšírne a vedou vždy podložené názory, chytal som sa za hlavu, mával rukami a vzdychal: 

„Jéžíš!“ a tak mu to prischlo.
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„Zoznámim ťa s ňou,“ navrhol som mu vďačne.

„Nie, vďaka,“ odvrkol okamžite a podľa siluety v dyme zrejme odklepol popol z cigarety. Je 

trochu náladový.

„Prečo?“ ťahal som ho.

„Lebo za chvíľu musím ísť preč. Nechcem sa stať niečím tak posadnutý ako ty,“ povedal mi a 

zľahka, elegantne si nasadil klobúk. On si zakladá na svojej nezávislosti. Závidím mu, lebo to má 

on i moja suseda spoločné – akúsi nespútanosť ducha a pritom ten dôraz na ňu je silnejší ako tá 

nespútanosť.

Vybehol som za ním a vrieskal na schodoch: „Max! Max!“

„Čo je?“ zastavil sa v polovici schodiska.

Zadychčaný som sa zastavil na plošine nad ním.

„Zami... Zamiloval si sa niekedy?“

„Čo?“ vyprskol pobavene, ale keď videl môj vážny výraz, odkašľal: „Jasné, že som sa párkrát 

zami... no, vieš.“

Jemu je strašne cudzie vyjadriť, že má vôbec nejaké city.

Zdvihol ku mne oči: „Chceš povedať, že ty ju miluješ? A nie je to náhodou dievča?“

Ja som svoje sklopil: „Nie... skôr je to tak, že sa do nej zamilovávam každý deň, lebo každý deň 

príde ako niekto nový. Nespoznávam ju a predsa si obľúbim každú jej novú tvár, ale neviem, či je to 

láska, aká by to mala byť. A je mi jedno, či je dievča – keby bola rovnaká aj ako jašterica, ľúbil by 

som aj tú jaštericu.“

Max civel zmätene: „Prečo jašterica?“

„Lebo jašterica... je v ženskom rode,“ dristol som prvé, čo mi zišlo na um. Zamotal mi myšlienky.

„A už si jej to povedal?“ spýtal sa Max.

„Čo či som jej povedal?“

„Že ju ľúbiš?“

„Ty si to už niekedy niekomu povedal?“ obrátil som reč naňho. Nespokojne sa zamrvil, neznáša 

také reči, pokiaľ nie je nacicaný ako vínna muška.

„Nikdy som sa nezamiloval, lebo nebolo do koho,“ pokračoval som, lebo bohém zaryto mlčal. „A 

teraz ma šokuje, že by to mohla byť ona...“

„Keď tak nad tým rozmýšľam, jediný chlap, do ktorého si sa kedy mohol zamilovať, som bol ja,“ 

uškrnul sa Max. „Inak okolo teba boli samé nuly. Vždy si mal okolo seba samých idiotov.“

Tým narážal iste na Izabelu.  Ale ona nie je blbá – a okolo mňa sa vrtí,  lebo v jej  módnych 

časopisoch píšu, že mať za kamoša gaya je trendy a sexy a ona je tak naivná, že tomu verí. Ja som 

jej doplnok, podstatná súčasť jej duševného šatníku – tak ako malé čierne.

Max možno tuší, ako blízko je pravdy... hoci mi vždy bol skôr za brata.
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Nezamilováva sa človek skôr do duše ako do muža alebo do ženy?

A vtedy som si všimol, že dvere na Princezninom byte sú nenápadne, ale predsa otvorené.

Dva dni  po Maxovej  návšteve.  Sotva vychádzam z bytu.  Nakúpil  som si  kopu omaľovaniek. 

Farbičky mi zostali ešte od minula.

Hm. Asi ich nie je dosť.

Bol som v supermarkete na nákup a v obchode som sa stretol s Hanou Krížovou. Tvárila sa, že 

ma takmer nezbadala, mierne mi kývla na pozdrav a hneď sa odvrátila, priohnivo pohrúžená do 

debaty s plešivejúcim pánkom. Mal na sebe toľko šperkov, že môže byť len mafián alebo biskup.

Zazrel som ich ešte pri pokladni. Z jej nákupného vozíka trčal kus svetlozeleného podlhovastého 

plyšu.

Tri dni po jeho návšteve. Musel som zájsť do trafiky po ďalšiu dávku. Predavačka sa na mňa milo 

usmieva: „Máte doma dcérku?“

Mrdnem plecom a vypýtam si pre istotu dva balíčky farbičiek.

Už som sa z toho dostal.
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19 – NEDBALÝ FLIRT ZO STRANY PRINCEZNEJ ALEBO KAPITOLA, KTORÁ SA AŽ 

CHORO  ZAMERIAVA NA OTÁZKY CITOVÉHO  ŽIVOTA,  NO  NAPOKON  VŠETKO 

PRERUŠÍ KOVOVÝ ZMETÁK V JAPONSKEJ ČAJOVNI

Len čo som sa spamätal, trielil som za ňou. Neotvárala. Preľakol som sa ako keby som videl kostru 

v plášti. Počula ma vtedy, vyľakalo ju, že by som ju mohol mať radšej ako by som mal mať? Stlačil 

som  kľučku,  poddala  sa  bez  problémov  a  otvoril  som  dvere.  Rojčivý  blázon  je  ona,  a 

nezodpovednosť má ako bonus. Veď ju aj za to stále hreším, až sa na mňa hnevá. Ale či možno 

preučiť tak slobodného tvora?

Znepokojene som vstúpil do izby, chcel som prehovoriť. Ležala s uchom pricapeným k dlážke. 

Vlasy sa jej rozprestierali ako nejaký drahý a zvlášť luxusný mop na podlahu.

„Čo sa deje? Si v poriadku? Si chorá? Bolí ťa niečo? Odpadla si?“ chrlil som zo seba, slová sa mi 

len tak sypali a už aj som ju dvíhal.

Zdvihla ukazovák k pere.

„Pst,“ šepla a znova si priložila ucho k dlážke.

„Prechladneš,“ hundral som.

Pokrútila hlavou.

„Vytiahni zo skrine tú červenobielu kockovanú deku,“ pov edala mi. „Spravíme si piknik.“

Poslúchol som. Kľakol som si k nej. Jemne ma chytila za ruku a prinútila skloniť sa k dlážke.

„Počúvaj,“ prikázala.

Len jemný šum. Nič viac.

„Počúvaj lepšie,“ naliehala. Nežne mi privrela dlaňou viečka.

Chvíľu sa mi zdalo, že som zaspal. Podo mnou jemne šumelo a ja som si neželal nič iné, len to, 

aby som mohol spať ďalej...

„Čo hovoríš?“ hebko, poddajne ma prebúdzal jej hlas. Už som si neželal len spať. Želal som si 

spať a počúvať ju.

Mierne som precitol. Uvedomil som si, že to šumí vodovodné potrubie. A predsa – ten zvuk bol 

sladký,  slobodný,  hoci  voda  je  tam odjakživa  zviazaná  kovovými  trúbkami.  To  väzenie  sa  jej 

nepáči, preto občas nechá potrubie prasknúť, či zhrdzavieť... Cítim súcit k tej spútanej vode.

„Prosím?“

„Súcitim,“ vravel som mimovoľne.

„So všetkým na tomto svete?“

„So všetkým na tomto svete,“ opakoval som. Znelo to ako prísaha, prísaha tej ich šibnutej sekty. 

Nesmrteľná a nekonečná prísaha, že už nikdy, nikdy nebudem trvať na takej malichernosti, ako si 

zamkýnať dvere.
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„Princessin,“  oslovil  som ju tíško.  Ľahla si  ku mne,  videla mi priamo do tváre.  „Bol  nejaký 

moment, keď som bol pre teba dôležitý?“

Kopala nohami, bola netrpezlivá ako psíča, ktoré nechce ležať. Vo chvíli, keď hovorila, skrotla.

„Jasné, veď si mi písal máňifest, spomínaš?“

Odpoveď ma neuspokojila.

„Ale nie pre tú tvoju organizáciu šťastných, ale pre teba.“

Zarazilo ju slovo organizácia, videl som to. Ona neznáša organizovanie.

Chcela vstať, no zachytil som jej ruku. Pozrela na mňa ako srnka a vykĺzla z môjho zovretia.

Prešla do kuchyne, kde začala variť paradajkovú polievku. Veneno a ja sme ju hladne sledovali, 

hrala do toho hudba, pekná, trošku staromódna, asi z tridsiatych rokov. Vzala veľký nôž a na svetlé 

tričko jej vyprskla krvavá červeň.

Z paradajky, ktorú krájala.

Namrzene pozrela na škvrnu a potom na mňa. Videla môj výraz a vedela, ako veľmi neznášam 

neupravenosť.

Tričko si vyzliekla, bezprostredne, priamo predo mnou, obrátila sa mi chrbtom len trošku. Zase si 

všimla môj výraz, tentokrát som bol v rozpakoch.

„Nevadí,“ vravela s úsmevom, ktorému je ťažké rozumieť. „Ono, my... aj tak možno raz budeme 

spolu spať.“

Zamkýnať si dvere, ono sa to niekedy vyplatí.

Možno vie aj to, čo ja neviem. A mohla by mi to povedať, sakra!

„Blázon,“ prskal mi Max do telefónu. Včera mu ukradli zlatú náušnicu, čo nosil v uchu. A môžem 

ja za to, že ju začal nosiť ako kľúčenku? Piercingov sa vzdal pred troma rokmi, i to len preto, že mu 

na uliciach kdekto siahal po uchu. Ba mu raz jeden šibnutý stranícky dedko chcel vytrhnúť i jazyk, 

keď ho znenazdajky vyplazil na českého premiéra a to bol jednak prejav drzosti a jednak tam mal 

zlatú  náušnicu.  Sotva  skočil  do  električky.  Ale  to  nebol  šťastný  ťah,  lebo  ešte  víťazoslávne 

vyplazoval jazyk cez dvere a takmer mu ho tam vodič zakliesnil, práve čo si Max volal na pomoc 

policajtov.  Tí  samozrejme mali  pocit,  že ich  chcel  len vytočiť  a  niet  sa  čomu čudovať,  lebo s 

pricviknutým jazykom každý rozpráva trochu divne.

To všetko sa stalo ešte za jeho rebelantskej éry s lebkami a tetovaním, ktorá nasledovala rovno po 

„nezávisláckej“ ére, ako ju dnes hrdo bráni – kým bol nezávislák, mohol si pokojne podať ruku s 

hipíkom, s ktorým sme i s Princessin vyspevovali v parku. Dnes by ho obišiel na sto honov. Dnes je 

čosi ako slobodný murár, večne pred obrazovkou, pracuje, číta a hrá šachy. A na mňa soptí, lebo ho 

zasypávam otázkami, ako to so ženskými vlastne je. Frederika sa spýtať nemôžem, lebo je úradník a 

84



tí sú pre ženy ešte menej zaujímaví ako homosexuáli a tak bombardujem Maxa každou drobnou 

správičkou  a  už  tretíkrát  mu  farbisto  opisujem,  čo  sa  stalo  včera,  čo  mi  povedala,  každú  jej 

intonáciu a záchvev hlasu, dokonca aj farby trička, toho, čo si zašpinila aj toho, ktoré si obliekla 

potom a snažím sa v tom vidieť nejakú symboliku – biela ako prejav nevinnosti, červená ako vášeň.
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A Max prskal ďalej, pretože som mu opisoval krásu a nádheru toho prchavého okamihu – no, 

naozaj už ten tretí-štvrtý raz.

„Ty, čo študuješ vedu, krásu a umenie,“ prskal som pre zmenu ja, „ňou pohŕdaš, keď ti ju pchám 

priamo pod nos. Na zimu si nemôžeš zvyknúť, ak sa pričasto ovíjaš šálom. Cezeň nemôžeš vidieť.“

„Máš pokrútené vnímanie,“ zlostil sa Max. „Myslím, že pridlho trvá tá tvoja aféra.“

On nemá rád, keď mu čosi vyčítam. Bodaj by aj, veď je oveľa inteligentnejší ako ja. A keď sa 

hnevá, rád mi to dokazuje. Akoby to bolo treba.

Ale nemá čo zapárať do mojich priateľov. Okrem Izabely. A Frederika.

„Ty musíš  mať všetko podložené  číslami,“  soptil  som.  „Veď pre  zábavu si  ešte  i  jednotlivé 

mesiace rozpočítavaš na sekundy...“

„Všetko je založené na číslach,“ odsoptil. „Celá príroda...“

„Nie je!“ trval som na svojom. „Nie všetko je poskladané z núl a jednotiek ako počítač.“

„Sú logické interakcie...“

„Nie, nie sú,“ hneval som sa. „A aj keby boli, teby zrejme nepomohli, lebo ti tak či tak ukradli 

náušnicu.“

A zlostne som odhodil telefón.

