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                         Kapitola prvá. 

Všetko zlé je na niečo dobré. 

 

Ľudová múdrosť.                                                                       

    Krv a krvotvorná sústava.                                                         

 

„Takto to ďalej nejde. Stal som sa obeťou 

komplotu, som na pokraji síl a musím s tým niečo 

spraviť. Preto keby sa so mnou niečo náhodou 

stalo  môžete si byt istý že to tak malo byt. 

Odchádzam kúpiť filtre a potom sa uvidí.“  

Predavač bledý ako stena mu nablokoval filtre do 

šúľaných cigariet.  
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„Teraz si môžem konečne zapáliť poriadnu 

cigaretu.“  

Dal si ešte kofolu  a jeden rum.  

Spravilo mu to náladu.  

„Neviem čo s načatým večerom ale spať sa mi ešte 

nechce a tak si pustím hudbu alebo nejakú erotiku 

ale asi skôr nejakú erotickú stránku na internete. 

Skôr než to spravím musím ešte povedať  par slov 

o mojej priateľke. 

Je to v celku Mila osôbka ktorá by sa vám určite 

páčila. Má krásne vlasy medenej farby a prenikavé 

modré oči. Musel som ju spomenúť preto lebo mi 

v poslednej dobe veľmi pomohla. Myslím  že ľudia 

by nemali byt sami pretože ako ktosi raz povedal 

:“ve dvou se to táhne líp.“ Tak ak si niekto mysli 

opak je u mňa naozaj vôl.“  

Toto boli v ten deň ktorý ešte samozrejme nekončil 

jeho posledne slova. Nechcelo sa mu už postavať 

ďalej v bare. Cestou domou stretol asi 

šesťnásťročne dievča ktoré ho odbilo pohľadom 

skôr ako niečo povedal. Ráno mal náladu veľmi 

dobru .Spomenul si na dievča a pomyslel si akú 

chybu spravila keď sa na neho tak nepriateľský 

pozrela. Nechcel nič viac ako sa podeliť so svojou 

dobrou náladou. 

„Musím si dať kávu.“   

 Vyfukoval pritom  dym z prvej rannej cigarety. 
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„Musím zavolať Eve. Vôbec neviem čo mam 

robiť. Ona mi určíte bude vedieť poradiť.“ Hovoril 

si v duchu.  

Zalial si kávu a čakal kým mu vychladne na 

teplotu ktorá nebola ani vysoká ani nízka na pitie, 

presne akú mal rád. Dal si záležať na tom. Mal 

veľkú chuť ísť na panáka ale nedovoľovalo mu to 

pomyslenie na to aký je mesiac ešte dlhy a aké  ma 

malé finančné možnosti. Prial si z celého srdca aby 

sa už nemusel živiť príležitostnou prácou. 

Uvedomoval si svoju zlú finančnú situáciu ktorú 

musel riešiť mesiac čo mesiac. Napokon veď čia to 

bola chyba keď nie jeho , že si nedokázal udržať 

dlhodobo žiadnu prácu. Popíjal kávu. Fajčil už 

druhú cigaretu a nevedel sa rozhodnúť čo spraviť 

zo svojim životom ktorý sa pomaly ale isto 

dostával do slepej uličky. Eva .Ešte že tu bola ona. 

Jediné svetlo na jeho doteraz pochmúrnom živote. 

Musí spraviť prvý krok, len prvý správny krok a 

potom by sa konečne mohol jeho život pohnúť 

správnym smerom. Jeho myseľ sa už začínala 

prebúdzať. Začínalo mu byť jasné že ten prvý krok 

už spravil ,len nesmie zísť za žiadnu cenu nesmie 

zísť z chodníka ktorý mu pripravil osud a na ktorý 

tak dlho čakal. S prvými nádychmi tohto dna totiž 

začala jeho láska k tomuto svetu narastať. Bola tu 

ešte však Eva a na tu nemohol prestať myslieť. 
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Keby ju už tak mohol zas vidieť. Ale to nešlo. 

Musel ešte premýšľať nad tým čo bude robiť kým 

jej bude môcť zavolať ,alebo kým ona nezavolá 

jemu. Do vtedy sa ešte môže stať všeličo. A to 

bolo to čo ho trápilo viac ako finančné problém. 

Čo keby mu už nezavolala ,čo keby to nezdvihla. 

Ale to sa už nemohlo stať. Bol si skoro istý že bola 

rovnako ďaleko ako on v tento deň a že ich cesty 

sa spoja preto že to obidvaja chcú. 

„Boha , boha prečo ja? Prečo pravé ja? Prečo si  

nemohla naisť niekoho iného ale pravé mňa , ktorý 

ti nemôže pozrieť do oči bez toho aby sa duchu 

nepreklial že ta vtiahol do tejto krutej hry osudu 

kde môžu vyhrať len tí ktorí majú srdce z kameňa 

a tých je malo. Lebo keď som schopný ti pozrieť 

do oči niesom ani len ten praobyčajný kameň. 

Všetko je len v mojich rukách aj tvoja budúcnosť . 

Zbalím si asi svojich pár sliviek a opustím toto 

mesto aby som nemohol viac takto rozohrať hru 

osudu v ktorej sú len porazený. Ja aj ty to môžeme 

len prehrať ak sa takto budeme  zraňovať. S týmto 

som mohol rátať  že sa raz prerieknem .Ale muší to 

tak byť. Už neviem koho milovať aby som 

nezraňoval. Musím sa odtiaľto nejako dostať. Ale 

ako keď sa ta to nemôžem spýtať? Už by som sa 

nemohol pozrel do zrkadla ak by som sa ta dovolil 

ešte žiadať o radu. Boha , boha aj starým životom.“ 
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Pripálil si cigaretu ale nechutila mu.  

„Aspoň si to skúsil.“ 

Utešoval sa. 

 Uvažoval že odíde z domu, no nemal odvahu 

nechať ju čakať. Preklínal život a zároveň sa 

radoval že je slobodný. Že si konečne môže pustiť 

hudbu, pozrieť film len nemyslieť na to čo bude. 

Fajčil. Fajčil veľa. Premýšľal nad tým aký je 

šťastný a nemôže sa o to s nikým podeliť lebo 

vedel že sa nikomu neoplatí veriť. Vlastne bol sám. 

Ten najosamotenejší na svete.  

Nie našťastie nie . V kuchyni pri tom ako bol umyť 

pohár od kávy sa stretol s mamou. To bola jediná 

osoba na svete ktorá ho naozaj milovala, no za tu 

cenu že si o ňom myslela že je ešte malý chlapec.   

Poobede si dal ešte jednu kávu po nej cigaretu. 

Jedlo si varil sám aby si dokázal že nieže už malý 

ako si ho predstavovala jeho mama. S Evou sa po 

telefóne dohodol že  zájdu do mesta a stretnú sa 

z jej mamou. Malo to byt neformálne stretnutie 

preto sa naň ho veľmi nepripravoval a stihol si 

vymeniť par názorov so svojou mamou. Celkom sa 

na to stretnutie tešil. 

„ Ahoj. Som rád že ta vidím.“ 

„ Ahoj . Zlatíčko. Ako si sa dnes vyspinkal?“ 

„Celkom fajn. Chceš isť niečo zjesť?“ 
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„Áno mám veľký hlad. Poďme na hamburger. 

Kúpim ti hranoly.“ 

„ Nie, ja už nebudem. Jedol som doma. Včera som 

si uvaril granadiersky pochod. Ale niečo na pitie 

by som si dal.“  

„ Dobre kúpim cólu .“ 

„Vieš dneska som dostal chuť žiť , čo keby sme sa 

na tú plaváreň vykašľali?“ 

„ Ani mne sa nechce.“  

„ Poďme na kávu , ja to tvojej mame vysvetlím.“ 

„ Dobre, ale najprv sa muším najesť.“ 

Zašli spolu do McDonalds pretože jej obľúbený 

fastfood bol zatvorený. Tam sa rozprávali 

o nezdravosti fastfoodovej stravy, čo bolo dosť 

ironické keďže si dávala big Mac. Zapíjala to colou 

ktorú pil aj on.  

„Tie Američanky sú tlsté ako kravy. Nedávno som 

videl skupinku amerických turistiek ale to bol 

strašný pohľad. Boli tlsté že sa na nich nedalo 

pozerať. Keď to budeš jesť , budeš aj ty tak 

vyzerať.“ 

Bol totiž proti fastfoodovej strave. Nikdy si s ňou 

nedal hamburger, maximálne hranolky a colu. 

Občas sa stalo že si dal nejaký vegetariánsky 

burger. Urobil si na to názor pri jednej 

príležitostnej práci , keď sa díval do očí tým 

kravičkám čo sa okolo neho pohybovali. Nebol 
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však vegetarián, len nepodporoval zabíjanie týchto 

živých bytosti na takéto účely.  

colu vypijeme cestou .  

„Mám už chuť na cigaretu. Dnes mi fajčenie veľmi 

chutí. Niekedy s tým mam chuť skončiť ale dnes 

mi to náramne chutí.“ 

„Ponúknem ťa mojou.“  

„Ďakujem, aj tak si musím ušúľať. Aby som 

nezabudol fajčím už bez filtra. Prišiel som na to že 

to škodí prírode. Prišiel som na to len nedávno , ale 

včera som si aj tak kúpil filtre.“ 

Jeho myšlienky sa vrátili k predchádzajúcemu 

večeru. Bol to veľmi ťažký večer , ktorý ho 

neustále prenasledoval v myšlienkach.  V ten večer 

veľmi premýšľal. Napadlo ho aj to že by mohol 

začať podnikať. Nahodil túto tému, pretože Eva 

bola tiež súčasťou jeho plánu ktorý sa  

raz chystal uskutočniť.   

To sa udialo už v nákupnom centre. V telefónnej 

spoločnosti si vyplatil faktúru. Tam sa mali 

stretnúť aj s Evinou mamou.  

Prišla práve keď sa vracal od pultu ale mal čas sa 

jej len pozdraviť pretože aj ona už bola v poradí 

.Posadil sa k Eve a spomenul si ako  pred par 

dňami  odtiaľto odišiel , potom čo tu  
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čakal na vybavenie trištvrte hodiny a stále nebol 

v poradí, hoci  tam bol len on  a ešte jeden 

čakajúci. 