Zavolal som mu a ospravedlnil som sa. Veď má pravdu. Možno to vážne preháňam, možno som 

až závislý. Ale zatiaľ je to zábava. So mnou ešte nikdy žiadne dievča neflirtovalo.

Dnes som zistil, že so mnou neflirtovala. Bol to iba nevinný, detinský žartík a viem to podľa toho, 

čo mi Fréja v japonskej čajovni vravela.

„Ozaj, toto by ma zaujímalo,“ vravela Fréja, keď pozorne, ako pravá gejša zalievala čaj, „ako je 

možné, že Max a Izabela spolu chodili?“

„Lebo oni  sa  navzájom nepoznajú,“  odvetil  som. „Max mi len  raz spomenul,  že medzi  jeho 

frajerkami bola jedna postaršia blondína a Izabela zase, že chodila s intelektuálom, ktorý odhodil 

popolníky.“

„Popolníky? Ako tie okuliare?“

Prikývol som.

„Keď vravela, že sa s ňou rozišiel preto, lebo nechcela čítať ruských klasikov, vedel som, o koho 

sa  jedná.  Ale  to  sú  dávne a  dávne roky.  Max neznáša  Izabelu  len  z  počutia  a  Izabela  si  dlho 

namýšľala,  že  v  mojom svete  niet  iného  človeka  okrem nej  a  Frederika.  Preto  sa  jej  nepáčila 

Princessin.“

Fréja na mňa fascinovane hľadela: „Prečo mala čítať ruských klasikov?“

„Aby sa duševne hýbala,“ odvetila spoza môjho chrbta Princessin, ktorá sa tu z ničoho nič zjavila. 
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Placho som sa usmial a prikývol. Venenom ma pošteklila pri oku.

„Podľa mňa jej musel zlomiť srdce,“ vravela Fréja po chvíli zamyslene.

„Ten, čo ho nahradil na druhý deň, ho zase musel zlepiť sekundovým lepidlom,“ vrazil som do 

toho bezcitne. „Ak sa mu vôbec podarilo nejaké jej srdce nájsť. Au, sakra!“

„Čo je?“ preľakla sa Princezná.

„Pichla si mi Venenovým chlpom do oka,“ vrešťal som.

Spoza pultu prikročil k nám vietnamský čašník. Niekedy fakt neviem, odkiaľ sa tí ľudia berú. 

Šušlavou češtinou, tým roztomilým ázijským prízvukom, sa ma spýtal, čo sa mi stalo.

„Šo ša štajo ti, šo štajo ti?“

Ukázol som na Venena. A ten zvyšok – neviem či, to bolo len preskočenie mojej fantázie, alebo 

skutočnosť.

Zaškaredil sa na Venena, kung-fuoval zrejme.

Had sa previnilo skrútil.

Vietnamec sa naň zachmúril.

Had zasyčal.

Predavač sa zohol pod pult.

Had natiahol krk, aby ho lepšie videl.

Vietnamec vytiahol ťažký kovový zmeták.

A v tej chvíli som uvidel roztečenú Princessin a Fréju oblečenú ako gejšu, zatiaľ čo Vietnamec si 

pospevoval I Wanna Be Loved By You a ja som sa až o päť dní nato dozvedel, že tým kovovým 

zmetákom som po hlave dostal ja.
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20 – VÍNO Z 1 BOBULE

Ležal som na posteli.

„To je balamuťofonika v pravom slova zmysle. Ohluší ťa, tresne ťa po hlave,“ ozvalo sa po mojej 

pravej strane. Otočil som hlavu tým smerom a hľadel som na pastelové prúžkované ponožky.

„Priniesli sme ti hrozno, pretože to sa vždy nosí do nemocnice.“ Ponožky sa stiahli dolu a cupli 

na dlážku. Odhalila sa mi Princeznina tmavá hlava s modrou stuhou.

Chytil som sa za hlavu. Ešte stále mi v nej dunelo.

„Fréja ti chcela priniesť kvety, ale hovoril si, že si alergik, kedysi dávno...“ Keď sme boli na lúke 

pred troma mesiacmi a ja som vdychoval rozprašovač s liekmi. „A tak sme ti ich oholili,“ ukázala 

na pohár naplnený zelenými stonkami, bez kvetov.

Mortiša Addamsová by ju hneď najala ako záhradníčku.

Nahmatal som obväz, cez ktorý som cítil hrču.

Vzala hrozno a šla ho umyť. Jedna bobuľa sa oddelila a spadla mi pod posteľ. Trval som na tom, 

aby ju zdvihla, zatiaľ čo ona to mala štýlovo na háku.

„Čo sa bojíš?“ skríkla.

„Začne tu kvasiť, hniť... a bude tu smrad,“ podal som neochvejnú námietku.

„Toho sa neobávaš. Skôr toho, že aj z tej jednej by tam mohlo byť víno. Že by ti zachutilo. A že 

by  si  si  žiadal  celú  prepravku,“  vravela,  zatiaľ  čo  sa  odovzdane  zohla  pod  posteľ  a  hľadala 

zapadnuté ovocie. „Ale nie je lepšie, keď ochutnáš, čo i len tú trošku miesto toho, aby si sa toľko 

bál?“

„Ja sa nebojím,“ vrčal som. „Ale potom tu sestričky môžu celé dni len upratovať...“

„Alebo piť, nasávať, logať, sŕkať, hltať, chlípať, celé to vyleptať... to by robili aspoň s chuťou.“

„Drístaš.“

„Jasné, že drístam. Veď ja som opitá už len z jednej bobule!“

„Čo sa stalo?“ hodil som sa späť do perín a sledoval pochmúrne kachličky.

„Vedel si, že Vietnamci sú tak žiarliví?“ spýtala sa Princessin a skočila k mojim nohám, až sa 

posteľ našuchorila.

„Zaľúbil sa do teba, čo?“ vyprskol som, lebo na mňa prišla zúrivosť – zúrivosť, že sa ten krpec 

opovážil na mňa siahnuť zmetákom, ale hlavne, že sa opovážil na mňa žiarliť kvôli Princessin. Tá 

sa len smiala, až sa vetchá nemocničná posteľ natriasala.

„Do mňa? Prečo do mňa?“

Lebo videl môj tajný pohľad, musel ho vidieť.

„Možno si sa trochu nenápadne dotkol Fréjinej ruky,“ odznelo napokon.
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„Aha, Fréja,“  prikývol som. Možno sa mi to jej  japonské oblečenie nezdalo, hoci ono to ani 

nemusí mať súvis s tým, že sa do nej zahľadel iný Aziat. Fréja je však ozaj krásna a magická. To 

priťahuje všetkých. Len ja žiadam ešte čosi naviac – aby to bola Princezná.
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***

Bola tu Princessin a vybavila mi historku asi spred troch týždňov, keď mi zavolala a hovorila, že 

je to stav núdze. Noha sa jej zasekla v stoličke.

„Si zranená? Mám zavolať pomoc?“

„Príď sa len pozrieť,“ pípla a zvesila. Vbehol som k nej, zadychčaný, ustarostený a na pokraji 

infarktu.

Ľavú nohu mala po koleno zaborenú v stoličke, voľnou pravou veselo pokyvkávala do rytmu 

trúchlivej pesničky, hrala sa s vlasmi a čítala časopis.

Pokľakol som k nej. Usmiala sa ponad stránky. Veneno sa k nám mĺkvo priplazil.

„Čo ste vystrájali, pacientka?“ pýtal som sa zachmúrene ako pravý doktor, zo stola stiahol nejaké 

papiere a nazeral do nich ako do výpisu.

„Naháňala svojho hada, doktóre,“ zatiahla. „Tri hodiny som ho nedostala dolu a to mu už aj 

škvŕkalo v bruchu.“

„A stolička sa preborila?“

„No. A neviem ju dať dole, pane.“

„Tak to...“ začal som a zamyslene som si šúchal bradu, zatiaľ čo na mňa s očakávaním hľadela, 

„tak to budeme musieť poslať k zubárovi.“

„Čo?“ vyprskla Princessin a zahľadela sa na uviaznutú nohu.

„K zubárovi... len tam vyťahujú stoličky,“ vyhlásil som. „Ja na to nemám diplom.“

„Vždy som uprednostnila šarlatánov.“

Usadil som ju na stôl a s ťažkosťami som ju oslobodil.

„Si divná, tvoja výsosť,“ podal som jej ruku, aby mohla zoskočiť. Zovrela mi ju ako dieťatko, čo 

chytá prst do pästičky.

„Divná nie... ale ako malá som bola trošku morbídna. Hrávala som sa, že som v nemocnici so 

zlomenou nohou.“

„Hrala si sa na zlomenú nohu?“

„Ale vždy predtým som sa stihla zahrať na to, že niekde padám naozaj. Nemohla som si dovoliť 

pobyt v skutočnej nemocnici. Preto som bola celé detstvo nezničiteľne zdravá.“

„Kecáš. Nanajvýš si chcela byť chorá a zostať doma. Ale nie v nemocnici a so zlomenou nohou. 

To žiadne decko nechce.“

„Ale hádam by sa to dalo vybaviť... taký pobyt v nemocnici.“

„Neblázni,“ pozrela na mňa prísne spod ofiny. „Nedobrovoľných pacientov by to znechutilo. A ja 

si to ani teraz nemôžem dovoliť.“

Ale prečo, prečo? Prečo si to nemôžeš dovoliť, Princessin???
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21 – OPÄŤ IZABEL A SAMOTA

Som doma.
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Teraz, keď sa vonku chýli z jesene k zime a prešiel už polrok, čo ju poznám, začínam mať strach, 

že tá zima, ktorá začína zúriť za oknom, je predzvesťou, symbolom niečoho, straty a umierania... 

akoby nemali byť Vianoce. Ale budú, veď už o necelé tri dni sú tu. A ona sa balí, lebo dnes večer 

ide k rodičom, ale kam presne, to neviem a nechcem vedieť. Možno do toho mesta Andyho Warhola 

(ktorého si z neznámych príčin tentokrát zamilovala), možno do Rumunska, ktoré vydáva za svoju 

rodnú zem, či do Dánska, Francúzska, či Fínska, ktoré si na to nárokovali.

Ja mám tiež s kým stráviť sviatky, veď nie je jediný človek na tomto svete, ktorého poznám. 

Lenže včera prišla s tým, že sa u nich zastaví Džin a príliš, príliš sa radovala, ak som si správne 

všimol.

„Ku mne príde Jéžíš!“ vrátil som jej to. Vytreštila užasnuto oči: „Ty máš ale známosti.“

A viac sa nevypytovala.

Dnes som vypil proti depresii sedem hrnčekov takmer vriacej horúcej čokolády. A to si dávam 

pozor na figúru.

Natrafil  som na Izabelu.  Myslel  som si,  že už nemá moc ma nejako ovplyvniť či  prinútiť  k 

zamysleniu, ale zjavne som sa mýlil.

Jej podivuhodný radar na klebety hneď zachytil moju popreliačovanú hlavu.

„To čo sa ti stalo?!“ zvrieskla na celé metro, takže som ju musel zaregistrovať, hoci som takmer 

oslepol od toho neznesiteľného množstva dymu. Cigaretu držala tak kŕčovito, až mi napadlo, že iste 

za ten čas chytila reumu.

Rozpovedal som jej príbeh za príbehom. Dívala sa pochybne.

„Ty ju asi ľúbiš, čo?“ priložila si cigaretu k rúžu. Zostal na nej červený odtlačok. Vyprskol som. 

„Čo vlastne robíš pre tú svoju grófku? Vykladáš vagóny?“

„Nie, ja... žijem najkrajšie obdobie svojho života. Teda, keby nebola preč...“

„Je preč?“

„Je pred Vianocami. Všetci sú preč.“

„Ty nie.“

Zatriasla krabičkou a nahmatala ďalšiu cigaretu. Na Izabele je skvelé, že vždy vie, kedy koho 

ponúknuť.

Vyfúkol som dym.

„Bolí to, čo? Keď je preč. Keď sa na teba vykašle,“ zrakom ma prebodávala a pochopil som.

Uškrnul som sa pochmúrne: „Chceš povedať, že ti chýbam?“

Nechala si po tvári rozliať chladný úsmev.

„Nie si nič extra... možno práve preto mi vadí, že si sa na mňa totálne vykašľal.“

„Aha.“ Urazilo ma to. Princeznej by nikdy nikto nepovedal, že nie je nič extra a každého by 

92



hnevalo, že sa mu neozýva práve preto, že je extra. Všetko by som jej odpustil, až na to, že jej 

ješitnosť sa dotkla mojej.

„Niekedy pochybujem,  že  je.  Vieš,  či  naozaj  existuje,“  naozaj  efektne  si  potiahla  z  cigarety. 

„Alebo či ide len o imaginárny vzťah, len v tvojej hlave.“

Možno je to len v mojej hlave – ale aj to môže byť skutočné, podľa toho starca z Harryho Pottera.

A predsa – nechal som si kvôli nej rozbiť hlavu, i sa rozhádať s rodinou, s ktorou som dovtedy 

prakticky nehovoril, či stratiť predchádzajúcich priateľov a ona tu nie je. Neobetoval som priveľa 

pre niekoho, kto nie je vždy pri mne?

Max našiel náušnicu.

Sedím doma, zabalený v deke a hľadím na fotografiu, kde so širokým úsmevom sedí ona, ja a 

Džin. My dvaja sa k nej z bokov nakláňame a pridržiavame jej na hlave veniec zo sedmokrások, za 

nami vidno kúsok zo steny v jej kuchyni, ktorú sme pomaľovali jej portrétom.

Počúvam sentimentálne a ľúbivé piesne zo sentimentálnych a ľúbivých filmov, ale na radosti mi 

to veru nepridáva, najmä keď sa rozpomeniem na kontrapunktné jazzové skladby, či pesničky s 

navonok  nezmyselnými  textami,  ktorými  ma  zvykla  ohurovať.  Ale  tie  piesne  dodávajú  tomuto 

smutnému obrazu správnu príchuť, keď občas človek chce vyzerať ako vystrihnutý z filmu.

Ale na nálade to nepridáva. A zlá nálada nepridáva na kráse. Ale čo na kráse záleží, keď niet 

nálady, ktorá by mi mohla pomôcť sa z krásy radovať?

Ibaže mám zlú predtuchu, akoby sa ktosi chystal uzavrieť pascu a teraz ma sleduje. Akoby niekto 

kul pikle. Akoby mi niekto chcel raz a navždy podgilotínovať všetku veselosť.
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22 – CIRKUS V KUCHYNI, KLOBÚK V MODROM A DŽIN VO DVERÁCH

Po mesiaci je zase späť, ale moje úzkosti miznú len zanedbateľne. Ani neviem, prečo som zrazu 

plný obáv, akoby sa malo naplniť niečo, čoho sa tak veľmi obávam – že by sa mala zrazu vypariť z 

môjho života.

Hrdo  mi  ukázala  svoju  novú  peňaženku  –  ako  inak,  v  tvare  plyšového  hadíka  -  „snejká“. 

Nezaujímali ma peniaze, zaujal ma malý lístok, ktorý, ako sa ukázalo, patril londýnskej mestskej 

hromadnej doprave.

„Načo to nosíš, Princessin?“ pýtal som sa hneď.

„Cítim, že sa tam skôr dostanem... navodzuje mi to pocit, že už tam som, alebo skôr, že už som 

tam bola...“ zamyslela sa. „Možno som tam už naozaj aj bola.“

Ona niekedy nevie, čo kedy robila, a či to vôbec robila. Ale asi jej je to jedno. Jej ide o zážitky, 

nie  o  to,  či  sú  aj  reálne,  alebo  len  vsugerované.  Je  schopná  mi  vyrozprávať  do  najmenších 

podrobností, čo robila na včerajšom galavečeri a na druhý deň zistím, že strávila celú noc v posteli, 

ako mi oznamuje Veneno. A jeho dôveryhodnosť sa ráta možno aj viac ako jej.

Rozpovedal som jej, ako si Izabela myslí, že nie som nič extra, vyrozprával som sa z tej podivnej 

rany v tvare čiernej diery – keď človeka zabolí, ako splýva s davom. Pozrela na mňa od špagiet a 

naklonila súcitne hlavu.

„Možno sa na to príliš upínaš.“

„Na čo?“

„Čo si o tebe myslia tí druhí. Možno by bolo lepšie, keby si dal sebe samému šancu.“

„Myslíš ako... byť sám sebou?“ 

Súhlasne mykla plecom.

„Princessin, takú radu mi dá každý druhý falšovaný psychológ, či motivačný rečník.“

„Možno som motivačný rečník.“ Pozorne natáčala špagetu na vidličku a nechala ju skĺznuť späť 

na tanier. Svoju porciu som znechutene odtisol Venenovi, Princezná mi nabrala priveľa.

„Princessin, byť samým sebou je také klišé, až je to otrava.“

„A vyskúšal si to niekedy?“

Prudko som vstal od stola.

„Áno, bol som sám sebou – než si sem prišla! A vieš čo? Bol som šťastný! Lebo som sa nemusel 

prispôsobovať tvojmu optickému... optimistickému svetu, sakra! Nemusel som si lámať hlavu, z 

čoho žiješ, z čoho platíš nájom, čo pre teba znamená Džin a čo pre teba, doboha, znamenám ja!“

A odkráčal som preč, zhodiac misku so špagetami na zem. Paradajková omáčka sa rozprskla a 

pripomínala krv.
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10.1.

Je desiateho januára. To je skutočnosť.

Fréja hovorí, že to je moja chyba, že sa nechávam Izabelou zmiasť.

„Ja si nepripúšťam už dlhý čas, aby ma ovplyvnil názor iných ľudí,“ pohadzuje pravidelne svojou 

ohnivou hrivou ako lev pomsty. Ale ona sa nepomstí, nemá prečo. Preto mám Fréju rád, lebo svojím 

vlastným originálnym spôsobom robí to isté, čo Princessin.

11.1.

Mal som nepokojnú a ťažkú noc, zhrýzalo ma to a trápilo, lebo stále ma ohrozuje pocit, že odíde a 

nechá ma tu samého. Ani jeden z nás nikdy neurobí prvý krok – a vlastne ho ani nechceme urobiť.

Tľapkal som naboso po nalakovaných parketách, chodidlá sa mi prilepovali a odliepali, naslepo 

som šmáral po kľučke do kuchyne, aby som si mohol zaliať kávu. Na kuchynských kachličkách sa 

mi do päty vryplo čosi s mnohými drážkami a hrboľmi, bolesť mi to prelialo do mozgu. Zohol som 

sa a zdvihol miniatúrneho hrocha.

Predo  mnou táborila  rozľahlá  karavána cirkusu,  zmenšeného cirkusu  zaberajúceho celú  moju 

kuchyňu, od dlážky cez sporák až po digestor a na rýchlovarnej kanvici sa krčil tiger s rozďavenou 

papuľou.

A tu máš zachodené zebry, kočovné kobričky, túlavé tigre, lietajúce levíčatá. A medzi nimi sa týči 

putujúca podivná princezná.

Večer sa mi vklopkala do bytu s džúsom v termoske, v pyžame vliezla do mojej postele a nechala 

sa obsluhovať, zatiaľ čo som vyváral volské oká, opekané bagetky i cestoviny.

Zatiaľ skákala po mojom matraci, húpala a chichotala sa, dlaňou mi naznačovala, aby som si 

konečne prisadol. Nachystal som hostinu, vniesol ju do postele a ona mi dala sŕkať zo svojho džúsu.

Zveril som sa jej, ale ona sa len smiala. Chcel som vedieť, načo ten cirkus (doslova) a ona, načo 

sa báť, načo riešiť to, čo bude a čo je, keď sa dá aj žiť?

Žiť – to je jesť a skákať po posteli, smiať a rozprávať sa.

Odkladal som cirkus do škatule, ktorú som jej chcel vrátiť, keď sa zo spálne ozval buchot. Spod 

postele jej vytŕčali bosé nohy. Ľahol som si na brucho a hľadel som, ako si šúcha temeno.

„Tak čo si to tu stvárala, Princessin?“ káral som ju.

„Dúfala som, že ti niečo vykúzlim. Učil ma to. Ale asi to nefunguje, lebo nie som wiccanka. A to 

nie je fér, lebo sa to tu malo zjaviť. Ale on asi tiež neovláda to premiestňovanie.“

„Kto on?“

„Kúzelník na rohu ulice.“
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Popred oči jej preletel chumáč prachu. Zažmúrila ich.

Ten  kúzelník  je  šarlatán  ako  z  rozprávky.  Jeden  z  tých,  ktorým len  ona  vie  dôverovať.  Má 

veľkého bieleho zajaca, ktorého vyťahuje z klobúka. Ten chudák má zodratú srsť a oči červené od 

únavy. Toho kúzelníka preto často naháňajú ochrancovia zvierat, ale o tom ona nevie. 
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Nevie ani o tom zajacovi.

Pokrčila nos a odhodlane vykĺzla von. Prv, než som sa stihol spamätať, odbehla do svojho bytu. 

Prevalil  som  sa  na  chrbát  a  ona  už  bola  späť,  v  rukách  niesla  zhúžvaný  balík  so  smiešnymi 

Mikulášmi s veľkými bruchami a tenkými nohami do „o“.

„Toto ti posiela Fréja,“ podala mi ho a vyčerpane si sadla na posteľ.

„Bol som s ňou včera,“ čudoval som sa. „Prečo mi ho nedala sama?“

„Dala  mi  ho  pre  teba  ešte  skôr,  krátko  potom,  čo  sme  rozmýšľali  o  tom tvojom klobúku.“ 

Vyzerala previnilo: „Och, dokelu, musel si si myslieť, že ti nedala žiadny vianočný darček.“

Ja som jej tiež nedal. Teraz som vyzeral previnilo ja.

„Čo je? No tak, rozbaľ si to,“ súrila ma.

Poslúchol som a predo mnou sa zjavil ostrotyrkysový slamený pánsky klobúk s tmavomodrým 

jednoduchým lemovaním.

„Krásny, že?“ spýtala sa zneistene, keď som sa dlho neozýval.

„Je modrý,“ skonštatoval som.

„A to nie je tvoja obľúbená farba?“

„Bola,“ odvetil som skormútene. „Kým som nespoznal... cyklámenovú.“

Odvrátila sa odo mňa, ale nie znechutene, ani odmietavo. Len akoby sa hanbila, bola ešte menšia, 

krehkejšia a zraniteľnejšia.

„Nechcel som, aby to vyzeralo, že nie som sám sebou,“ hovoril som potom Fréji do telefónu. Ona 

je ochotná ho zobrať v akejkoľvek hodine a mať milý hlas. „Len som jej chcel naznačiť, koľko pre 

mňa znamená.“

Princezná odchádzala a pyžamo za ňou plantalo. Chytil som ju za ruku, chcel som ju zastaviť. Ale 

ona na mňa vystrašene pozrela, nenápadne mi vykĺzla a zmizla do tmy.

Z Princezninho bytu sa ozýval krik.  Čudoval som sa, že počujem Džina.  S nákupom som sa 

pristavil pri jej dverách a práve vtedy sa prudko roztvorili. Džin si v nich na svoje gorilie ruky 

naťahoval čiernu koženú bundu.

„A tebe šibe, alebo čo?!“ oboril sa na mňa a zmizol.

Klopal som, ale Princezná neotvárala.
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23 – KEBY SA MI NA ZAČIATKU DAL PREDPOKLADAŤ TAKÝ STRACH, MOŽNO BY 

SOM SA ANI NEOPOVÁŽIL RISKNÚŤ STRETNUTIE S ŇOU... ALE MOŽNO, NAPRIEK 

TOMU – ÁNO...

Telefonoval som s Fréjou, keď sa ozvalo divé cenganie mojich dverí. Nazrel som cez priezor. 

Okolo krku Veneno, v ruke ďalší balíček.

„Ďalšie Vianoce?“ otvoril som dvere dokorán. „Od koho tentokrát? Od Džina?“

„Kdeže, Džin ťa neznáša,“ vravela. Pery mala bledé, vlastne celá bola akási priesvitná, akurát čo 

na mňa hľadela spod červenej čiapky.

„Prečo?“

„Lebo na teba žiarli.“

Akoby ani nedýchala.

Uškrnul som sa: „Kvôli tebe?“

Pozrela na mňa uprene, ale keď postrehla ironický tón, len pokrútila hlavou: „Kvôli Venenovi.“ 

Bol to zase ten známy uponáhľaný tón pádiaceho vlaku, upokojoval ma. „Toho totiž Džin zbožnuje, 

Veneno zbožňuje teba a ty nezbožňuješ nikoho... či áno?“

„Ale áno,“ zavrátil som ju.

„Džin  vie,  že  z  tvojej  strany  mne nič  nehrozím,“  rýchlosť  lokomotívy  som už  ani  nestíhal, 

nevnímal. „Ale nechce, aby ťa Veneno mal radšej ako jeho... A navyše sa bojí, aby nebol kvôli tebe 

neverný mne.“

„Veď Veneno  ťa zbožňuje,“ oponoval som, ako som len v tej chvíli vedel. „Je to tvoj manžel, 

teda, ak si hovorila pravdu.“

„Ty niekedy fakt nevieš, kto Veneno vlastne je, však?“ usmiala sa, ale bola nahnevaná, videl som 

jej to na očiach, ale vôbec som nechápal prečo. A zrazu len skĺzla po schodoch a dvere jej bytu sa 

zavreli s neodvratným treskotom.