„ Čo keby som si vzal úver na podnikanie a otvorili 

by sme si nejaký menší pub alebo kaviareň?“ 

„To je blbosť“ 

„Ty by si poskytla svoje znalosti a ja by som sa 

postaral o financie. Máš na to predsa školu?“ 

„Pôžička je blbosť.“ 

Týmto debata o podnikaní skončila. Rozprával jej 

ako ho tu naštvali pred par dňami. Po pätnástich 

minútach to už nevydržal , pretože jej mama esa 

ešte stále vybavovala a išiel si zapáliť. Potom sa 

vystriedali, no nemohol obsedieť. Išiel ku stánku 

s lacnými šperkmi a chcel jej niečo kúpiť. 

Neudržal sa však dlho pri tomto stánku. Jeho 

pozornosť zaujal obchod s tabakom. Bola v ňom 

promotérka ,ktorá ponúkala nové cigarety, ale 

neuspela uňho pretože fajčil tabak. To si už všimol 

že jeho spoločníčky už odchádzajú a tak sa k ním 

pridal.   

Po miernej opici sa zobudil o pol druhej v noci. 

Uvaril si neodmysliteľnú kávu, ľahol si znova do 

postele , vzal do rúk časopis  a začal čítať. Prečítal 

ho od prvej do poslednej stránky. Potom 

pokračoval čítaním už rozčítanej knihy kým sa 

jeho brat nevrátil z nočnej zmeny. Pred tým sa ešte 
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najedol kyslých rýb ktoré si kúpil už dva dni 

dopredu, hoci netušil že sa mu tak zídu. Zapol si 

počítač a odoslal pár životopisov. Pri tom dostal 

nápad že ide darovať krv.  

„Mami idem darovať krv.“ 

„Musíš sa najprv ostrihať lebo keď sa tam objavíš 

takýto tak ti ani krv nevezmú.“ 

„Najprv sa pozri na seba . Neviem prečo by som sa 

mal strihať.“ 

O desať minút už stal na zastávke autobusu celý 

natešený že ide spraviť dobrý skutok a to mu dáva 

právo cestovať na čierno. Stretol tam známeho na 

ktorého pravé meno si nevedel spomenúť. 

Pripomínal však veľmi Václava Havla. Celou 

cestou sa rozprávali ale nepoľavovali v ostražitosti 

, pretože ani jeden nemal lístok . Pri nemocnici sa 

rozlúčili. Celý natešený sa ponáhľal na transfúznu 

stanicu. Za chôdze si ušúľal aj cigaretu a kým tam 

došiel ju aj vyfajčil. Zahodil ohorok a s veľkým 

nadšením vstúpil dnu. Samozrejme sa nevyhol  

formalitám ako bolo vyplnenie dotazníku. A tu sa 

začal jeho plán rúcať ako domček z kariet.  

„Vy ste tu boli pred troma týždňami a zistili že 

máte malo bielych krviniek. Choďte za pani 

doktorkou do tamtých dverí, tá vám povie či už 

môžete darovať krv.“ 
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 Posadil sa na lavičku oproti dverám a popíjal kávu 

z automatu ktorá bola zadarmo. 

„ Čo vám povedala doktorka?“  

„Ešte som nebol dnu.“Doktorka vyšla z dverí. 

„Tak poďte“  

„Dobrý deň.“  

„Dobrý . Vy fajčíte však? Takže koľko cigariet ste 

dnes už vyfajčili?“ 

„Vstal som  o druhej takže vcelku dosť.“ 

„Keď chcete darovať krv nemali by ste pred tým 

fajčiť. Okrem toho nie je to ešte mesiac čo ste tu 

boli naposledy. Mali ste málo bielych krviniek . 

Preto príďte až za týždeň. A nefajčite.“ 

Cestou z ambulancie vyhodil dotazník na ktorý sa 

ani nepozreli čo ho veľmi mrzelo pretože v tomto 

uviedol skoro čistú pravdu. Neuviedol len to že 

v minulosti už užil drogy. Nepovažoval to za 

podstatne, pretože to bolo len pár krát aj to len 

rekreačne drogy. Na prvý pohľad  na ňom však 

muselo byť vidno že už vyskúšal aj marihuanu 

pretože na hlave mal dredy. „V podstate mala 

mama nakoniec pravdu .“  

Pomyslel si keď vychádzal. Tento krát si už 

nezabudol vyzuť návleky.  

To si už šúľal cigaretku ako inač ako za chôdze, 

pritom však vážne uvažoval nad tým čo mu 

povedala o fajčení doktorka a či by stým nemal 
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začať už teraz. Dofajčil ju na ostrovčeku pre 

električky v úctivej vzdialenosti od čakajúcich aby 

zbytočne neprovokoval mestských policajtov , 

známych práve tým že pokutovali ľudí fajčiacich 

na zástavke.  

Nebolo by mu to však aj tak nič pomohlo keby sa 

tu policajti zjavili, pretože aj tak bol ešte na 

zastávke. 

 Keď sa blížila električka premýšľal či by si predsa 

len nemal kúpiť lístok, keďže žiadnu krv 

nedaroval. Nastúpil do električky, sadol si na prvé 

voľné sedadlo ktoré uvidel a začal si všímať tváre 

cestujúcich no najviac ho zaujímali ženy. Prvú si 

všimol čiernovlásku, pretože čiernovlásky to bola 

jeho káva. Musel skonštatovať že tejto sa pri 

všetkej snahe nepodarilo ani pod hrubou vrstvou 

makeupu zakryť svoje nedostatky . Chvíľu 

pozoroval pár starší manželský par , ktorí si sadli 

oproti jemu a rozmýšľal či by to aj on mohol až tak 

ďaleko dopracovať. Potom prišla na rad blondínka 

ktorá vôbec nevyzerala atraktívne, ba naopak, ale 

svojou prirodzenosťou sa mu zdala sympatickejšia 

ako tmavovláska. Ta pri vystupovaní odhalila svoj 

skutočný vek. Mohlo jej byt tak šestnásť, pretože 

vystúpila pri strednej škole a na pleci mala tašku 

akú v tej dobe nosili dievčatá v puberte.  
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To ho už zaujímala blondínka. V rukách držala 

skripta pre vysokú školu , no najviac ho zaujalo že 

sú pre medikov a nadpis na otvorenej strane znel 

„Krv a krvotvorný systém“. Začal sa o túto teraz už 

celkom zaujímavú blondínku zaujímať viacej. 

„Ej veru ty sa raz budeš mať dobre keď budeš 

doktorka. Keby som sa ja len bol lepšie učil  mohol 

som tiež vyštudovať medicínu  a nemusel by som 

takto trmácať v električke , ešte k tomu na čierno.“ 

Meditoval. 

Zdala sa mu už o čosi krajšia a nespúšťal z nej oči 

až kým sa ich pohľady nestretli. Vtedy si uvedomil 

v čom spočíva jej krása ale aj to že by ju určite 

skazil keby si s ňou niečo začal. Ďalej sa už len 

viezol vychutnávajúc jej  blízkosť . Keď vystúpila 

ešte sa za ňou raz pozrel. 

Na ďalšej zastávke vystúpil aj on. Išiel k Eve 

a vôbec sa nehanbil že ho ešte pred chvíľou 

zaujímala nejaká medička.      

U Evy deň predtým zabudol telefón , takže vôbec 

netušila že k nej ide. Vo svojej izbe na podnájme si 

veselo meditovala. Vedela akurát to že išiel 

darovať krv . Dozvedela sa to od jeho mami keď 

jej volala že si u nej nechal telefón. No vedela že 

skôr či neskôr sa u nej zjaví. 

Cestou sa zastavil pri bezdomovcoch aby sa trochu 

rozptýlil a v pohostinstve si kúpil za posledné euro 
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rum s colou. To ho malo troch naštartovať po 

sklamaní na transfúznej stanici. 

Samozrejme sa stým pochválil aj barmanke , načo 

sa dozvedel od jedného štamgasta 

že má miesto bielych krviniek rum ,čo ho veľmi 

nepovzbudilo pretože ešte nebolo ani desať hodín. 

Bol celkom rád že mal len jedno euro , pretože by 

sa mohlo stať že sa dneska k Eve už nedostane. 

Prehodil ešte pár slov s barmankou pozdravil sa 

zahasil druhu cigaretu za sebou a pobral sa 

s veselým krokom preč. 

 Evu samozrejme vyrušil z meditácie. Sadol si do 

kresla v jej izbe a zo záujmom pozoroval ako sa 

pokúša nadviazať na pretrhnutú meditáciu. 

 Snažila sa ale márne.  

Dal tomu bodku jeho pokus urobiť cigaretu na 

strojčeku pre dutinky. 

 Ale nehnevala sa preto naňho .Bol krásny slnečný 

deň a ona mala dobrú náladu. Pobavili sa aj na 

diere ktorú mala na rifliach priamo medzi nohami. 

„Čo budeme robiť?“ 

„ Poďme na kofolu.“ 

„Tak poďme. Ja som už bol na rumika. Dnes je 

škoda sedieť doma keď je taký pekný deň.“ 

„Jasne  ideme vonku , ale mám  o pol tretej 

hodinu.“  
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„To mame ešte dosť času.“ Keď prišli ku baru Eva 

zavelila. 

„Idem kúpiť cigarety ty zatiaľ objednaj kofolu.“ 

„ Dobre ale dám si aj jedného rumika.“   

Vrátila sa s cigaretami. 

„ Pozri čo som dostala k dvom balíčkom cigariet. 

Dva pivka.“ 

„ Ja ale pivo nebudem. Daj ich do chladničky 

a keď príde domáci tak ho ponúkni.“ 

„Vážne nechceš.“ 

„Nie stačí mi rumík.“ 

Sedeli pred barom ,popíjali kofolu a vychutnávali 

teple jarné lúče slnka. 

„Pozri tam je Havel. Dnes som s nim cestoval 

v autobuse keď som šiel do nemocnice. Aká 

náhoda že sa zjavil práve tu.“ 

Pozdravili si zakývaním rúk. Bez slov mu 

vysvetlili ako pochodil na odbere. Všímal si ho 

ešte chvíľu ako vyberá znalecky zemiaky v stánku 

so zeleninou a potom pokračovali každý vo 

svojom. 