„Tá tvoja Princezná hrá s tebou, ale aj s nami všetkými pekne čudnú hru,“ šomral Max. „Odtrhla 

ťa od reality. Teraz sa tváriš, že nič nepotrebuješ, ani kariéru, ani peniaze, ani žiadnu spoločnosť 

okrem tých pomätencov.“ Hodil do seba pohárik. „Div mi tu neveríš na zázraky...“

„Neverím. Spolieham sa na ne.“

Prenikavo odfrkol a hodil do seba ďalší. Vždy si objednáva rovno po troch. Toto však bolo ešte 

len prvé kolo, takže si to ešte pamätám.

„Aj to je isto jedna z jej múdrostí.“ Prisadol si bližšie ku mne a donútil ma hľadieť mu priamo do 

očí: „Pozri, aj ja som navyvádzal hlúposti. Ale to som mal vždy trochu v hlave, viac ako teraz.“

Veď si pamätám, ako sa raz takmer zavesil na krištáľový luster.
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„Vliezla ti hlboko do gebule. Ako vodca nejakej sekty. Riadne strelenej sekty a preto mám o teba 

strach.“

Pri druhom kole iba čosi drmolil, a ja som ho drmolením presviedčal, že som sa nedal zlanáriť do 

žiadnej sekty, len som sa možno, proti vlastnej vôli... nie, to nie je možné.

„Ty si niekedy nedoslýchavý alebo čo?“ pohoršene skríkla Fréja, keď som jej porozprával, čo sa 

mi stalo s Princessin naposledy. „Myslela som, že ty to pochopíš, lebo si... ktoré slovo ťa neuráža?“

„Mňa neuráža nič, pokojne tam hoď aj buzíka.“

Pokrútila hlavou.

„Nie, ty nie si buzík. Nemôžeš byť.“

„Dobre, keď sa ti to hnusí, som teplý.“

„O tom hovorím. Ty zrejme nie si. Inak by si voči nej nebol tak egocentrický.“

Strhol som sa.

„Pozri, okrem toho, že si sa zrejme jedno ráno zobudil a povedal si si: okej, som teplý, bol si 

niekedy zamilovaný do hociktorého muža viac ako si do nej?“

Vybrala z čaju cedítko a nechala ho odkvapkať nad hrnčekom. Odtisla to a krútila si červené vlasy 

medzi prstami, hľadiac na mňa pochmúrne. A ja som nevedel, čo na to povedať.

Rozhodol  som  sa  konať,  postaviť  sa  konečne  svojmu  strachu  a  svojej  domnelej  osobe,  i 

charakteristike, ktorú o mne spravili iní – a zaklopal som na jej dvere. Chcel som sa s ňou konečne 

porozprávať, prvýkrát vážne a záväznejšie než kedykoľvek predtým.

Všetko šlo, ako zvyčajne. Otvorila mi a pozdravila ma.

Vpustila ma dnu, kde na mňa Veneno pozdravne sykol.

Odpovedal som mu zdvorilým kývnutím hlavy.

Ona nachystala čaj a nejaké jedlo, ktorého chuť som nevnímal, lebo mi v ústach zavadzali slová, 

ktoré už mali byť dávno vypovedané a neboli, nie sú a asi nebudú.

Usalašila ma do kresla a hádzala mi všedné konverzačné vetičky, tak všedné ako len môžu byť a 

napokon sa pôžitkársky usadila na koberec.

Dosť dlho sme sedeli – ja v kresle nervózne poklepkávajúc prstami a čakajúc na správny moment 

a ona pri mojich nohách, pričom mi predčitovala básne z malého zápisníčka, ktorý jej darovala 

Fréja. A pri každej zvýskla, že je to jej obľúbená, ba nie! Najobľúbenejšia!

„Nemôžeš mať toľko najobľúbenejších,“ smial som sa, keď to skríkla už asi štyridsiaty ôsmy raz. 

Smiala sa so mnou: „Je ma toľko, že mi nestačí len jedna najobľúbenejšia. Musím ich mať tisícky. 

V každej chvíli som úplne iná. Teraz som smutná. A o chvíľu budem veselá...“

„Stále si veselá,“ namietol som.
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„Práveže sa už ani nepamätám, kedy som bola naozaj veselá. Nedokážem už preskočiť hladinu 

svojej všednej veselosti.“

Povedala to tak vážne, že som sa neubránil ďalšiemu smiechu.

„Vidíš,  teba  bavím,“  usmiala  sa  nezvyčajne  smutne  na  svoju  obyčaj.  „Ale  ja  postupne 

chradnem...“

Smiech ma okamžite prešiel. Vskutku bola veľmi bledá. Vydesilo ma to.

„Necítiš sa dobre?“ skĺzol som z kresla k nej na dlážku.

Dýchala dosť plytko. Pozrela na mňa vyplašene, nechápem prečo.

„Nie, nie, nie,“ šepkala. „Och nie.“

„Nechceš doktora?“

„Nie...“ zvinula sa na dlážke do klbka akoby ju zvierali v páse kliešťami. Trhane vzlykala. Po 

prvý raz som ju videl naozaj  neveselú.  Pohladil  som ju po pleci v snahe utešiť ju  zbytočnými 

frázami. Zrazu sa prudko posadila.

„Musím odísť,“ vyhlásila.

„Dobre,“ vyskočil som a priniesol som jej kabát.

Vzala si ho, ale pozrela na mňa tak žalostne, až sa mi zatmelo pred očami.

„Ty to nechápeš,“ povedala duto. „Musím odísť.“

„V poriadku, ideme,“ povzbudzoval som ju. Roztriasla sa.

„Chcem Džina,“ rozplakala sa opäť. „Chcem Džina, priveď mi Džina!“

Dotklo sa ma to. Chvíľu som zostal nehybne kľačať a zvrchu som sa díval na chvejúci sa chrbát. 

Potom som vstal a odišiel, nechajúc ju tam samu a nariekajúcu.

Nikdy viac ju nechcem vidieť. Ani ju, ani Venena, ani nič, čo mi vniesla do života, vrátane Hany 

Krížovej, Fréje a najmä Džina.

Nedokážem to. Ako prvá dala môjmu životu zmysel. Prepána, čo bez nej budem robiť, čo si 

počnem, čo bude ďalej?

Nesmiem byť egocentrik, musím dávať pozor na to, čo mi povedala Fréja.

Čo tam po Džinovi, čo po tom, že ho chce vidieť, že ho má radšej ako mňa?

Ja ju aj tak nemôžem mať až tak rád.

A preto som vošiel do jej bytu. Pôsobil ešte rozlietanejšie ako inokedy, z dvier postŕhala obrázky. 

Revala tam síce hudba ako vždy, ale ona netancovala a nevznášala sa, naopak, narýchlo a trochu 

nemotorne zhrabúvala veci zo skríň a hádzala ich do kufrov, medzi inými aj do krikľavočerveného, 

s ktorým som ju vtedy z okna zbadal prvýkrát. V tvári bola ružová, náhlivo sa na mňa uškrnula a 

pristúpila Venenovi chvost, na čo on zasyčal. Hodila ho na skriňu, do bezpečia, lebo všade na zemi 
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sa váľali rôzne veci, od  papierov a kníh cez šatstvo až po pokazené hudobné nástroje.

„Volavka ma upozornila,“ vravela mi narýchlo. Nepýtal som sa, ešte som chcel trucovať. Hlúpo, 

zbytočne trucovať!
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Nepohol som ani prstom. Ona balila všetko, jedno cez druhé. Napokon zostal len holý nábytok, 

kým  som  si   konečne  uvedomil,  že  asi  nezhŕňa  všetko  svoje  imanie  do  kufrov  len  tak,  bez 

akéhokoľvek zmyslu.

Všimla si môj konečne zarazený výraz.

„Musím odísť,“ mykla čudne rukou. Vyzerala dosť ľútostivo.

„Na ako dlho?“ ozval som sa duto.

„To by si radšej nemal vedieť,“ opäť to zvláštne gesto rukou.

Vtedy som si uvedomil, že tou rukou mi naznačovala podrezanie hrdla – znamenie smrti, a teda 

lúčenia.
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24 – BALADA O TULÁKOCH

Keď sa zatvorili dvere auta a ona odcestovala ktovie kde a ktovie prečo, zatvoril som sa i ja do 

svojho malého sveta s pukancami, televízorom a škoricou. Párkrát som odpísal Maxovi, ale inak 

nič, nič. Ani som sa nepohol, až kým dobrák Max neprišiel až ku mne domov a nezačal rýpať, aby 

som sa spamätal.

Tak som ho vyhodil.

Teraz sedím vo svojom nepohodlnom čiernom kresle, ktoré nemám rád (neznášam ho! Neznášam 

ho!!!) len preto, lebo podľa angažovaného predavača je dobré na chrbticu. Ale nie je. Keď sa mi 

ešte  niekedy bude chcieť odtiaľto vyliezť,  pobežím za tou  vtierkou v nábytku,  dôstojne  mu to 

oznámim a asi ho skopem na smrť.

Pána, jak ja to tu nenávidím! Odkedy odišla, zostal len prázdny byt a tento hlúpy, sprostý denník, 

ktorý mi ako naschvál prízvukuje, že to všetko nebol len sen.

Nenávidím ho. A neznášam... ju.

Už nikdy tu nič nezapíšem.

Len občas si ho prezriem.

Musím sa uistiť, že to bola ozaj skutočnosť. A čo keď sa mi ešte stále sníva, aj o tomto denníku?

Na tom nie je nič zlé, keď si ho z času na čas prelistujem.

No dobre, tak tu včera bola Fréja. Vie, že ona odišla. Ale je schopná sa cez to dostať. Bolo by 

skvelé, keby mi bola to, čo mi bola ona. Ale nie je, hoci potenciál na to má. A je strašne dobrá a 

milá. Čarodejnice sú skvelé bytosti, láskavé a dobré. Nenávidím tých, čo ich upaľovali. Keby upálili 

aj Fréju, teraz by mi nezostalo vôbec nič.

A to som ju kedysi chcel vyškrtnúť zo svojho života aj s Princessin! Len za tú hlúpu, krátku 

vetičku o Džinovi.

A neustále sa mi tisne na jazyk myšlienka, že upálili aj ju. Teda, že chceli a ona musela utekať, 

ďaleko, ďaleko, do hociktorej zeme, len aby nebola tá jej. Áno, je to smiešne. Áno, idem spať.

„Možno nie si až tak ďaleko od pravdy,“ povedala mi Fréja. „Možno akoby ju naozaj upálili.“

„Ty niečo vieš!“ Ha! Tá hraná neistota bola príliš hraná.

Poškrabala si ucho.
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„Fréja, povedz mi,“ naliehal som. „Je to preto, že som sa choval ako debil?“

„Neodišla dobrovoľne,“ vytiahla zo seba.

„Ha!“

„Nie, ver mi. Záchvat zmeniť miesto prichádza u nás zvyčajne buď o dva mesiace skôr, alebo o 

tri neskôr. Toto nebol čas, kedy by po tom zatúžila len tak...“

„Čo myslíš tým u vás?“ zagánil som.

„U nás,“ opravila ma, „čiže aj u teba – sa z času na čas dostaví pokušenie obletieť svet z nejakého 

tak neuchopiteľného dôvodu ako túžba lietať.“

Tak doslova to povedala.

„Je to súčasť balamuťofónnych civičení. Alebo ste sa nedostali až tak ďaleko, ako je lietanie?“

„Nie,“  povedal  som  podráždene.  „Ak  si  si  nevšimla,  moja  trénerka  náhle  zmenila  svoje 

pôsobisko.“

Už len pri predstave, že niekoho iného zasväcuje do tajov balamuťofónnej fázy, ma skrčilo v 

drieku. To patrilo mne, kým neodišla. Krucinál!

„Čo teda si mi vlastne chcela povedať?“ mračil som sa a hrabal sa hlbšie do deky v tom mojom 

hnusnom kresle.

„Ja zvyknem hovoriť, že ona patrí medzi krehké bytosti...“

„Nie je človek?“ vyskočil som.

„Čo ťa nemá, jasné, že je človek,“ popudila sa, keď som jej zasa skočil do reči. „To, že je človek, 

nevylučuje to, že je aj krehkou bytosťou, čo zvykne jedávať čarovný prach a prislúcha k nim spústa 

ďalších  metafor  –  pravdaže,  neber  to  doslova  (opäť  som  otváral  ústa).  Nemáš  ani  trochu 

obrazotvornosti?“

„Práveže mám, preto sa pýtam.“

„Nie, ty chceš všetko konkrétne. Chceš si to ohmatať, svojim očiam tak málo veríš, že skôr uveríš 

tomu, že jestvuje lietajúce prasa, ak to píše nejaký časopis...“

„Dobrý časopis!“

„... než keby si to prasa videl na vlastné oči. Nevieš dôverovať svojej fantázii natoľko, aby si jej 

bol ochotný popustiť uzdu. Je s tebou ťažká práca, to skôr človek zvládne Hanu Krížovú...“

„To je urážka!“

„Je to milé dievča a jediná jej chyba je to, že zaťato trvá na presvedčeniach, ktoré jej od detstva 

vštepovali. Tebe nik nič nevštepoval a predsa si oveľa strnulejší, než bola ona. I preto si ťa vzala na 

starosť práve Princessin...“

„To znie, akoby ste sa pripravili práve na mňa,“ zasmial som sa nervózne. „Akoby ste boli tajné 

hnutie...“

Zmĺkla.

105



„Čože?“ dožadoval som sa.

„To netvrdím... to o tom hnutí. Ani to nebolo dohodnuté. Keď som ju prvý raz stretla tu, už ťa 

poznala a vravela, že nepozná nikoho, kto by to potreboval tak, ako ty.“

„Čo som potreboval?“
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„Jej prítomnosť,“ odvetila Fréja, v rýchlosti hľadajúc čo najvýstižnejšiu odpoveď. Našla ju.

„A?“

„A preto si  myslím,  že by od teba neodišla  dobrovoľne,  najmä teraz,  keď si  práve – ako to 

povedať? – keď si práve v rozkvete.“

„V rozkvete?“

„Ocitol si sa vo svojej životnej ére, keď sa začali diať divy a zázraky. Nepozeraj na mňa tak, 

viem, ako pateticky a dramaticky to znelo, ale je to pravda, či nie? Máš ohromné šťastie, že prišla 

práve vtedy, keď si takmer zhnil a spráchnivel a ty sa dokážeš len sťažovať, že odišla teraz, práve 

keď si sa konečne aspoň predral na svetlo.“

Zahanbil som sa.

Fréja našpúlila pery a prehodila si červený vrkoč cez plece, s očakávaním na mňa hľadela.

„Skús to niekomu odovzdať. Aj za ten krátky rok, čo ste boli spolu, sa na teba muselo od nej čosi 

nalepiť...“

Skúšal  som  trik  so  sviečkami,  o  ktorom  rozprávala  Fréja,  keď  som ju  druhý  raz  stretol  u 

Princessin. Dve sviečky sa približujú, každý deň čoraz bližšie k sebe a ku mne by sa mal priblížiť 

dotyčný, ktorého si predstavujem pod druhou sviečkou.

Skúšam to celý týždeň, ale ona sa nevracia.

Volal som Fréji. Naše sviečky sú nalepené, vosk im splýva v jeden, a ona tu nie je.

Fréja vraví, že je to normálne. Lebo tomu neverím.

To nie je pravda, mimochodom. Úplne tomu verím.

Stretol som poštárku. Podala mi nejaké účty.

„Viete o tom, že tej vašej priateľke som nikdy nedoručila nič z poisťovne, ani úradu...“ prehodila, 

kým som jej podpisoval potvrdenia.

„Nič?“ spýtal som sa bez záujmu a potom som sa zháčil.

„Nič... záhada, že? Akoby ani nikdy neexistovala,“ krútila hlavou a vzala si potvrdenia.

„Ale to nie je možné,“ ozval som sa duto. „Ona... hovorila mi, že tam chodí.“

„Ach tak...“ vzdychla si poštárka. „Nó, ona asi hovorila fúru vecí, však?“

Usmiala sa na mňa a odkráčala.

Moja milovaná Princezná je luhárka a klamárka. Luhala aj mne a klamala mi.

To je jej povolanie. Chodí po svete a celý ho podvádza, a za priateľov, ktorých zradí, dostáva 

prémie. Bitch.
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***

Hej, čo vlastne rieši s toľkými rôznymi ľuďmi? Ja, Džin, Fréja, Hana Krížová a tí ďalší, ktorí síce 

miesto v tomto denníku nemajú, a predsa sú, predsa som ich poznal... nemohli by sme sa za iných 

okolností stretnúť v jednej miestnosti, lebo by vesmír vybuchol.

Chráni ona nás, či my ju?

Kam sa toľko vytrácaš, Princessin?

Nechávaš ma na pomyselnom daždi (a moju hanbu vidí každý)

venujúc sa iným ťažkopádnym telesám

Krása klamárky a pôvab opilca, vždy v triezvom stave -

prečo som sa už skôr nedal na básne?

Veril som ti najviac na svete, doriti! Môžem vôbec ešte niekomu veriť?

Chcel som ti nazrieť do bytu. Dvere boli zamknuté a neboli na nich žiadne obrázky, ktoré by 

hovorili,  že je to vchod do tvojho bytu a tvojho sveta. Neprechádzalo popod ne to teplé, nežné 

svetlo, na ktoré som si tak zvykol, kým si tam bola doma.

Prišiel niekto nový. Je to žena a otvára dvere do jej bytu.

Prišli ďalší. Sú to sťahováci a prenášajú nový nábytok do jej bytu.

Videl som ju z okna. Ani trochu sa mi nepáči.

Opäť som ju videl z okna. Páči sa mi trochu viac.

Vyzerá celkom milá. Ale nie je to Princessin.

Je celkom milá. Ale nikdy, nikdy to nebude Princessin.
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25 – PRVÉ POČUTIE O REPORTÉRKE JAHODE JAHODOVSKEJ

4.5.

Debata s Maxom. Fréja naňho zrejme telepaticky apelovala, aby mala na chvíľu pokoj. Vraj sa 

nemám večne utápať v sebaľútosti. Max je ľudožravá obluda. Vôbec nerozumie ľudskému utrpeniu.

5.5.

Som si takmer istý, že Max si dokonca i každý svoj pocit vyráta na stotiny.

7.5.

Už je to viac ako rok, čo som ju spoznal a jediná vec, ktorá mi zostala, je nič. Číročíre nič. Možno 

len Fréja, ale to je osoba, nie vec. A ten klobúk, ale ten je od Fréje. A teda pokojne smiem vyhlásiť – 

nič.

Možno má Max pravdu. S jej odchodom som odišiel aj ja, ale zatiaľ čo ona labzuje kde-kade po 

svete s Džinom (!), ja si neviem nájsť miesto ani tu, ani nikde inde. Max mi káže: odíď. A Fréja mi 

to tiež radí. Ale nemôžem, lebo stále v sebe prechovávam naivnú nádej, že sa možno ešte vráti, sotí 

mi do náručia Venena a vykopne zo svojho bytu ženskú, čo sa tam nasťahovala a chce byť milá. 

Viac by ma potešilo, keby nebola.

Keby nebola, bolo by to pre mňa ľahšie. Napríklad včera, keď olupovala zvyšky obrázkov z dverí 

a frfľala a (podľa nej) vtipne komentovala predchádzajúcu majiteľku. Hrýzol som si do pery a už-už 

som sa chystal odísť, keď vtom na mňa zvolala: „A to by ste sa čudovali nad tou čarbanicou v 

kuchyni... sedemkrát som to musela premaľovávať!“ a veselo sa zasmiala. Úpenlivo som sa modlil, 

aby som ju neschmatol, nestrčil do výťahu dole hlavou a neposlal až do pekla. Lebo si to nezaslúži. 

Lebo je taká, aký som býval ja.

8.5.

Dostal som od nej list! Ešte nikdy som nedostal list. Volá mi Izabela. Musím ísť.

9.5.

Sedeli sme oproti sebe a ja som sledoval, ako si nakrúca vlasy na prst. Napokon sa naklonila ku 

mne.

„Nikdy nepochopím,“ začala a ja som sa naklonil k nej, aby som lepšie počul, „ako sa niekto 

môže tak zožierať.“

Za jej chrbtom som zbadal Maxa. Nechcel som, aby nás videl a tak som sa natiahol bližšie, vzal 

jej tvár do dlaní a vtiskol na pery bozk.
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Je to starý trik, nikdy nezaberie.

Lebo nikdy nikoho nedokážete niekoho bozkávať tak dlho bez vášne. Odhodilo ju na stoličku, 

vyzerala prekvapene a... vyčerpane.

Zaprel som sa chrbtom do svojej stoličky, podoprel sa lakťom a frajersky sa snažil tváriť, že to 

robím každý deň. Dúfal som, že Max ma nezaregistruje do svojho spoločenského systému.

Dúfal som márne.

Stihol postrehnúť aj ten bozk a blížil sa k nám rozmarným, knísavým krokom, ktorý svedčil o 

tom, že už má trochu v hlave.

„Takže toto je tá tvoja...“

Schytil jej stoličku a prudkým pohybom si ju natočil k sebe.

„Zlomila si mu srdce, ty...“ zarazil sa, so zdvihnutým obočím jej hľadel do tváre. Pozrel na mňa: 

„To je ona?“

Vedel som, že na perách mi zostali zvyšky rúžu. Olizol som ich, chutili za jahodou a pokrútil 

hlavou.

„My sa poznáme, však?“

Prikývol som miesto Izabely. Tá omráčene hľadela Maxovi do očí. Dlhé červené nechty sa citlivo 

dotkli jeho strniska. Hodil som do seba zvyšky martini.

Zverila sa mu, že prečítala Annu Kareninovú.

Ešte toho večera boli zase spolu.

Kráčal som po večernej ulici sám a konečne som mohol otvoriť list od Princessin. Možno mal 

Max pravdu, asi mi zlomila srdce, inak by ma tak neboleli tie prázdne výhovorky – že mala dobré 

dôvody, aby odišla, ktoré mi Fréja vysvetlí (len čo sa vráti z Varšavy) a jedným z nich je Džin (ten 

trkvas,  neznášam ho,  nenávidím  ho).  V Laose  ho  šľahol  do  nosa  elektrický  úhor  a  vtedy  ho 

pochytila strašná depresia (práve takú spôsobil mne) a preto hneď volal Princessin.

Ale  čo  keď  luže,  luže  zas,  tak  ako  ma  predtým vodila  za  nos  a  sypala  soľ  do  očí  plnými 

priehrštiami od fiktívnych púští a sĺnk, cez zložité vypĺňanie administratívnych tlačív a formulárov, 

až po to najhoršie: že jej na mne záleží.

Ja už nechcem, nechcem! A nestačia mi hlúpe listy.

Zaujímalo by ma, či Džinovi tiež tak narieka, že chce mňa, priveď jej mňa!

10.5.

Pripísala, že keď sa najbližšie stretneme, odovzdá mi ďalšie listy a preto by som mal začať písať 

pre ňu dačo aj ja. Vraj tento prvý mi poslala, aby som na ňu nezabudol, spomenul si na ňu z času na 

čas... akoby som mohol.

110



11.5.

Včera  som  takmer  neušiel  z  ďalšej  lopaty.  Utekal  som  pred  starým  protivným  susedom-

matikárom, ktorý trval na tom, že by som mu mal vymaľovať kuchyňu tak ako Princessin, útočiac 

na moje svedomie tým, že ja som na vine, že odišla, čo je úplná hovadina ako všetko, čo on tvrdí, 
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vrátane matematických indukcií a dedukcií...

A tak som vletel bez zaklopania rovno do jej bytu a pravdaže tam nebola ona, ale Perla, ktorá sa 

ta po nej nasťahovala. Ona netrvala na zatajovaní svojho mena, je všedná a nenápadná ako jarný 

vetrík.  Ale  keď som ku nej  mimovoľne  vpadol,  chvíľu  bola  prekvapená,  no  potom len  mykla 

plecom, keď som jej to všetko vysvetlil. Princessin by som nič nemusel vysvetľovať.

„Viete, mňa to až tak neprekvapuje,“ usmievala sa Perla bezducho. „Mám dosť divnú rodinu. 

Som trochu šialená...“

„To všetci,“ zamrmlal som.

Zasmiala sa: „Ale nie až tak ako ja.“

„Fakt?“  uškrnul  som  sa  a  vstúpil  do  mňa  balamuťofónny  trúfalý  duch.  „A kde  teda  máte 

Venena?“

„Prosím?“ napla pravé ucho.

„Á,  balamuťofoniku  nepoznáte,“  začal  som  kofeínovo,  ale  stále  chápavo.  „A čo  rozprávky, 

koncerty, kontrapunkty? Slnko nad Aharasom vo všetkých rozmeroch, rozdávanie balónov len tak, 

bez reklám...“ Pri tých balónoch sa mi zacnelo.

Perla: „Chcete kávu?“

„Kašovitú?“ nedal som sa zastaviť.