„Evka, keď nezoženiem nejakú brigádu, na budúci 

mesiac budem bez peňazí.“  

„ Neboj sa, niekto sa ti určite ozve.“ 

„ Vieš čo ? Dám si ešte jeden rum.“ 

„ Jak chceš.“ 

„ Zo mňa bude za chvíľu alkoholik. Nemyslíš?“ 
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„Je to tvoj život . Mal by si vedieť sám najlepšie čo 

robíš.“ 

„Ale aj na to treba prachy aby človek mohol 

chľastať.“ 

„To hej.“ 

„Vieš čo? Pôjdem pozrieť do knižnice.“ 

Eve zatelefonovala mama a oznámila že k nej 

príde. Eva jej povedala, že je vonku, nech príde za 

ňou.  

On sa vrátil z knižnice s tým že potrebuje tri eura 

na zápisné. 

„Mám len euro šesťdesiat ,ale vyberiem 

z bankomatu.“  

„ Si zlata ja ti ich vrátim a dám si ešte jeden 

rumík.“ 

 Keď sa vracala s peniazmi tak sa zjavila jej mama 

.  

Bolo mu trápne pred jej mamou brať od nej 

peniaze, ale potužený dvoma rumikmi sa jej len 

ospravedlnil, že si ide len niečo vybaviť a hneď je 

späť. Vrátil sa s piatimi knihami pod pazuchou, ale 

mama bola už v čínskom obchode a skúšala si 

nohavice. Oni si zatiaľ prezerali dámske spodné 

prádlo, ktoré ho vyhecovalo  k tomu aby jej 

navrhol neslušný návrh. 

 „Poďme si to tu rozdať. Je tu taký kľud že nás ani 

nikto nevyruší.“ 
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„ A kde?“  

„ Do kabínky, alebo hoci aj tu. Ja som taký 

nadržaný.“ 

„ V kabínke je mamka.“ 

„ To nič je tam ešte jedna.“ 

„ A postaví sa ti po tých rumoch?“ 

„To máš pravdu. Asi nie.“ 

„ No tak potom čo chceš?“ 

To už vyšla z kabínky jej mamka a aj predavačka 

sa ráčila ukázať. Nič napokon nekúpili čo 

predavačku vôbec netrápilo pretože ju očividne 

bavili viac karty na počítači ako zákazníci. 

Spokojne sa preto vybrali na obed do McDonalds. 

Eva si dala Big Mac, jej mamka Mc Chicken a on 

len hranolky s kečupom. Pretože Eva učila 

anglicky, miestami sa pokúšala vzdelávať aj ich, 

a konverzácia sa zvrtla do angličtiny. Keď dojedli, 

išli na nákup do blízkeho supermarketu. Nakúpili 

za asi tridsať eur ,ale košíku toho veľa nebolo. 

Nejaká zelenina , kurča a tri poháre medu.  

„Fakt sa za tridsať eur toho veľa nedá kúpiť:“ 

Najviac ho však nahnevalo, keď sa začali 

vypytovať na pracú v kvetinárstve. Bola z toho 

celkom slušná kovbojka. Na parkovisku ich ešte 

otravoval žobrák a potom sa už veselo viezli 

domov. 
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„Do frasa koľko je tu žobrákov a bezdomovcov. 

Všimli ste si? A takto asi skončím raz aj ja. Veď to 

nie je možné aby som do nekonečna robil zo seba 

šaša dakomu. Chcem normálnu prácu alebo 

začnem podnikať. Otvorím si bufet z domácimi 

jedlami pre chudobných ľudí ako som ja a takých 

je tu plno. Nemusím na tom zbohatnúť len sa 

uživiť.“ 

„Konečne nejaký poriadny nápad. Teraz len aby 

z neho neostalo len pri rečiach.“ 

„Vieš krčma je na každom rohu, ale lacno sa 

niekde najesť, to je dnes umenie. Také teplé jedlo 

raz denne by  si prišlo dať určite dosť ľudí. Za 

pokus by to určite stalo.“ 

„Vy ste mladý , máte ešte plno energie mali by ste 

to skúsiť.“ Pridala sa Evkina mama. 

„ Ale kde vziať prachy na začiatok? Asi to nepôjde 

inač, ako urobiť nejakú lúpež, odsedieť si pár 

rokov a potom začať v nejakej malej krčmičke.“ 

„ Zlatko to snáď nemýliš vážne, čo by som si tu 

bez teba zatiaľ počala?“ 

„ Budeš to musieť vydržať ,lebo ja inú cestu z tejto 

situácie nevidím. Koľko môžu dať za takú lúpež? 

Ale musí to byť radný balík a tutovka aby som 

nešiel sedieť pre nejakú sprostosť. To by som sa 

asi obesil keby som vedel že sa vrátim a začínal by 

som od nuly. A to by si asi ani ty na mňa toľko 
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nečakala. Mali by sme si to poriadne premyslieť. 

Pri troche šťastia by ma ani nemuseli chytiť a 

potom by to ešte len bol gól.“ 

„Nemali by ste takto snívať.“  

„ A nezabúdaj ani na karmu . Čo keď niekomu 

ublížiš, alebo niekoho zabiješ? To ťa môže 

prenasledovať do konca života.“ 

„ S takými rečami choď do riti pretože tie kurvy 

tam hore kradnú milióny a svedomie ich netrápi. 

Ale v podstate máš pravdu .Mali by sme vymyslieť 

niečo sofistikovanejšie. Dostať sa tak do krvného 

obehu tohto systému , potom by to mohlo začať 

kvapkať. Peniaze . To je krv tohto systému a ja by 

som veľmi potreboval transfúziu. Mám bohužiaľ 

veľmi vzácnu krvnú skupinu a darcu nie a nie 

nájsť.  

„Podstatu si vystihol veľmi presne, potrebovali by 

sme nejakú tu kvapku krvi aby sme mohli oživiť 

nového človeka.“ 

„Ty myslíš dieťa. A sme tam kde sme boli. Bez 

peňazí si človek nemôže založiť ani rodinu. Do 

takéhoto sveta by som nepriviedol dieťa aj keby 

som tie všivavé peniaze mal. Mne stačíš úplne len 

ty. Pozri čo to šúľam, veď to ani nie je tabak ale 

nejaká močka. Tak rad by som si zašúľal 

marlborku alebo camelku. Alebo aspoň nejaký 

slušný tabačik. Neponúkneš ma jednou?“ 



 20 

„Jasná vec zlatko, len si zapál poriadnu cigaretu.“  

„Inač keď chceš ísť darovať krv nesmieš predtým 

fajčiť. To si vedela? Dnes mi to povedali na 

transfúziológii. Sranda nie. Nie aby boli radi že im 

človek pustí žilou ale ešte si budú dávať 

podmienky.“  

„Tak to ja potom darovať krv nemôžem ísť jedine 

že by za mnou prišli domou hneď keď sa 

zobudím.“ 

„Aj to by museli mať šťastie.“  

Okolo nich sa prehnala skupina motorkárou. Eva 

s mamou podporene dobrou hudbou z rádia 

vybuchli radosťou sprevádzanej krikom a to ešte 

umocňovalo energiu ktorú motorkári ohlušujúcim 

revom šírili okolo seba. Povzbudilo to aj jeho. 

Začal si predstavovať ako by si zašiel k moru keby 

mal takú motorku , len tak na otočku. Ta sloboda 

ktorá sálala z týchto cestných korzárou ho ešte viac 

inšpirovala k nejakému pokusu vymaniť sa z rúk 

nie príliš priaznivého osudu. 

Takú ty nikdy mať nebudeš. Myslela si o ňom 

Evkina mama  pretože mu nedôverovala.  Párkrát 

sa to prejavilo tak že sa urazila pri jeho 

odpovediach na jej otázky a dala mu to patrične 

najavo. Vždy prišla nakoniec s ospravedlnením, ale 

to v ňom zanechávalo pochybnosti či je skutočne 

pre Evu dosť dobrý. Zo všetkých síl sa snažil aby 
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sa jej nijako nedotkol. Keď chcel niečo povedať, 

musel si to dvakrát rozmyslieť. Ani nevedel či 

Evku skutočne miluje, ale bál sa jej akokoľvek 

ublížiť, pretože mu tak pomáhala. Aspoň si to 

myslel. Veľmi ho štvalo že nemôže svoju lásku 

zabezpečiť finančne ,ale nestrácal nádej že z tejto  

dosť nelichotivej situácie nájde východisko.  

V podstate jej mama mala v istých veciach pravdu. 

Eva  mala vysokú školu a ovládala tri jazyky. 

Vedela sa o seba postarať. On bol elektrikár bez 

praxe ,zamestnania a perspektívy. Dosť sa za to 

hanbil , hlavne pred jej mamou a nevlastným 

otcom . Ani s nim si nepadol do oka. Pri jednej 

konfliktnej situácii mu vyčítal že nie je k ním 

otvorený.  

Evku vyhodili z domu pred pár rokmi a nebyť jej 

babky skončila by na ulici ako túlavý pes. Vzala si 

ju k sebe domov babka. Babka mala tiež svojho 

milenca a ten si tiež nevážil Evkinej priateľskej 

povahy a dával jej na vedomie čoraz viac že je 

navyše. 

 Po par mesiacoch ako sa zamilovala, si Evka našla 

podnájom.. Jej mama si rýchle uvedomila akú 

spravila veľkú chybu . Začala sa miešať Evke do 

života znovu. Ibaže Eva to vôbec nevnímala ako 

skutočnosť. Videla svet oveľa ružovejší ako on. On 

bol jej pravým opakom. Vo všetkom videl zradu , 
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každého podozrieval. Nemal ani toľko priateľov 

ako Evka. Tvorili spolu jing a jang ,dokonalý par 

ktorý si rozumel aj bez slov.  

Ale možno to bol osud alebo vyššia moc že 

doposiaľ spolu nemali pohlavný styk. Chodili 

spolu už niečo vyše  roka a stále sa len točili 

v začarovanom kruhu. Sex medzi nimi samozrejme 

bol ale nie vtom pravom zmysle slova. 

To bolo hlavnou príčinou neistoty v ich vzťahu. 

Neprešli ešte skúškou ohňom.  Ich krv a 

krvotvorná systém ešte neboli kompatibilne.     