„Nuž,“ udivene sa poobzerala, „asi by vám aj tak neprospela.“

„Uprednostnil by som čaj,“ rozvalil som sa drzo na jej elegantne jednoduchom gauči. „Je v ňom 

viac  kofeínu...  Nechať  ho  polhodinu  luhovať!“  volal  som  za  ňou,  keď  omámene  kráčala  do 

kuchyne. Vyskočil som a utekal za ňou. Pred dverami do kúpeľne som sa pristavil.

„Vidíte ten názov?“ zbadala ma Perla. Ukázala na zabielené P-e-t-n-y. Kedysi ta stálo Piešťany. 

Skormútene som prikývol.

„Keď som sa nasťahovala, bolo tu hotové more,“ hovorila zanietene a egocentricky gestikulovala. 

„A na  ňom  plávali  rozmočené  noviny...  Chcela  som  si  vystrihnúť  jednu  reklamu,  má  pekný 

obrázok,“ pozrela na mňa skúmavo, zjavne ma chcela šokovať. Sklamala sa. „Sú na radiátore.“

Neviem prečo, ale podišiel som k radiátoru a vodou skrčené, ale už suché noviny som rozprestrel. 

Boli datované v deň, keď mi začala nariekať za Džinom. Nemohol som uveriť vlastným očiam.

„Musíme zabrániť  takým ľuďom,  aby si  robili,  čo  chcú,“  ozvala  sa  za  mnou  Perla,  až  som 

nadskočil. Hovorila ako zanietený kanditát na prezidenta. „Lebo inak nás zamoria anarchiou. Tak ja 

čakám každý deň na stovkách úradov, vybavujem si dane, platím ich, priznám celý svoj majetok a 

nič, nič z toho. Ako sa mám cítiť, keď sú takí, čo sa tomu šikovne vyhýbajú?“

Nevravel som nič, len som civel na obrázok.

...ktorej  meno  nie  je  známe...  úspešne  uniká...  nezaregistrovaná...  v  žiadnom  katastri...  

odvolávajúc sa na „úplnú slobodu“... vyvolať verejnú revolúciu (proti kalerábom(?) nespoľahlivý  
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zdroj, zlyhanie nahrávacej techniky)... na svedomí niekoľko zbytočných demonštrácií...

„Keď  už  aj  noviny  hovoria  demonštráciám zbytočné...“  zaškľabila  sa  Perla,  „asi  to  už  fakt 

prehnali.“

Na obrázku bola široká škála ľudí, ale jej tvár som spoznal hneď. Nad hlavou držala Venena a 

zjavne s ním zúrivo mávala a Veneno syčal a prskal do kamery, ktorá sa zrejme príliš dotieravo 

snažila zachytiť čaro momentu.

Medzi týmito ľuďmi by mala byť žena s pseudonymom Jahoda Jahodovská, ktorá so zjavnou  

iróniou  a  výsmechom  reaguje  na  súdobú  žurnalistiku  a  svetovú  situáciu...  symbol  plyšového  

zeleného hada je zjavnou provokáciou, akoby chceli povedať: ak sa k nám nepridáte, tak máme  

tajné zbrane... jeho rozoklaný jazyk svedčí o neoblomnosti danej skupiny...

 Znechutene som zavrel noviny. Ale ak sa stretnem s Jahodou Jahodovskou, iste sa mi podarí 

vypáčiť z nej, prečo tá zvláštna aristokratická divnožienka musela tak náhle utiecť.
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26 – POSTUPNÉ NÁVRATY A STARÝ TLSŤOCH

12.5.

Vypýtal som si tie noviny. Ochotne mi ich dala. Chcela sa mi zapáčiť, bolo to vidno. 

„Dúfam, že som vás príliš nevyplašila svojimi bláznovstvami,“ usmievala sa na mňa nasprostasto. 

„Príliš rýchlo odchádzate.“

Neboj sa, Perla, kvôli tvojim bláznovstvám určite nie.

Študoval som tlač dôkladne. S malou lupou som prezrel celú, mierne rozmazanú fotografiu a 

usúdil som, že dáma so pseudonymom Jahoda Jahodovská bude drobná žena v stredných rokoch a s 

popolníkovými okuliarmi. Nos má trochu dohora, vlastne vyzerá ako malé prasa. Ale inteligentne a 

hlavne – informovane.

13.5.
Skúšal som na ňu získať kontakt, volal som do novín, hľadal na internete cez všetky mne známe 

vyhľadávače, odkazovalo ma však dokopy na tri stránky i to tri z nich boli pre mladých autorov.

13.5., neskôr
 Vzdal som to.

14.5.

Perla ma za každú cenu chcela vytiahnuť von a aj sa jej to podarilo. Vraj na ňu pôsobím tajomne a 

melancholicky a zaumienila si, že mi zdvihne náladu. Je to vopred prehratý boj, ale nechal som ju v 

tom. Nechcem byť stále sám.

Čakala ma dole. Naširoko sa na mňa usmievala: „Tak povedzte mi niečo o sebe...“

A vtedy šiel naokolo starý sused matikár a hneď sa do toho zaplietol, že zbytočne odo mňa chce, 

aby som o sebe „vyprával“, že z romantického vzťahu so mnou „nyšt“ nebude, lebo som „pusík“ 

ako vyšitý... atď, atď.

Je pravda, že sa trochu stiahla, no keď starý ťahavý sopeľ odtiahol, chytila sa ma pod pazuchu, 

zaškúlila na mňa – zrejme zvodne a vravela, že ešte nikdy nepoznala takého ako ja a že dúfa, že jej 

zodpoviem niekoľko otázok.

A ja na to, že to veru nie.

A ona, poďme na pohárik.

„Na čaj?“ spýtal som sa nevinne a zaclivelo sa mi.

Povýšenecky sa zasmiala, poštípala ma na líci a že vraj také neviniatko treba priučiť životu. Nato 

sopeľ otvoril dvere a cez celý dom kričal, že netreba, že som to už stihol aj sám.
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Opili sme sa. Asi som si našiel novú Izabelu.

15.5.

Vyrozprával som jej všetko o Princeznej. Je chápavá, čím si získava moju dôveru, ale nie úplne, 

lebo pamätám na človeka, ktorému som veril najviac na svete, on odišiel a teraz o ňom rozprávam 

Perle. Ale radšej by som rozprával o Princeznej... Princeznej.

„Ty si ju teda ľúbil?“ spýtala sa so súženými očami, ale ešte tolerantne.

Zarazil som sa: „Ty to nechápeš. Ja som ju nemohol ľúbiť. Zbožňoval som ju.“

Chvíľu bola ticho. Potom sa ma spýtala, či si nechcem zapáliť. Ja na to, že hej.

„Vždy som si myslela, že nie som normálna, teda všedná,“ rozhovorila sa pomaly. „Ale podľa 

toho, čo mi ty vravíš... som úplne obyčajná.“

Vyprskol som kávu i s dymom.

„To vieš, že si.“

Sklamala sa. Chcela, aby som ju klamal. Ale nemal som dôvod, jej priazeň mi za to nestála.

Vzdychol som si: „Ale aj ja.“

Pokrútila hlavou.

„To teda nie, zlato,“ chytila ma za ruku. „Veď si stretol čarovnú bytosť, či nie? Také ťa poznačia... 

až naveky budeš vďaka nim neobyčajný.“

Viem, že túžila, aby som jej povedal, že aj ona je čarovná bytosť, ale ja som nemohol.

Veď nie je.

Hoci to neznamená, že nemôže byť.

17.5.

Perla sa utrhla z reťaze, strieda podnik za podnikom a mňa tam vláči tiež. Snaží sa ma zoznámiť, 

ale ja  nechcem, nechcem! Neviem si  predstaviť,  že by som mohol mať k niekomu, akokoľvek 

milému a krásnemu, aspoň z polovice tak dôverný vzťah ako k Princessin.

20.5.

Bože, čo som to urobil?

21.5.

Dobre, zapíšem tu, čo som urobil.

V jedno ráno, hmlisté a trasúce sa ako osika, som sa vracal zo záťahu, kde ma držala Perla až do 
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neskorých nočných a skorých denných hodín. Tackal som sa a nevedel trafiť kľúč do dierky, tak 

som zaspal pred vchodom, kde sme kedysi s Princessin tancovali nemý valčík.

Zobudil som sa na prudké otvorenie dverí. Ferdinandova matka šla vyniesť smeti. Vyniesla ich a 

vrátila sa ku mne. Vytiahla papierovú vreckovku a utierala mi ňou bradu, asi som sa poslintal, ak nie 

horšie.

Stále opakovala: „Panebože.“

Aj keď šla vyniesť smeti, mala vysoké opätky a bola nalíčená. Nebolo viac ako pol šiestej ráno. 

Neskôr som zistil, že Ferdinand nevyspáva dlho.

Pomohla mi vstať. Čudujem sa, že jej topánky nepraskli, ako sa o tie podpätky zaprela.

Stáli sme vo dverách a ona mi prešla tou topánkou po lýtku.

Vzdal som sa.

Prebudil som sa v jej posteli.

27.5.

Svet je podivný. Teraz mi príde tak divne svetložltý. Tak svetložltý, až splýva do bielej a to je, 

namojdušu, tá najkrajšia farba.

Perla sa vysťahovala po nepríjemnej skúsenosti s malým Ferdinandom a jeho otčimom, čo ho 

prišiel vyzdvihnúť na víkend. Dalo by sa povedať, že Ferdinandov otčim a jeho matka sa notoricky 

navzájom podvádzajú s hocikým - doslova. Ja som oficiálne ešte stále to, čo som zvykol byť a 

Perla... medzi ženami nie je žiadna perla. Nik nevie, čo sa presne stalo, zato Perla rozhadzovala 

ruky na všetky strany a kričala, že sa navráti ku svojej prísne mormónskej viere. Minútu nato si 

frajersky z jej bytu vykračoval Ferdinandov otčim iba v uteráku okolo bedier a s cigaretou v ústach 

a chlapec cupkal za ním, v náručí zvierajúc veľký hračkársky papamobil.

Vyzrel som von, že čo sa deje a zrazu som zočil pred svojim bytom veľký červený kufor. Bol mi 

povedomý, čo povedomý, notoricky známy. Nikde nikoho. Vtiahol som ho do bytu a nedočkavo 

čakal, až kým som nezaspal proti svojej vôli.

Na druhý deň som sa zobudil veľmi skoro. Vyletel som ako guľka do predsiene, kde som nechal 

červený kufor a vyzrel pred svoj byt. Nikde nikoho. Prehodil som si cez plece kabát a vytrielil pred 

dom. Ulice prázdne. Vyšiel som hore a zočil cyklámenový klobúk. Vzal som ho k sebe dnu a hra sa 

mi začala páčiť.

Tretí deň. Pozval som k sebe Maxa. Keď som mu otváral, zbadal som za ním vznášať sa mohutný 

zväzok balónov pripevnený o zábradlie.

Štvrtý. Nemal som dôvod vyzrieť pred svoj byt, ale urobil som to. Natrafil som na kvetináč s 

púšťou. Na piesku bol polozhnitý grapefruit.

Piaty. Na svojom prahu som zakopol o kaleráb. Vedľa neho ležal sáčok kurkumy.
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Číslo šesť.  Na dvere mi zaklopala  Fréja.  V ruke držala zväzok rozprávok.  Vraj  ich našla  vo 

výklenku pred mojimi dverami.

Siedmy deň som čakal ako na ihlách. Veľmi som túžil otvoriť červený kufor, ale akási forma 

sebazaprenia mi v tom bránila od svitu do mrku. Napokon som sa odhodlal až o desiatej v noci, čo 
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som každých desať minút otváral dvere a hľadal ďalšie znaky jej prítomnosti.

V kufri bol jeden lístok: hey i´m beck. veríš v chronológiu?

Jej hra ma nadchla. Ale už som chcel dôjsť na koniec.

O jedenástej zazvonil zvonček. Šiel som otvoriť. Stál tam Džin. Sklesol som.

Rovno medzi dverami som naňho vyprskol: „Nenávidím ťa.“

Zdvihol trochu pravé obočie, ale zareagoval pokojne: „Áno, spomínala, že budeš mať taký sexy 

zúrivý pohľad.“

Mohol mi v kľude jednu uvaliť, ale toto bolo účinnejšie.

Vpustil som ho dnu.

„Kedy príde?“

„Dnes nepríde.“

Hruď mi spadla: „Stalo sa jej niečo?“

Pokrútil hlavou: „Nič nezvyčajné. Prenasledujú ju.“

„Čo? Kto?“ Zdalo sa mi to absurdné.

Bolo to absurdné.

„Vraj každý chce, aby bola reálnejšia, než  je schopná. Úrady, byrokracia – to, čo bežných ľudí 

tiež ubíja, akurát ona to vníma oveľa citlivejšie. Príliš rada sa hrá. Radšej pred tým utečie, než by 

mala zdvihnúť hlavu a povedať, že to je život. Vytvorila si vlastný svet a nechce v ňom zákony.“

„Stavia až na absurdnej slobode,“ zamrmlal som.

„Znie to tak dojemne, že?“ usmial sa proti svojej vôli nad jej svojhlavosťou. Vzápätí pochmúrnel 

a izba s ním: „Ale robí si z toho blbé a zbytočné problémy. Nikde sa nechce registrovať. Celý ten 

kolotoč vôkol nej je taký čudný. Absolútna sloboda! Pche. Celý život museli utekať a skrývať sa,“ 

rozvalil sa do môjho čierneho kresla a siahol po krabičke cigariet, čo som mal na stole. Vôkol jeho 

hlavy sa spustil dym. „Poznáš Sartrea, chlapče? Nie každý je schopný toľkú mieru slobody uniesť. 

Ale ona hej. Žije si po svojom. A nedá sa nikomu okrem nej pochopiť, prečo z drobných povinností 

si robí veľké prekážky. Tisíckrát som sa do nej preto zaľúbil. A tisíckrát som sa toho z toho istého 

dôvodu vzdal.“

Zahľadel sa do okna a nepovedal ani slovo. Cigareta odhodlane syčala. Ktovie prečo s ňou všetko 

vyzerá tak dramaticky.

Zmietalo sa vo mne množstvo otázok – klame ma Džin, klame ma ona? Klamú ma všetci? A mám 

vôbec niekomu veriť? Napokon som sa odhodlal na jednu, tú najprirodzenejšiu.

„Kde je?“

Trhol hlavou ku mne, akoby zabudol, že som tu s ním.

„Všade a nikde,“ vzdychol. Kreslo pod ním zavŕzgalo. „Neustále sa musí premiestňovať, aby 
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nebola  nápadná.  Príliš  revolučná  –  s  tým  nikto  nemá  strpenie,  hoci  nikdy  vážnejší  prešľap 

neurobila.“

„Prečo ju prenasledujú?“

Džin sa narovnal a sadlo sa rozlialo po opierkach kresla.

„Nikdy ti to nepovedala, pravda?“

Pokrútil som hlavou.

Začal len neochotne: „Nie o každom sa dá povedať s istotou, v čom všetkom má prsty, však? O 

nej tiež nie... dalo by sa povedať, že si nikdy nevyberala dôveryhodnú spoločnosť, vždy to boli 

šarlatáni a veštice, totálna anarchia, nie boháči. A je to klamárka a komediantka, povedal by si, keby 

si ju nepoznal. Poznám jej rodičov, ale ona sa fakt musela zrodiť z nejakého čarovného prachu, ako 

tvrdí tá jej  nová, tá ryšavá Fréja.  Dokázala odjakživa vymýšľať zložité príbehy o každej malej 

hlúposti – zažil si to, pamätáš. Rada sa odpútava od dogiem a predsudkov a darí sa jej to aj s inými, 

to si tiež zažil. Čo si pamätám, vždy mi hovorila, že jej predkov poupaľovalli na hranici ešte za 

stredoveku vďaka Kladivu na čarodejnice. Maľevs Maľefikárum, tak tomu hovorila ona, keď sme v 

írskom pube tancovali na keltské melódie. Nebola to pravda, aspoň jej rodičia o tom nevedeli,“ 

uškrnul  sa.  „Podľa  nej  vždy uleteli  na  metlách.  A v  nej  vládne  presvedčenie,  že  je  a  zostane 

nepochopená ako oni, preto uteká od sveta, ktorý ich tak zošklivil a zošklivuje a zhanobuje.“

„A?“ nabádal som ho.

„To bol len úvod, aby si vedel, s kým máš dočinenia, z akého rodu si myslí, že pochádza.“

„To je až archaické. O chvíľu sa dozviem, že je potomkom egyptských faraónov.“

„Skôr by ti povedala, že tých mimozemšťanov, ktorí ich tam priniesli. Také príbehy pri nej nie sú 

až tak zvláštne.“

„Pri nej nie je nič zvláštne,“ zahundral som. Vždy, keď som bol s ňou, bolo všetko tak, ako má 

byť.

„Ale ona si s tým nedá pokoj, vždy bude vyvolávať rozruch, nechce vidieť ľudí upadať. Narobila 

si  dosť  malérov  ešte  predtým,  než...“  odmlčal  sa,  premýšľal,  či  je  oprávnený  mi  to  povedať. 

Napokon sa vyklonil z kresla a hľadel mi priamo do duše: „Vieš, prečo som tu?“

„Nie. Nikdy som ťa tu nechcel.“

„Tak, ako ja teba, kamarát,“ vzdychol a so stenaním sa vrátil späť do hĺbok ako Kraken. Ďalšiu 

cigaretu si priložil k ústam. „Prišiel som ťa požiadať, aby si ju netrápil. Si prvý človek, pre ktorého 

sa kedy tak rozštiepila.“

Zdvihol  som k  nemu zrak,  ale  tváril  sa  ako nič,  akoby nepovedal  ani  slovo a  pokračoval  v 

predchádzajúcom monológu: „Začalo to v pätnástich, keď matke priamo povedala, že si nepôjde 

vyzdvihnúť občiansky preukaz. Odvtedy žije sama a labzuje po svete, hoci nikdy ďaleko nedoletí. 

Vždy sa musí vrátiť. Možno by to bolo jednoduchšie, keby nepourážala toľko papalášov, ktovie... i 
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pre nás, jej priateľov, by to bolo ľahšie.“

Zaujímalo, kto je to, tí my, tí záhadní priatelia, isto je ich viac ako ja, Džin, Fréja a Veneno. Celý 

ten kolotoč, tak povedal Džin.

„Vieš, prečo to robí.“

Toto nebola otázka. Pozrel som však nechápavo.

„Chce šíriť legendy. Novodobé legendy, o boji dobra a zla, zlých drakov a statočných rytieroch, je 

ich trubadúrom, lebo má pocit, že tá mystika ľuďom chýba. Preto sa necháva prenasledovať.“

Prenasledovať priateľmi či nepriateľmi.

„Preto nikdy nemohla ísť do nemocnice?“ napadlo mi.

Džinove oči boli schopné vyskočiť: „Ona tam bola ako dieťa celý čas. Často bývala chorľavá. 

Nenávidela to. Ale brala to ako nevyhnutnosť, ktorej sa nedalo vyhnúť. Možno preto sa tomu teraz 

tak vyhýba, nemá poistenie ani nič... chce tak zabrániť každému pobytu.“

Klamala, zase klamala.

Džin vstal a zamieril k vešiaku po svoju čiernu koženú bundu.

„Pomohol som jej, aby sa nenápadne dostala späť a myslím, že tak na polroka má zase pokoj, 

kým ju opäť niekto nevyňuchá,“ uzavrel to. Usmial sa: „Chcela sa po teba vrátiť. Vraj má strach, že 

by ťa týrali.“

„Veď už nie sme v stredoveku,“ zasmial som sa.

„Možno ešte stále trvá,“ zamyslel sa Džin. „V každom prípade je tu. A zajtra ťa chce vidieť.“
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27 – NA ROZMEDZÍ ČOHOSI, ČO MÁLOKTO VIE DEFINOVAŤ

(some men may follow me but you choose any girl but me – pripísala Princessin)

28.5.

Od samého rána som rozrušený. Pána, veď som si zubnou pastou čistil topánky. Ale asi aj keby som 

to spravil naopak a zuby si čistil indulonou, tak by som si ich vyčistil a bol by som spokojný.

Pri každom zvuku som sa strhával, že je to ona. Pri každej súhre svetla okien som si overoval, či 

náhodou nevzlietla a nevznáša sa mi za oknami. Alebo či aspoň do vzduchu nevyhodila Venena. 

Zrazu zdola zatrúbilo auto. Utekal som k oknu. Pred nosom mi vzlietol krémovožltý balón a 

utekal si k oblohe.

Ani neviem ako, prebehol som cez schody a nasadal do auta. Čakala na mňa s úsmevom.

„Surprise!“  zvýskla,  ešte  aj  s  tým  anglickým  preskočením  hlasu,  hoci  jej  príchod  žiadne 

prekvapenie už nebolo.Prudko som sa jej hodil okolo krku, až sa temer prelomila v krížoch, a to 

bola za volantom.

„Teraz nesmieš jazdiť proti pravidlám,“ uškŕňal som sa. „Mohli by ťa lapiť.“

„Bola by úžasná skúsenosť stráviť rok v base!“ zapišťala radostne. „Ale Džin a niekoľko ďalších 

mi to nechcú dovoliť. Preto ma vkuse schovávajú...“

„Schovávajú?“

„Anóó,“ zatiahla. „Tebe to nedošlo? Džin labzuje po svete, aby zistil, kde je to pre mňa bezpečné. 

Robil aspoň ročný prieskum, ale potom si sa mi do cesty zaplietol ty a bolo po bielych strakách s 

veľkými krídlami. V najkritickejšej chvíli ma odtiaľto odpratal, ale musela som sa vrátiť po teba... 

Nie som celkom presvedčená o smrti tortúry.“

„Prečo by ma mal niekto tortúrovať?“ 

„Lebo ma poznáš,“ vravela veselo. „Bála a bojím sa o teba. A tak som podnikla...“

Nevnímal som už jej slová, len jej hlas a sústredený pohľad na cestu – v mnohých veciach je 

nezodpovedná, ale jazdí bezpečne, hoci rýchlo.

Došli sme na lúku, kde sme aj s Hanou Krížovou započali balamuťofónnu fázu.

„Nestihla som ťa dotvoriť,“ spomínala sklamane, vzápätí sa pousmejúc: „Dotvoril si sa sám.“

„Stálo ma to nemálo námahy. Prispela k tomu Perla, čo sa nasťahovala po tebe,“ smrkol som.

„Perla? To je meno?“ nadchla sa. „Celkom pekné... Škoda, že mňa tak ešte nik nevolá.“

„Môžem začať.“

„Nie,  ty si  mi  už  dal  celkom obstojnú  prezývku.  Napíšem Karolke.  Ona  by tú  svoju  mohla 

zmeniť...“

„Môžeš napísať svoje meno, teda prezývku? A čo tvoja schizofrénia?“

„Napíšeš Karolke ty.“
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Pravdaže. Ako inak.

Vyobzeral som sa na svietiacu lúku a opatrne som sa jej dotkol prstov.

„Moja  strelená kráľovná,“  oslovil  som ju smutne,  „verila  by si,  že  keď si  odišla,  začal  som 

vystrájať ešte väčšie hlúposti ako s tebou?“

„Vážne?“

Rozpovedal som, čo sa mi stalo s Ferdinandovou matkou a čakal som, že sa bude smiať. Cítil som 

v ruke pohnutie jej prstov a nenápadne, nenásilne mi vykĺzla a pohla sa o pár krokov dopredu.

„Princessin,“ ozval som sa rýchlo. Zostala mi obrátená chrbtom. Nadýchol som sa a odhodlal: 

„Nebudem ospevovať nehynúcu krásu tvojich očí, ani veľkoleposť tvojej duše, lebo mi to nejde. 

Poviem ti len, že už si neviem predstaviť svoj život ani bez jednej črty tvojej tváre ani jedného 

tvojho slova, či myšlienky.“

Hlava sa jej pohla.

„Dúfam, že rátaš s tým, že čochvíľa odídeš so mnou,“ vybuchla zrazu. Zarazilo ma to. Možno to 

vycítila, možno ma už tak dobre poznala. „Či nechceš odísť?“

„Myslel som, že tu zostaneš. Že budeme žiť šťastne až do smrti...“ uškrnul som sa trpko.

„To nemôžem. Príliš by som riskovala... Aj Džin to vraví.“

Sklopil som sklamane hlavu. Aj ona.

„Strašne  rada by som...  aj  Veneno.  Celý čas  syčal,  že mu chýbaš.  Alebo som to  syčala  ja?“ 

roztržito ho pohladila po zelenej hlave.

„A čo Fréja? Hana Krížová?“ upieral som sa na posledné nádeje.

„Vedia, prečo nemôžem zostať a plne to schvaľujú. Hana mi veľmi pomohla, nezvyčajne si to 

vážim. Pracuje na úrade. Predstav si, že aj tam sú ľudia.“

Sucho som sa uchechtol, hoci to nebol pokus o vtip. Vážne ju nadchlo, že úradníci nie sú roboty, 

ako si zjavne myslela.

„Prečo nechceš ísť so mnou?“ spýtala sa ma priamo.

Vzdychol som si. Za tých pár mesiacov, čo som bol bez nej, som si uvedomil, akú strašidelnú 

závislosť som si na nej vypestoval, ako som ju očakával, túžil. Ako po morfiu, po droge, či káve. 