 

                                                Mokrá štvrť. 

 

Na Veľkú noc sedel pred počítačom a pozeral film. 

Pozeral a nemohol prísť na to ako by premohol 

nudu ktorá ho premáhala. Skúšal aj čítať knihu ale 

nič ho neuspokojovalo na toľko, aby si nemusel 

dať jedno pol deci. Nemal iné ako becherovku ale 

aj tá mu zdvihla náladu. Čakal ho ešte Veľkonočný 

pondelok . Od neho si sľuboval viac ako od 

predchádzajúcich dvoch dní ktoré strávil iba 

čítaním a pozeraním filmov, dokonca si pozrel aj 

hokej. Teraz sa díval na film z prostredia 

psychiatrie a spomínal si na obdobie ktoré aj jeho 

priviedlo do tohto zariadenia. Práve cez Veľkú noc 

bol na priepustku doma. Vtedy si kúpil  fľašu vína 
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a poriadne sa opil. Na to všetko spomínal s 

úsmevom až potom čo si vychutnal svoje poldeci. 

Do vtedy ho premáhali iba negatívne spomienky a 

snažil sa na svoju minulosť čo najskôr zabudnúť. 

Predstavoval si že pôjde navštíviť svoju tetu, ktorá 

ho vždy na Veľkú noc čakala s pripravenou 

obloženou misou, sladkosťami a podarovala mu aj 

nejaké peniaze pretože veľmi dobre vedela ako na 

tom je. To všetko sa mu hnalo hlavou kým si 

nevypil.  

Jeho myšlienky sa obrátili hneď k lepšiemu. Teraz 

mu chodilo po rozume ako sa dostať z domu 

a dostať do seba ešte pár panákov. Nedával tomu 

už dnes veľkú šancu a vravel si čo keď aj motyka 

vystrelí. Pri cigarete sa  bavil nad filmom ktorý 

mal pustený a ktorý ho ešte pred chvíľou tak nudil. 

Keby mal peniaze nazvyš určite by zašiel ešte 

niekde ale to sa už asi nemalo stať atak to bral ako 

hotovú vec že zajtra zájde ku svojej tete. Prial si 

aby už bolo ráno a mohol si dať do tela poriadnu 

dávku alkoholu ako to na Veľkú noc zvyčajne 

chodilo. Dnes bol už odsúdený dopozerať film 

a čítať si knihu ktorá ho veľmi nebavila.  

Ráno sa zobudil dosť skoro. Spravil si kávu 

prečítal knihu najedol sa dal si ešte jednu kávu 

a šiel na spomínanú návštevu ku tete. Pálenky 

u tety nebolo zas tak mnoho, ale to neskôr dobehol 
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v krčme keď sa vracal domou. Zato sa nemýlil, 

keď vravel Eve že si vypočuje od uja  

starú známu pesničku o tom že by sa mal 

zamestnať, lebo mama ho nemôže živiť do 

nekonečna. Ale pridala sa aj teta s tým že by si mal 

ostrihať vlasy lebo si inak robotu nenájde. 

Keď sa najedol a vypočul si všetky dobre mienene 

rady pobral sa preč. To všetko si vypočul ale 

neľutoval toho, pretože odmenou mu bolo desať 

eura a balík kávy, čo bolo dostatočnou útechou. 

Navyše keď pozval brata do krčmy, kamarát sa 

ponúkol že splatí už zabudnutý dlh a že mu zaplatí 

čo si objednal. V krčme samozrejme boli aj jeho 

kamaráti . Nesadol si k ním ale ku bratovi. 

Kamarátovi predstavil brata ,načo sa dozvedel že 

sa poznajú z práce. Onedlho ostal sám a vtedy si 

spomenul na Evku tak jej aspoň napísal par 

hrejivých slov. 

Krčma v ktorej sa nachádzal bola kultovým 

miestom sídliska . Bola tu od samého jeho 

začiatku. Nebola to nijako zvlášť noblesná krčma 

ale mala svoj čaro. Tu pozval aj Evku keď sa prvý 

krát stretli, ale nakoniec nemal odvahu ju priviesť 

rovno sem tak s ňou išiel do krčmičky ktorá stála 

hneď oproti. Bol to taký útulný lokál  v ktorom sa 

neskôr stretávali každý deň, až sa ju odvážil vziať 

do Delfína. Tak sa totiž menovala  krčma v ktorej 
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teraz sedel. Bola to v podstate nálevňa alkoholu 

ktorá bola naširoko ďaleko známa. Tam sa 

zoznámila s jeho kamarátmi a neskôr keď ho prešla 

chuť tam chodiť , sama tam zašla na kofolu. 

 Dnes tam bol po dlhej dobe opäť. Dal si veľký 

rum a veľkú kofolu. 

 Prehodil  zopár slov s bratom  ale v podstate 

premýšľal nad tým čo mu vraveli jeho krstný 

rodičia a v podstate celá rodina keď sa s ním stretli. 

Bolo to vždy dookola to isté a už mu bolo trápne 

vravieť tiež stále to isté, že si prácu zháňa, že má 

nejakú tú brigádu A že sa snaží ale nikto ho nechce 

zamestnať.  

Z posledného zamestnania ho prepustili pre to, že 

počas skúšobnej doby dostal zápal slepého čreva 

a musel ísť na operáciu .  Keď to zistil a dal sa ešte 

vypísať a takto to ťahal ešte deväť mesiacov. To 

bola najdlhšia doba po ktorú bol zamestnaný.  

Prisadol si k ním kamarát čo mu zaplatil rundu. 

„Toto je môj brat.“ 

„To je tvoj brat?“ 

„A toto je Roman.“ 

„Sevas.“ 

„Nazdar.“ 

Na to sa Roman postavil a odišiel preč. 

„Zaplatil za mňa .“ 

„ Ja ho poznám. Robil so mnou na linke.“ 
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„Vážne ? To som vôbec nevedel.“ 

Myslel to úprimne. 

„Vyhodili ho, keď sa neukázal v práci dve týždne. 

Potom ma stretol na zastávke, strčil mi do ruky 

práce neschopenku a povedal že ju mám odovzdať. 

Ja som ju odovzdal a oni my povedali že ho už 

prepustili.“ 

„Neboj sa on to nejako prežije . Jeho mama je 

veľké zviera v nejakej poisťovni alebo banke.“ 

Brat dopil pivo a nechal ho tam samého pretože 

mal na stole ešte rum. 

 Premýšľal nad tým , ako by odmietol jointa keby 

ho teraz niekto ponúkol. Rozhodol sa tak pre pár 

týždňami, keď zistil že mu to vlastne nerobí dobre 

a že aj to je možno príčinou že si nevie nájsť prácu. 

Obzeral sa kto by mohol mať pri sebe teraz nejakú 

trávu a videl iba Johnyho a Miška ktorý debatoval 

veselo zo svojimi spoluprisediacimi. 

Johny ako vždy sedel sám a pred sebou mal len 

kofolu. Bol to obrovský chlap, dosť tichý ale keď 

si zahúlil tak sa zvykol rozhovoriť. Pil vždy iba 

kofolu, pretože sa jedného dňa rozhodol že 

prestane piť. Niekedy si k nej dal kávu.   

Miško  bol  zas malý a veľmi chudý. Nebol to však 

žiadny suchotinár ale šľachovytý týpek, ktorý bol 

celý potetovaný pretože sa pred tým venoval 

tetovaniu a stihol potetovať polku sídliska. Sedel 
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tam, hlasno sa bavil a popíjal pri tom svoje 

fľaškové pivo, pretože iné ani nepil. 

Okrem ich tam bolo ešte zopár ľudí, ale nikto kto 

by ho zaujímal.  

Nakoniec, keď už dopil prišiel ešte jeden kamarát, 

s ktorým prehodil pár slov a išiel tiež domou.  

Cestou sa  pozrel na Marekov balkón či náhodou n 

na ňom nebude fajčiť ,ale nemal šťastie. Bolo by 

mu to aj tak na draka, pretože Marek mu nechcel 

predávať trávu od tej doby čo sa stal pacientom 

psychiatrie. Mal na neho svoj názor, ale ten sa však 

veľmi rozchádzal s filozofiou  ktorú na ňom 

praktikoval, pretože mu tvrdil že ak ma on 

schizofréniu tak ju musia mať aj všetci okolo a tým 

pádom on žiadnu nemá. Par krát čo mu tento názor 

predniesol mu ešte nejaké to húlenie predal ale 

potom sa tento kanál ,pravdepodobne nadobro 

zavrel. K tráve sa dostal už len cez Heňa ale ten 

práve v tejto dobe sedel za obchodovanie 

s drogami. Vždy keď si na neho spomenul, sa 

vtisla do oka slza. Podľa toho čo sa vravelo dostal 

riadnu pálku. Ale to už takto zvyčajne chodilo, že 

si to sem tam nejaký díler išiel odsedieť. Väčšinou 

to boli neopatrný šráci, čo chceli rýchlo zbohatnúť 

a preto predávali hocikomu. Mal s toho jeden čas 

aj stihomam pretože pár dní pred tým ako ho 

chytili bol u neho po matroš na chatu a nevedel sa 
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zbaviť pocitu že na neho nejako upútal pozornosť. 

Neskôr sa však vysvetlilo že po Heňovi už dlhšie 

išli a že ho udali nejaký zasrani. 

Ale on nebol nejaký pravidelný požívateľ 

marihuany , skôr príležitostný od kedy sa vrátil 

z psychiatrie. Väčšinou si zafajčil z tým kto práve 

mal niečo pri sebe a samozrejme ho pozval.                                               

Najčastejšie tu bol Mäsiar. S  ním si často pofajčili 

pri pivečku a rumí ku na Mäsiarovej záhrade. 

Prebrali všetky radosti aj starosti života a dobre sa 

pri tom spiekli a namazali. Posledne to bolo na 

Veľký piatok. Nemal čo robiť tak zavolal 

Mäsiarovi a ten bol samozrejme na záhrade aj so 

sestrou a švagrom a Markétou. Priniesol zo sebou 

pol litrový rum a to bolo šťastie lebo ten na 

záhradke sa už míňal. No pre štyroch to nebolo ani 

tak veľa. Travička nebola čo ho aj potešilo lebo 

nemusel ani vysvetľovať prečo si nedá. Takto pri 

rumí ku Mäsiar, švagor a Markéta za slovnej 

asistencie  Mäsiarovej sestry osadili novú bránku 

na záhradke práve na Veľký piatok. 