Akoby mi dávala silu a odvahu ísť ďalej. Bez nej som stratil všetku trúfalosť, čo som nabral v jej 

blízkosti a to ma zožieralo.

„Práve takú závislosť som si na tebe vytvorila aj ja,“ riekla nežne. Konečne sa ku mne otočila a v 

očiach mala čosi žiarlivé a vrúcne.

„To iste, na mne, obyčajnom...“ vravel som trpko.

„Koľko som už ja stretla neobyčajných!“ zamávala divo rukami, akoby chcela vzlietnuť. Robí to 

často. „Ty si bol môj prvý obyčajný...“

Udelila  mi  výnimočné  miesto  za  čosi,  čo  by  výnimočné  byť  nemalo.  Stále  ma  necháva 

122



prekvapeného a  práve to potrebujem. Jej  tón ma nenechal  na pochybách,  že to  myslela vážne. 

Mohol som aj uhádnuť skôr, že tým hlúpym príbehom o Ferdinandovej matke som jej ublížil a 

nerozosmial.

Mlčal som.

„Nuž dobre. Nebudem ťa nútiť, či sa na teba hnevať, či obe dokopy. Ale takto napoly to nemôže 

pokračovať. Takmer ma majú. Ak ťa budem kontaktovať, zamerajú sa na teba a zistia tak, kde som. 

Buď budeme stále spolu, alebo vôbec, bez náhrad, ako sú listy, telefonáty a iné.“ Hovorila drsne a 

vecne. Bolo jasné, že je to vážne.

Do zajtra tu ešte bude. Mám si to premyslieť.

Neviem si to premyslieť.

Som napoly pobalený.

Už som sa vybalil.

Volal som Fréji.

„Máš  absolútnu  slobodu,  človeče.  Zahraj  sa  na  to  aspoň  raz,“  vravela  mierne  podráždene. 

Nečudo, volal som o druhej ráno. Vraj má sabat.

Volal som Maxovi. Vedľa neho škrečala Izabela. Je pol tretej. Vraj majú spánok.

Volal som mu ešte raz. Vraj sa dostali takmer ku svitaniu a radí mi, aby som sa mu neukázal na 

oči  aspoň mesiac,  kým mi ten drastický budíček neodpustí.  Aspoň ich mám poriešených,  viem 

naisto, že im chýbať nebudem aspoň ten mesiac.

Volal mi Džin. Vraj mám ísť, lebo sa Klobúčik utrápi k smrti a on to strašne nerád vidí.

Volala  mi Hana Krížová. Vraj s tými papiermi mala strašne veľa roboty a jakživ mi neodpustí, ak 

to len tak zmarím. Spýtal som sa, či jej volal Džin. Vravela, že áno. Tým je to jasné.

Obzerám sa  vôkol  seba a  rozmýšľam, či  to  stojí  zato  zanechať  rozprávku kvôli  modernému 

románu  pre  ženy.  Ja  nemám  byt  špecifický  a  pološialený.  Nemám  priateľov,  ktorí  bezo  mňa 

neprežijú. Musím uznať, že v týchto veciach ma plne prekonáva a možno sa zbavím závislosti na 

nej, že s ňou budem stále, až sa mi preje.
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Ale  jej  sa  nedá  prejesť,  či  nabažiť.  Každému životu  dodáva viskozitu,  z  umelých vláken je 

schopná spraviť najjemnejšiu bavlnu. Mám ju rád. A už si neviem predstaviť, že by som ju nikdy 

nemal vidieť ani počuť. Bola by to diéta, ktorú by som nebol schopný prežiť. Skapal by som.

29.5.

„Džin kvôli mne takmer hysterčil,“ vyškierala sa na mňa od volantu. „Ale ja som vedela, že prídeš, 

hoci si vytrvalejší a odolnejší ako on.“

„Voči tvojmu vplyvu?“

„Presne.“

„Ty vieš, že opantávaš.“

„Neviem. Rada si to namýšľam.“

30.5.

Lapili ju. Džin ma takmer zahlušil, hoci to nebola moja vina. Veď ani poriadne nechápem, ako sa to 

vlastne stalo. Bol som si len odbehnúť na letisku po kávu, keď som sa vrátil, už ta stála polícia. 

Nikde som ju nevidel, rýchlo som volal Džinovi, ale nepoznám jej meno, ako som sa na ňu mohol 

vypytovať policajtov?

30.6.

Džin je tu a ticho mrnčí. Sedíme pred dverami a on je dosť mrzutý, myslím, že je to sčasti preto, 

lebo sú už dve hodiny poobede a nemali sme nič v ústach ani na raňajky, ja ani na včerajšiu večeru.

Tupo zízame na dvere, kedy sa otvoria. Plnšia žena v uniforme nám hovorí, že možno za dve 

hodiny. Hovorí to od rána, odkedy sme bez raňajok. Vždy, keď prejdú dve hodiny, dozvieme sa, že 

myslela až za ďalšie dve hodiny.

Celý mesiac mi Džin vytýka, že som mal na ňu dávať pozor. Vďakabohu za Hanu Krížovú, ktorá 

zariadila ten súkromný ústav a vďaka za Džinove peniaze a moje kontakty, ktoré zabránili tomu, 

aby si niekto vypytoval nejaké doklady. Takto môžeme tvrdiť, že jej ich ukradli a nik sa už viac 

nepýta.

Chodíme sem každý deň, celý mesiac a zakaždým nás odkladajú o dve hodiny. Je to kruté. Ale 

hlavne, že je ona v poriadku.

1.7.

Je tu horúco. Ale konečne nás k nej pustili. Smiala sa. Vraj je všetko tak, ako má byť. Tá udalosť 

spred mesiaca ju trocha schladila, spomalila. Zajtra sa s ňou môžeme ísť prejsť.
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4.7.

Mohli sme sa s ňou ísť prejsť až dnes. Chcela však ísť najprv len s Džinom a potom len so mnou. 

Chytila ma pod pazuchu a veselo štebotala.

Je tu pekná záhrada a je mi o to milšia, že ona je živá a zdravá.
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„Myslel som si, že ťa zatkli,“ spomínal som. O čo horší bol môj des, keď som sa dozvedel, čo sa 

naozaj stalo.

Dvaja cvoci boli v hračkárstve, kde si práve prezerala bublifuky. Ona chcela decko, on nie. Nik 

nevedel, že prišiel s revolverom. A navyše si bol istý, že mu ukradla náušnicu do ucha. Pohádali sa a 

pritom nešťastnou náhodou postrelil Princessin.

„Ešteže ho zatkli,“ vzdychol som si. Z diaľky sa mi ponášali na Maxa a Izabelu, ale nechcem to 

vedieť. Im tiež občas prepne. Ale nechcem to vedieť.

Mykla plecom. Ona ani jedného z nich nepozná. A ja plním svoj sľub. Ozaj som ich už aspoň 

mesiac nevidel.

Potom sme sa rozprávali. Ešte nevieme, kam poputujeme, aké dobrodružstvá zažijeme, alebo len 

necháme život voľne a ľahko plynúť ako doteraz.

Ale jedna vec mi ležala  na srdci.  A to,  či  ma zoznámi s  Jahodou Jahodovskou.  Zatúžil  som 

prejaviť  svoju  angažovanosť  vo  všetkých  novinách,  do  ktorých  sa  mi  podarí  dostať,  stať  sa 

súčasťou revolúcií bez konkrétneho zmyslu. Chcem byť deckom revolúcie, ktoré rebeluje, hoci ani 

nevie proti čomu vlastne.

„Ty sa ozaj chceš zapojiť do celého toho kolotoča?“

„Nie zapojiť, Princessin,“ prerušil som ju. „Chcem ho s tebou roztáčať.“

„Vieš, teraz zostala jediná vec, ktorú by si sa mal ešte predtým naučiť.“

„Takže som úspešne prešiel balamuťofónnu fázu?“

Prikývla.

„A čo je to za vec, ktorú sa musím naučiť?“

Naklonila hlavu, mykla plecom.

„Brať veci tak, ako sú. A ja ich budem tak brať tiež,“ chytila ma za ruku a pripomenula mi ten 

moment, keď ju urazil príbeh s Ferdinandovou matkou. Zovrel som ju a nikdy, nikdy nepustil.

„A potom ma zoznámiš s Jahodou Jahodovskou?“

„Zoznámim ťa s Jahodou Jahodovskou,“ prikývla bez väčšieho záujmu, „ale čo na tom záleží, 

keď dnes nemá pracovný deň.“

Chytila ma za rukáv a potiahla.

„Poďme sa hrať!“

Jakživ by som si už netrúfol oponovať.
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28  –  KAPITOLA DERNIÉRNA,  KTORÚ  JA,  JAHODA JAHODOVSKÁ  SLÁVNOSTNE 

UZATVÁRAM; DENNÍKY ODTERAZ UŽ LEN ABSTRAKTNÉ A NEDOTKNUTEĽNÉ

Aj keď viem, že absolútna sloboda je termín, ktorý nemá ani hlavu ani pätu, nám všetkým dáva 

aký-taký zmysel, že je ešte čosi, za čo treba bojovať, hoci aj bez jednotných dogiem a presvedčení. 

Beztak, odjakživa jediné, čo kedy ľudí spájalo je to, že sa spolu nikdy nezhodli a aspoň na tom sa 

zhodli úplne všetci. 

Len tragédie, milý čitateľ, stojí za to písať. A vieš prečo? Lebo to jediné si ochotný čítať.

Veľmi  by ma  potešilo,  keby sa  Jahoda  Jahodovská  prestala  predvádzať  a  nechala  ma  vážne 

hovoriť aspoň v túto poslednú chvíľu, aby som tým odvážlivcom, čo moje skromné zážitky boli 

ochotní čítať až do konca, pripadal aspoň na malú nenápadnú chvíľu pripadal osvietený géniom.

Vtedy som pochopil, že túlať sa len tak po svete, vytvárať si presvedčenia a vzápätí ich popierať 

je jedna z tých najzábavnejších kratochvíľ. Myslel som si, že cieľom je výstrednosť, teraz mi na 

cieli vôbec nezáleží. A keby aj, tak čo? Popriem staré presvedčenie a idem ďalej.

Stretnutie s Jahodou mi dalo možnosť uverejniť svoj príbeh. Stretol som čarovnú bytosť, naučil 

som sa od nej proste veľa vecí, zmenil som priority. Akoby na tom záležalo. Chcem len, aby každý 

mohol raz zistiť, čo znamená jej filozofia spraviť si z každého dňa sviatok, prestať len čakať na 

piatok, vedieť si zaspievať, aj keď na to nie je dôvod.

Rozprávaš teraz tak, akoby si to vedel. Už pár dlhých hodín mi rozprávaš svoj príbeh a žiadne  

vyvrcholenie, ništ, ništ! Chvalabohu, že čochvíľa sa poberiem preč.

Sedím oproti  osobe,  ktorá  vôbec  nie  je  tá,  na  ktorú  som  ju  tipoval.  Nevyzerá  prasaco,  len 

inteligentne – čo musím priznať napriek jej dotieravosti. Áno, chcem jej trošku zalichotiť, lebo ona 

ovplyvní celý tento článok.

Vyzerá však ako špiónka z amerických filmov, má béžový trenčkot, okolo hlavy a krku šatku a 

veľké  slnečné  okuliare.  Noha  prehodená  cez  nohu  tvorí  podložku  pre  zápisník,  kde  si  robí 

poznámky. 

Vždy, keď sa na ňu pozriem, musím sa smiať.

Vidíme!  Vidíme!  Už  od  začiatku  Mňa,  Jahodu  Jahodovskú  doslova  rozrušuješ  chechotom  a  

brisknými  poznámkami  a  Mňa,  Jahodu  Jahodovskú  to  ruší!  Nemôžem  sa  sústrediť,  pomaly  

hysterčím!
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Jakživ som sa necítil tak sýto a spokojne. Uzavriem to.

Pozeral  som priamo na ňu.  Sedela  na kraji  stoličky,  mala  zápisník na kolene nohy,  čo mala 

prehodenú cez nohu a drzo na mňa zazerala.
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„Mám ťa veľmi rád,“ riekol som ticho. „A predsa sa mi viac páči, keď ti vidím do očí.“

Zložila si slnečné okuliare. Chvíľu žmúrila do očí.

„Nie si s Jahodou spokojný?“ spýtala sa provokačne.

„Je na môj vkus príliš dotieravá,“ prevravel som napokon.

„Myslela som, že sa ti v jej podobe nebudem páčiť,“ odvetila mi klzko, odložila zápisník pod 

Venena a podala mi späť tento denník, aby som doň natesno zapísal tieto posledné vety. „Príliš málo 

sa vtedy zmieňujem o stromoch.“

13.9.´11

129