Mäsiar bol  Veľmi šikovný chlapík ,vo svojom 

remesle sa vyznal ako nikto a podľa toho dostal aj 

prezývku.. Bol to chlap akého je ťažko nájsť, preto 

ho väčšinou ľudia mali radi. Keď mal pri sebe 

gitaru tak bolo vždy veselo a veľa spevu. Za svoje 

remeslo sa vôbec nehanbil, ba čo viac veľmi si ho 
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pochvaľoval. Keď prišla reč na karmu , len mávol 

rukou . Práve v ten deň prišiel stým , že rozozná 

charaktery prasiat alebo dobytka ktoré ide poraziť. 

To všetko sa mu na ňom páčilo ale o tu jeho karmu 

mal vážne obavy.  

Okre toho mu Mäsiar robil aj dredy, pretože to 

bola rituálna vec ktorá sa predávala z hlavy na 

hlavu, bolo teraz na ňom aby našiel niekoho komu 

by spravil dredy, tak ako ich spravil Mäsiarovi 

Havran. Žiaľ nikto samu zatiaľ nerysoval a nebolo 

sa čomu ani diviť pri pohľade na jeho hlavu. Tie 

dredy z nejakého dôvodu vôbec nevyzerali tak ako 

by mali.  

 „Máš nejaké húlčo:“ 

Spýtal sa ho Mäsiar. 

„Sorry ale nemám. Ja už  aj tak nehúlim.“ 

„ Prečo:“ 

„Dal som na tvoje rady a prestal som brať lieky. 

Ale tie schýzy sa mi vrátili. Mne to húleniam 

proste nerobí dobre .“Čo ti haraší? . Ty si jeden 

normálny šrac ktorý nepotrebuje žiadne lieky!“ 

„Tiež by som to tak chcel, ale nedá sa to .Nevieš 

akým peklom som si zas prešiel. Bez tých liekov to 

jednoducho nejde.“ 

„Tak  nehúl .“ Aj ja som si všimol že ti to nerobí 

dobre. Ale lieky neber . To je somarina:“ 
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„ Nemôžem si pomôcť Mäsiar  ale musím ich brať 

ináč by som musel vyskočiť z okna. To mi vravia 

hlasy v mojej hlave.“ 

„Prepáč ja už pôjdem ak sa nenahneváš.“ 

„ Rob si čo chceš si slobodný človek.“ 

„Zajtra sa ti ozvem . Dobré?“ 

„Jas ne kamarát.“ 

„ Tak ti prajem aby sa ti dneska všetko podarilo:“ 

„ Aj tebe“ 

„Čav..“. 

 „Maj sa .“ 

To bolo na veľký piatok .Teraz sa však vracal 

domou z návštevy. 

„Ten rum asi riedia vodou. Alebo som tak dobre 

najedený, že to so mnou nič nerobí. Mohol som si 

kúpiť kľudne ešte jeden.“ 

Hovoril si cestou sám pre seba. Mal dobrú náladu 

a myseľ čistú a jasnú ako čerstvý vánok.  

Tešilo ho pomyslenie že mohol pozvať aj brata  aj 

sám si niečo vypiť , bez toho aby musel zaplatiť. 

To v tejto štvrti bolo niečím neobyčajným. Málo 

kedy sa stalo , aby niekto niekoho na niečo pozval  

bez toho aby od neho nečakali opätovné pozvanie. 

V tom bol Roman spoľahlivý . Nečakal viac ako 

by sa dalo čakať a to srdečný úsmev  

.  
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Táto štvrť bola vôbec atypická. Nachádzala sa 

medzi dvoma jazerami a riekou . Bolo to pár 

blokov , ktoré ďalší potok oddeľoval od zvyšku 

sídliska. Tam sa nachádzalo asi štyri alebo päť 

krčiem, ktoré mali svojich verných zákazníkov. 

Ale najnavštevovanejšou bola krčma      U delfína. 

To bola aj najväčšia krčma na okolí. Zabudli sme 

ešte na kŕčmi ktoré boli oproti ,cez vodu . Tam 

stáli ešte štyri kŕčmi , s toho jedna bola otvorená 

len cez sezónu. Vo všetkých sa veselo popíjalo , 

v niektorých sa dalo aj najesť. Takto asi vyzerala 

mokrá štvrť z pohľadu štamgasta . Nebolo však 

jednoduché si tu vypiť po dvanástej hodine. 

Väčšinou už bolo všetko zavreté a preto musel isť 

človek do herne, na ktorú sme zabudli a ktorá bola 

otvorená až do neskorého rána. 

Tu  všade sa dosť často zdržiaval aj on.  Tu sa 

stretával so svojími kamarátmi ,buď s tými ktorých 

mal rád , alebo s tými ktorých len poznal , či už len 

z videnia alebo minulosti , ako napríklad svojich 

spolužiakov. 

Len medzi málo ktorými bol obľúbený tak akoby 

sa to dalo čakať. Mal aj svoju minulosť, čo mu 

medzi niektorými nepridávalo vôbec na popularite. 

Ale to je teraz vôbec nepodstatné, lebo títo ľudia 

ho vonkoncom nezaujímali až tak, ako tí s ktorými 

prežil posledné roky svojho života . 
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Práve keď bol u Mäsiara na záhrade znova  sa 

dozvedel že jeho veľmi dobrí priateľ je vo väzení. 

Bol to priateľ ktorí ho zoznámil s Evkou. Zhodou 

okolností sa tam nachádzal práve s ňou. No bolo to 

že radosti , keď sa zrazu objavil na záhrade . 

Prichádzal rovno zo súdu a dušoval sa že už viac 

v živote nebude piť . Nato si dal naliať pohár piva 

a  hneď zdvíhal do vzduchu aj poldecák rumu. 

Toto bol  Tomik. Dušoval sa že v živote nezoberie 

do úst pálenku , lebo že si absťáky  prešiel v base 

a v zapätí veselo popíjal aj s nimi ako by sa vôbec 

nebolo nič stalo. Všetkým chýbalo do pohody už 

iba nejaké to húlenie ktoré by ešte umocnilo radosť 

nad tým., že sa Tomík vrátil z predbežnej väzby už 

tak skoro ,hoci sa hovorilo že tam bude aspoň dva 

roky. Bolo to za hlúposť ktorú spôsobil v opitosti.  

Z mokrej štvrte tam už boli traja a Tomík mal 

veľké šťastie že sa z toho vylízal len tak lacno. 

 Vôbec celá mokra štvrť bola jeden veľký kriminál.  

Každý sa  skúšal z mokrej štvrti nejaký utrhnúť, 

ale málo komu to vyšlo. Všetci tam chľastali alebo 

fajčili marihuanu, len aby sa dostali von z tohto 

uzavretého a svojbytného miesta . Ale keď si tam 

človek utvoril vlastný svet a spriatelil sa so 

správnymi ľuďmi, tak sa tam až tak ťažko nežilo. 

Nepotreboval chodiť ani do mesta aby sa zabavil 

všetko sa dalo robiť priamo v tejto štvrti.  A keď 
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prišlo leto, tak sem prichádzali ľudia z celého 

mesta aby si oddýchli pri vode alebo vypili chladné 

pivko. V lete  boli vždy najlepšie časy pre túto 

štvrť. Ale aj v zime si tu ľudia prišli na svoje. Dalo 

sa tu korčuľovať ak zima priala počasím, ak nie 

skapínal tu pes. 

 

Teraz však bola jar. Zobúdzala sa príroda, stromy 

sa zazelenali, na chodníkoch sa kopili jahňady z 

briez  a vzduch bol cítiť príjemnou sviežou vôňou . 

Ľudia pozhadzovali kabáty a podaktorí odvážnejší 

chodili už v tričkách. Letné záhrady začínali lákať 

hostí. V Delfínovi sa tiež otvorila letná záhrada, 

keď sa o nej dalo tak povedať, pretože to bolo len 

pár lavíc a stolov ohradených čiastočne mrežami. 

Konečne sa dalo sedieť pri pive bez toho ,aby bol 

človek zadymení od hlavy až po päty.   

 To prilákalo do Delfína aj jeho s Evkou. Prišli tak 

raz keď tam sedelo par stredoškoláčiek. 

Okolo nich sa točili mladý chalani ktorí tam neboli 

žiadnymi neznámymi tvárami. Sadli si a popíjali 

kofolu. Zrazu sa od vedľajšieho stolu ozvalo: 

„Máš dobré dredy. Ja by som si chcela také tiež 

dať spraviť.“ 

„Jasné daj číslo a dohodneme sa.“ 

Na to sa postavilo jedno z dievčat prišlo si vymeniť 

telefónne čísla. 
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„O.k. keď ich naozaj budeš chcieť tak sa ozvi.“ 

Evka ostala zarazená a začala trochu žiarliť, 

pretože dievča bolo naozaj pekné. 

„Ale Evka nemusíš hneď žiarliť. Chcel by som len 

niekomu spraviť dredy aj ja. O nič nejde:“ 

V tom sa ozvala druhá: 

„Ja chcem tiež dredy. Aj tetovanie.“ 

„Dám ti číslo na jedného šikovného tatéra. Tetoval 

aj mňa. Ukážem ti to chceš?“ 

Ozvala sa už Evka. 

„Jasné . Ukáž.“ 

Dala jej číslo a myslela že už bude pokoj. 

V tom sa však zjavil mäsiar s decákom rumu 

v ruke .  

Takže si rozkázal aj on už druhý decák rumu a 

kofolu pre Evku. Z plánovaného odchodu tak nič 

nebolo. 

„Mäsiar , tie čaje by chceli dredy. Spravíme im?“ 

„Jasné, ale škoda z takých pekných vlasou.“ 

Dievčatá chceli len po jednom na skúšku tak im 

ich začali robiť. Ale to už Evka nevydržala, urazila 

sa a išla domou bez rozlúčenia. Dievčatá sa tešili 

dredom a sľubovali že nabudúce si dajú zrobiť viac 

,čomu nikto neveril. Mäsiarovi prinášal každú 

chvíľu niekto rum, takže piť bolo čo. 
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Jeho Evka vôbec netrápila pretože mal v sebe 

pekných pár rumov. Vedel však že to potom bude 

musieť nejako urovnať.  

„To sa tu občas prihodí .“ 

Vravel Mäsiarovi keď nechali mládež sa ďalej 

baviť a išli preč. 

Ako tak odchádzali, všimol si že k dievčatám 

pribudlo ďalšie . Bolo to dievča, ktoré ho na ulici 

nedávno tak odbilo nevraživým pohľadom. Spýtal 

sa je len či sa už zdraví a ona odpovedala že nie, 

tak to nechal plávať. Pobral sa S mäsiarom  domou 

a týmto preňho haslo. 

Z domu zatelefonoval Evke, ospravedlnil sa jej 

a bol rád že sa z toho dostal tak lacno. Fakt ale je 

že sa z toho dlho neradoval, pretože v jeho opitej 

hlave sa zrodil nápad že napíše aj dievčaťu 

s ktorým si vymenil číslo. A to bola ta posledná 

vec ktorá mu mala napadnúť, pretože tam už nešlo 

len o esemesku, ale dôveru medzi ním a Evkou. Vo 

svojej samoľúbosti si ani neuvedomil že tu možno 

išlo o skúšku. Ak to naozaj bola skúška tak ňou 

neprešiel.  

 

                                            Zimný čas. 

„ Au. To je zas pruser.“  
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Zobudil sa asi o ôsmej večer. Ruka ho už bolela na  

nevydržanie. Bol to následok pádu keď sa vrátil 

domou z Delfína. Obliekal si domáci úbor  a 

neudržal pri tom rovnováhu. Spadol tak , že si 

narazil ruku . Potom si ľahol opitý spať. Keď sa 

prebudil, cítil príjemnú eufóriu ktorú mu kazila len 

bolesť v ruke.  

„ Krucinal. To sa mi vôbec nesnívalo . To  som si 

naozaj asi dolámal ruku. Kurva jak to bolí.“  

Dostal zimnicu . Šiel sa vykúpať v horúcej vode 

.To na ruku zapôsobilo ešte horšie ako sa dalo 

čakať. Rozbolela ho ešte viac. Keď´ vystúpil 

z vane roztočila sa mu hlava  a začalo mu zvoniť 

v ušiach. 

„ Mami pomôž mi:“ prosil ju keď´ došiel do 

spálne. 

Zmeraj mi tlak , mne strašne zvoní v  ušiach 

a necítim sa dobre. Zatajil jej však že pil. 

Všetko bolo v poriadku  atak si šiel znovu ľahnúť 

do postele. 
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Nevedel dlho zaspať ale nakoniec ho to zmohlo. 

Ráno bolo strašné. Opica a k  tomu podrbané 

zápästie. Ľutoval celý včerajšok aj keď´  sa mu to 

nezdalo celé také strašné. Ešte stále prežíval 

eufóriu minulého večera. Bolo to proste bomba 

a neodradil ho od toho ani bôľ zápästia. Taký večer 

sa podarí len raz za čas. 

Na druhý deň to bolo iné.: Idem k lekárovi ,ten my 

určite bude vedieť pomôcť. 

Šiel za lekárom do prvej nemocnice ktorá bola 

najbližšie. Lekár chirurg bol strašne starý ,určite už 

nejaký ten piatok nadsluhoval, ale bolo mu to 

jedno. 

„Pán doktor spadol som na ruku  a teraz ma bolí 

celé zápästie aj predlaktie .“ 

„Kde vás to bolí ?“ 

„Tu au aj tu:“ 

„Nevravte mi že vás bolí celá ruka..“ 
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„Ale bolí.“  

„Tak pôjdete na röntgen.“ 

Na röntgene ešte nemali otvorené tak si sadol 

a čakal. Konečne ho zavolali a zröntgenovali mu 

ruku. Odniesol výsledky ošetrujúcemu lekárovi, 

ten si ich zbežne pozrel a ako predpokladali 

obidvaja , ruka bola našťastie len silne narazená. 

„Nič tu nevidím, takže si na to prikladajte aspoň 

trikrát denne ľadový obklad.“ 

„A nejaké tabletky proti bolesti mi nemôžete dať?“ 

 „Tie si kúpte v lekárni. Mi takéto 

nepredpisujeme.“ 

„Tak prepáčte že som Vás s tým obťažoval pán 

doktor. Dovidenia a veľmi pekne ďakujem.“ 

„Ďalší.“ Odpovedal lekár.  

No takže na tabletky si požičiam od Evky ,dám si 

aj nejaký rum a za dva týždne je po bolesti. Možno 
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za tri keď bude najhoršie. To ešte nevedel že sa 

s tou rukou bude trápiť oveľa dlhšie . 

Prvých pár týždňov nevedel do ruky vôbec nič 

chytiť. Bolo to trápenie celé Vianoce. Jesť musel 

len s jednou rukou. Ale na Vianoce sa stal zázrak . 

Pri štedrovečernej večeri ho ruka prestala bolieť 

a tak sa mohol najesť ako normálny človek. 

A neboli to tabletky , ktoré ten zázrak spôsobili. 

No nevedel si to vysvetliť, pretože po večeri ho 

ruka rozbolela znova a zase bol odkázaný len na 

zdravú , a tou bola na nešťastie ľavá , keďže bol 

pravák. Najhoršie to bolo pri podávaní rúk a ešte 

horšie keď ju podával Mäsiarovi. Ten s obrovským 

náprahom mu po nej vždy riadne plesol. Iný si len 

skúšali silu svojho stisku. Pivo ňou dvihnúť vôbec 

nemohol , ale aj poldecák mu robil veľké 

problémy. Z darčekmi si veľké starosti nerobil. 

Evke dal s veľkým predstihom elektronickú 
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cigaretu , o ktorej bude ešte zmienka a mame dal 

škatuľku tabletiek ktoré kúpil pre seba ale boli na 

vyše , pretože ich kúpila aj ona. 

A teraz o tej elektronickej cigarete. 

V jeden uzimený deň sa dohodol, že príde ku 

Evke. Keď k nej došiel , sedela pri dokorán 

otvorenom okne a fajčila obyčajne cigarety. Po 

druhej cigarete jej povedal: „Mohla by si už 

zavrieť okno , je tu zima ako v ruskom lese.“ 

Na to ona : „ Môžem si fajčiť koľko chcem a okno 

zavriem až sa mi bude chcieť. Sme predsa u mňa 

a tu platia moje pravidla.“ 

„Ja som ti tu elektronickú cigaretu kúpil na to aby 

si nemusela otvárať okna a aby si mala  teplo 

v izbe. Ty tu teraz húliš jednu od druhej a ja tu 

mrznem.“ 

„Keď sa ti nepáči , môžeš odísť.“ 
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„To myslíš vážne? Ja sa sem trepem takú diaľku po 

zime a ty mi povieš takúto hlúposť?“ Mlčala , tak 

vyšiel z izby, ale neodišiel úplne. Mal celkom 

dobrú náladu tak jej chcel dať ešte jednu šancu. 

Išiel do kuchyne a uvaril si kávu. Trvalo ešte asi 

pätnásť minút , kým za ním do kuchyne prišla 

a ospravedlnila sa. Vrátili sa do izby ktorá bola 

úplne studená. Potom fajčila už len elektronickú 

cigaretu až do chvíle, keď dopil kávu a zapálil si 

cigaretu. Bolo to reči, že ona sa tak obetovala a on 

si zapálil cigaretu. No ďalšiu si už ani on nezapálil, 

ale dal si z elektronickej cigarety pretože bola fakt 

riadna kosa. 

Napokon išli do baru a čakali ,až zavolá Evkin otec 

,že po ňu ide. Rozhodla sa že Vianoce strávi spolu 

s rodičmi . Popíjali kávu ,pretože boli celý 

premrznutý.  No napokon sa dočkali. 
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Museli rýchle dopiť čo mali na stole , rozlúčili sa , 

popriali si krásne sviatky a rozišli sa každý za 

svojím.      

Cez Vianoce si spolu telefonovali každý deň ,aby 

si povedali čo dostali pod stromček ,ako prežívajú 

v odlúčení a ako sa tešia že sa spolu znova stretnú. 

Pochvaľoval si ako mu je dobre len tak leňošiť pri 

televízii a dobrom jedle , ona zas že je spolu 

s rodičmi . Takto to išlo štyri dni a Evka sa s malou 

dušičkou ozvala . Pohádala sa s mamou a nemala 

sa ako dostať domou. Sklamaná zložila telefón , po 

tom čo sa dozvedela , že jej ani on nemôže nijako 

pomôcť. Ráno ju otec priviezol do mesta . Nestretli 

sa v ten deň ale až nasledujúci. S mamou sa 

udobrila ešte v ten večer keď sa pohádali ,takže tím 

sa zasa všetko vrátilo do normálu a Vianoce tak 

dopadli pre všetkých na jednotku. 
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S Mäsiarom to bolo už horšie. Býval teraz 

v záhradnom domčeku a dreva mal len toľko aby si 

zatopil večer, preto sa celý deň zdržiaval 

v Delfínovi. To sa aj prejavilo na jeho spotrebe 

alkoholu , ktorá úmerne stúpala ako klesala teplota. 

Najhoršie však bolo že v takomto počasí nemal ani 

prácu kopáča ,o ktorej sa vyjadroval veľmi 

pochvalne, pretože s mäsiarčinou skončil už pred 

pol rokom . Bolo to jeho slobodné rozhodnutie, 

a tak to teraz nebral ako nejakú veľkú tragédiu, že 

sa musí takto blamovať. Užil si aj dobré chvíle keď 

odišiel po výpovedi do Londýna. Pomohli mu tam 

kamaráti z mokrej štvrte, no keď že to nebolo 

podľa jeho predstáv, vrátil sa späť domov. Žiaľ 

,nemal už ani priateľku. Rozišiel sa z ňou ,keď 

predala byt. Nebol to rozchod  po taliansky ,ale 

taký normálny ,ako dvaja rozumný ľudia. Teraz si 

dopriaval slobody plnými dúškami. Najviac sa to 
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prejavilo ešte v lete, keď u neho na záhrade bolo 

plno každý deň a zo všetkým ako sa patrilo na 

čerstvo rozídeného chlapa v najlepších rokoch. 

Tieto časy však prešli do starostí o prežitie 

v podmienkach neporovnateľných, ako keď žil 

s priateľkou v panelovom byte na šiestom poschodí 

s plynom elektrinou a všetkým na čo si zmyslel. 

Teraz mu už nikto nezávidel , ale snažili sa mu 

pomôcť. V Delfínovi často hral na gitaru alebo 

bendžo a ak nemal na rum tak mu ho kúpili. Takto 

nejako to išlo až do doby, kým jedna ich kamarátka 

nezmrzla na ulici. Bolo to v čase keď mal Mäsiar 

narodeniny. Už to vedeli skoro všetci okrem  nášho 

hrdinu.  Dozvedel sa to náhodou v Delfínovi. 

Vypočul si rozhovor kamaráta pri jednom stole . 

Vtedy pochopil čo všetko sa zmenilo v ich 

životoch. Už to neboli len  zimné radovánky, ale aj 

krutá realita života. Už predtým bol dosť krutý rok 
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k bezdomovcom, keď všetci poumierali na 

následky pitia ,ale toto bolo celkom niečo iné. To 

bola kamarátka a manželka  jedného s kamarátov a 

Mäsiarova susedka. To zmenilo nahliadanie na 

situáciu aj u Mäsiara, pretože už nebýval na 

záhrade ale dočasne u sestry.  

Keď sa to dozvedel on , len Evke oznámil: „Vieš 

že Amíkova žena zomrela?“ 

„Viem že zmrzla nejaká pani, ale nevedela som 

o koho išlo. Je to strašné.“ 

„Ja som si myslel že Amík sa v piatok ožral len 

tak. Teraz ho už chápem.“ A naozaj aj jemu až 

teraz dochádzali súvislosti z predchádzajúcich dní. 

„ S Filipkom je to zle.“ Prerušila mlčanie Evka. 

„ Čo je sním.“ 

„Je to s ním už veľmi zlé. Hovorila som 

s mamkou.“ 
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„ Je už dosť starý , možno by ho mali dať aj 

utratiť.“ 

„Ale to by bolo zabitie živého tvora.“ 

„To sa tak neberie u psov. A eutanázia je povolená 

á v niektorých krajinách aj pre človeka. Tým mu 

len pomôžete.“ 

„ Ale mne je ho strašne ľúto. Toľko som s ním 

prežila .“ 

„ Tým skôr by ste to pre neho mali spraviť. My 

sme sa museli tiež pár krát takto rozhodnúť. Nie je 

to ľahké rozhodnutie , ale máme to právo a aj 

povinnosť sa takto rozhodnúť keď je to 

nevyhnutné. Ináč ,ako sa má mamka ?“ 

„Dobre. Má ťa rada.“ 

„To som rád, že aspoň niekto sa má dobre. Dáme si 

ešte jedenú kofolu?“ 

„Nie nemám už veľa prachou, musím šetriť.“ 
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„A ja už nemám tabak , budem musieť opýtať 

prachy od mami.“ 

„Vezmi si moje cigarety.“ 

„A čo budeš fajčiť ty?“ 

„Mám elektronickú cigaretu ešte.“ 

„Určite to tak chceš?“ 

„Ehe.“ 

„Tak ťa aspoň odprevadím na zastávku.“ 

„OK.“ 

 

Spoločne premýšľali o tom že odídu do Prahy za 

prácou. Bavili sa o tom už čoraz častejšie. Evka už 

bola rozhodnutá na toľko ,  že si tam začala cez 

internet zháňať prácu ale on ešte stále veril že sa 

mu pošťastí niečo zohnať doma. Spravil si za 

posledné tri mesiace rekvalifikačný kurz v obore 

kuchár , čo ho stálo dosť času , ktorého mal 

našťastie nazvyš. Preto veril že teraz sa už musí 



 48 

niekde zamestnať . Ponúk na prácu kuchára bolo 

všade dosť, dokonca aj na úrade práce cez ktorý si 

tento kurz spravil, respektíve mu ho preplatili. 

Spravil si ho cez agentúru , ktorú si našiel cez 

internet . Teraz si hľadal prácu ako pomocný 

kuchár , na ktorú si trúfal ,pretože mal len toľko 

skúsenosti , že na samostatného kuchára by mu 

nestačili. To bolo najväčším kameňom úrazu , 

všade totiž vyžadovali aspoň rok praxe, dokonca aj 

na pomocného kuchára. Variť vedel ,ale netrúfal si 

sa tým niekde chváliť, lebo si v tom nebol istý tak 

ako vyučený kuchár. Už na vojne slúžil pol roka 

v kuchyni ako pomocná sila ,kde všeličo pochytil 

a teraz sa mu to mohlo zísť. Bol na pohovor Mc 

Donalde ale tam neuspel . Bol na ďalších dvoch 

pohovoroch ,ale ani tam neuspel. Teraz mu bolo 

jasné, že to až také ľahké nebude ako očakával.  
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Mäsiar stále sedel doma. Počasie neumožňovalo 

aby začal robiť. Nedá sa povedať že doslova sedel 

doma ,pretože každý deň ho bolo vidieť 

v delfínovi. Často nemal ani peniaze , ale stále ho 

niekto pozval. Jedno čo mal bola tráva , keď sa 

stretli znova. Takže nebolo veľa reči okolo toho 

a už sa balil joint. Dali si ho spolu priamo v krčme 

aj napriek tomu, že Evka s tým nesúhlasila 

a upozorňovala Mäsiara ,že jej priateľovi to nerobí 

dobre. Ten už asi mesiac nič nefajčil a preto si 

nebo istý , čo to s sním spraví. Chvíľu to trvalo 

kým sa prejavili účinky ,ale preňho už bolo všetko 

jasnejšie ako doposiaľ. Marihuanový opar sa 

vznášal po miestnosti ako prízrak. Pretože naňho 

štamgasti boli už zvyknutý, nespôsoboval žiadne 

vzrušenie. Teraz si začal všímať lepšie okolie. Prv 

jeho pozornosť upútal Tomik ako tak zhulený 

a opitý sedel o dva stoly ďalej a dožadoval sa 
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jednej cigarety. Chvíľu rozmýšľal ale napokon sa 

rozhodol že mu ju ubalí. Opýtal sa Mäsiara či 

môže z jeho tabaku, ale ani nemusel ,kázala mu to 

slušnosť a rešpekt voči nemu. Vzal do ruky 

papierik a trochu tabaku . Pozorne zašúľal cigaretu 

, a keď si bol istý že je všetko v poriadku odniesol 

ju Tomíkovi. Keď mu ju  podával, pripomenul mu 

že nemá pri sebe zapaľovač. Tomik vytiahol 

z vrecka svoj tak rýchle ,že sa mu už vôbec nezdal 

taký opitý. Chvíľu nad ním stál a pozoroval ako 

fajčí. Fakt sa mu na chvíľu zdalo že je úplne 

triezvy pretože od svojho stola vyzeral úplne 

namol. Vrátil sa naspäť , ale nesadol si.  

„Som smädný“ ,povedal. 

„Choď si opýtať vodu.“  

„To je nápad. „ A už išiel k okienku aby si vypýtal 

pohár vody.  
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„Čo stojíš, však si sadni.“ On iba mlčal 

a pozoroval Tomíkovho psa ktorý štekal na 

všetkých vôkol seba. Nakoniec si sadol. 

„Ten pes ma oči ako Evka.“ Evka sa zdvihla od 

stola a išla ho pohladkať. Ten sa však nedal 

a utiekol ku svojej pani. Mäsiar naňho zaštekal 

a ten sa nedal . Bola ho plná krčma. Evička sa s 

nimi rozlúčila a odišla preč. Chvíľu tam ešte 

s Mäsiarom sedeli ,ale napokon sa tiež pobrali preč 

,pretože nemali už čo piť. Vonku sa rozišli 

s podaním ruky a každý išiel svojou cestou. V tej 

zhúlenej hlave sa nevedel teraz rozhodnúť čo bude 

robiť. Nemal tabak a ani peniaze preto sa rozhodol 

že skúsi opýtať od mami. Pobral sa preto domou. 

Cestou mu vírili v hlave rôzne myšlienky ako to 

doma vybaví. Keď došiel domou , zaliezol do 

svojej izby a čakal ako sa vyvinie situácia. 

Nakoniec sa  mama vybrala na nákup . Poprosil ju 
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aby mu kúpila tabak a ta na jeho veľké prekvapený 

tak aj spravila.  

Teraz sedel za internetom a snažil sa s niekým 

nadviazať kontakt. Pobavili ho nejaké dristy , ktoré 

viedli nejakí chlapci na sociálnej sieti , ale sám sa 

bal zapojiť do diskusie, tak to skúšal aspoň 

s nejakými dievčatami. Jedna z toho bola 

prostitútka , ktorá mu ponúkla svoj cenník a 

telefónne číslo. Ďalšia bola podľa opisu atraktívna 

blondínka s modrými očami, ale ta sním nemienila 

diskutovať a slušne sa rozlúčila. Rozmýšľal či sa 

nájde niekto ,kto by si sním popísal ,pretože 

marihuana mu nevyprchala ešte z hlavy a mal 

strašnú chuť sa o svoje pocity podeliť. Počúval pri 

tom nejaké barové somariny . Mal aj výčitky že 

takýmto spôsobom zahýba Evičke , ale chuť 

pokecať si s niekým neznámym bola väčšia. Keby 

nebola vonku zima, určite by sedel na lavičke 
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a sledoval by okoloidúcich , ale v tomto zimnom 

období na to boli odkázaní len bezdomovci 

a beznádejné prípady.  

Evka bola v bufete na kebab a tak sa o týchto jeho 

úletoch nemohla dozvedieť , keby jej o tom vždy 

neporozprával. Potom si ho doberala ako malého 

chlapca.  

„Tak čo? Ideš si písať s kurvičkami?“ 

Ale bolo to len zo srandy , pretože sa pri tom 

vôbec naňho nehnevala ,ba čo viac dobre sa pri 

tom bavila.  

Kašlem na teba. Hovoril si v duchu , vtedy. Len 

aby som ti raz skutočne nezahol s nejakou 

kurvičkou. Ale sám  neveril tomu na čo práve 

myslí .pretože to bolo proti jeho presvedčeniu. 

Veril tomu ,že keby to spravil ,určite by samu to 

v budúcnosti nejako vrátilo. Pri fetovaní preto 
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vyberal len normálne ženy ktoré sa chceli len 

porozprávať a nie kurvy ako si to myslela Evka. 

„Kurník , to tu nie je nijaká normálna čo by si 

chcela popísať! Sama kurva , samý úchylak 

zlatokopky, a ja sa tu pekne strápňujem ! Asi som 

príliš slušný alebo čo! Radšej si dám cigaretu lebo 

toto nemá žiadnu cenu.“   

„Čo tu kričíš? Sám so sebou sa rozprávaš? Ja že 

s niekým telefonuješ.“ Prišla sa naňho pozrieť 

mama. 

„Hej to ja len tak pre seba hovorím. Nemám s kým 

tak si tu rozprávam sám pre seba.“ 

„Čo si fajčil? Marišku?  

 „Nie dal som si pivo“, zaklamal. 

„Berieš lieky a nato piješ. Ty sa chceš tak vyliečiť 

,že až. Musím ja ísť za tvojim doktorom 

a porozprávať mu čo to ty robíš.“ 
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„Len choď, a vezmi mu aj nejaký úplatok lebo inač 

ťa ani nebude počúvať.“ 

Začalo sa stmievať . Pozrel na hodinky . Bolo pol 

piatej. Ubehli asi tri hodiny čo si dal jointa, ale ešte 

stále mu šiel čas pomaly, čo bolo jednou z veci 

ktoré cítil keď sa zhúlyl. Už aby bolo leto. 

Pomyslel si. Skúsil ešte nájsť niekoho kto by s nim 

početoval , ale rýchlo ho to prešlo. Spomenul si na 

Evku a dával za pravdu osudu, že s ním žiadna 

nechce četovať. Asi to bola telepatia alebo čo, lebo 

v tom mu zazvonil telefón. Bola to Evka. Tá ho 

dostala späť do reality natoľko že jej všetko 

vytáral. Dobre sa nad tým zasmiala a popriala mu 

dobrý lov. Nad tým sa zasmial aj on. Čet si ešte 

nechal otvorený , sem tam si prečítal čo sa tam 

deje ale už sa o nič nepokúšal. Trvalo ešte pár 

hodín kým mu vyprchala z hlavy marihuana , 

pretože to bola dobrá vzorka. 
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 Prísľub nových dní.                                                

 

Tomik sa zas vyznamenal. Rozbil svojej priateľke 

nos až mala monokle na očiach. To si všimol  pri 

rume v Delfínovi.  

„ Zoja čo to máš pod očami ?“ Spýtal sa jej. 

„Ty nevieš? Tomik mi dal čelovku.“ 

„Však som ti to vravela.“ Pridala sa Evka. 

„Nič si mi nevravela, veď by som sa nepýtal tak 

hlúpo keby som niečo o tom vedel.“ Odvetil. 

„Čo sa medzi vami stalo, Zoja?“ 

„Tomik bol opitý a spýtal sa ma či chcem čelovku. 

Ja som mu na to odpovedala ,že nech skúsi. Krvi 

mi tieklo z nosa ako z prasaťa.“ 

„A teraz je to ako medzi vami?“ 

„Kajá sa. Tu ma zákaz vstupu. A pár ľudí ho chce 

zbiť.“ 

„Ten je už vážne debilný.“ Uzavrel túto debatou 

sucho. 



 57 

„Dnes je fakt na hovno deň . Keď sa tu neobjaví 

ani ten týpek tak sa nato úplné vyserem. Drak 

stratil desať eur, ktoré sme mu dali na trávu a tento 

týpek si vzal päť, s tým že nám nejakú trávu 

zoženie. Ale už by mal byť nazad. Tak sa mi vidí 

že sme prišli o ďalších päť eur a ešte sme si 

nezahúlili. Toto je fakt na posranie. Alebo to je 

Božia prozreteľnosť a hovorí mi aby som dnes 

nehúlil.  

„No to bude ono. Nemal by si húliť.“ Chytila sa 

slova Evka. „ Nestačí ti rumík? Po ňom nie si tak 

úplne mimo. Nedá sa s tebou o ničom rozprávať 

keď si zhúleny. Teraz si celkom normálny a páčiš 

sami takto.“ 

„To sa fajči preto aby človek bol trochu mimo 

realitu, láska.“ 

„ Ale ty si úplne mimo. Správaš sa ako 

postihnutý.“ 
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„Nemáš pravdu . Keby si to fajčila vedela by si 

o čom je reč.“ 

„ Veď som to skúšala a môžem povedať že 

meditovanie je oveľa lepšie.“ 

„Ty medituj a ja budem húliť aj keby som mal 

skončiť na psychiatrii, čo mi hovorí že zajtra by 

som si mal ísť po lieky. To z nich som tak mimo , 

lebo ma už dočista vygumovali  a tráve vďačím za 

to že tu s vami teraz sedím a neslintám niekde 

zavretý. Toto by si si mala zapamätať 

a nerozprávať hlúposti.“ 

„Tak by si potom nemal piť alkohol.“ 

„ Aj ten mi robí dobre ,ale inačšim spôsobom.“ 

„ Tak si rob čo chceš ale nesťažuj sa potom.“   

„O.K. , ale to ty stým stále začínaš ,že by som 

nemal toto a hento a to mi nerobí dobre. Mám 

potom výčitky svedomia ,že som spravil niečo zle 
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a z toho mám potom mizernú náladu. Ak to 

nechceš , tak mi to nepripomínaj neustále.“ 

„Nebavme sa už o tom. Ja ti za to nemôžem.“ 

„O tom presne vravím. Najprv mi skazíš náladu 

a potom sa chceš baviť o niečom inom.“  

Teraz sedeli ticho , kým sa akoby zázrakom 

neobjavil Mäsiar. Dozvedel sa ako pochodil 

s kupovaním trávy a vedel že on mu môže pomôcť.  

„Dám si najprv rumík, ak nemáte nič proti tomu.“ 

Vypil pol  deci rumu na ex a pokračoval.  

„No ja by som mohol niečo vybaviť, ale u každého 

niečo dĺžim. Takže vlastne viem pomôcť 

a neviem.“ Nato si dal ešte jedno pol deci ,ale to si 

už šetril. Takto to ešte par krát zopakovali , až sa 

Mäsiar rozhodol ,že to skúsi a pôjde za dílerom. 

Vzal zo sebou kamarátku ,pretože kam nemôže 

čert ,treba poslať ženu. Nebolo to dlhé čakanie. Za 

pár minút boli späť aj s trávou. 
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Evka sa medzi tým rozhodla že ide domov. Pri 

lúčení nezabudla upozorniť všetkých zúčastnených 

na to, že jej priateľ by nemal húliť. To bolo asi 

rozhodujúce v tento večer, lebo keď sa ubalil joint, 

už bol na pochybách či to má ešte dnes zmysel 

húliť. Vyšiel odprevadiť Evku pred Delfína. Potom 

počkal kým výndu vonku s jointom aj ostatný. 

Chýbal medzi nimi aj Mäsiar a tak si povedal že ak 

sa k nemu joint nedostane bude to tak lepšie. 

Postavil sa preto viac bokom a pozoroval ako si ho 

podávajú ostatný. Celý sa chvel a nevedel, či to je 

odporom alebo túžbou dať si šluk. Keď sa dohúlilo 

,triaška ho prešla. A on si nedal ani jeden šluk. Za 

to ho Evka neskôr pochválila ale on bol na zo seba 

na rozpakoch. Veď on vymyslel že by si dnes 

trebalo zahúliť, on sa pokúšal neúspešné niečo 

zohnať a nakoniec sa rozhodol vyvliecť sa s toho. 

Nemal zo seba v ten večer dobrý pocit. Bol si 
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vedomý ,že dlží kamarátovi peniaze o ktoré prišli. 

Ten však už v opojení pálenkou a marihuanou na 

všetko zabudol. Aspoň to ho tešilo, že sa nakoniec 

všetko dobre skončilo a nemusel sa až tak hanbiť. 

Kamarát vyspevoval na záchode a nikto si už ani 

nevšímal že pri stole chýba. Došlo im to, až keď 

ich prišla čašníčka upozorniť na podozrivé 

správanie kamaráta na záchode. Nepoznala ho . 

Nechodil tam až tak často. To sa už sám vrátil ku 

stolu a všetci s toho mali dobrú zábavu . To však 

už nebavilo nášho hrdinu ,tak sa rozhodol že sa 

vyberie domou. Chcel sa rozlúčiť, ale aj ostatný sa 

rozhodli že pôjdu preč. Jeden z nich oznámil že má 

prázdny byt, či by nemohli pokračovať uňho. 

Tomu sa dostalo radostného súhlasu a tak sa ešte 

všetci vybrali do obchodu na nákup. Kúpila sa 

pálenka ,čipsi cigarety. Boli dovedna štyria a jedno 

dievča. Ale to sa už nepáčilo jemu .Konečne sa 
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rozlúčil, pretože bol pevne rozhodnutý ísť domou. 

Partia ešte pokračovala na byte. Ráno sa znova 

stretli v Delfínovi. On išiel ku lekárovi po lieky 

a oni sa preberali z opice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Kapitola druhá 

Lepšie neskoro ako nikdy. 

(Ľudova múdrosť.) 
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                 Správa z kongresu  astrálov. 

 

„Ďakovný list vie napišať malo ľudí , a motivačný 

ešte menej . Je ale takže predstaviť si že ak k 

niečomu chcete niekoho motivovať  treba mu to 

dať najavo. Jedným s takýchto spôsobov 

komunikácie s okolím je úplný základ kmunikacie 

s vašimi pocitmi sa stotožniť nadviazať pozitívnu 

komunikáciu s prostredím  ktoré si sami zvolíte za 

vhodné. Komunikácia nastáva po preniknutí  

svojim myslením do prítomnosti. umením 

ovládania pozitívnej komunikácie s okolím  je 

obdarený každý z nás . Pri viacnásobnom počte  

kanálov sa   vytvorí silná  väzba  všetkých 

zúčastnených. Komunikačné kanály sa prehlbujú a 

dostávame sa k jadru veci. Len si z vás robím 

žarty. Chcel som len navodiť atmosféru  miest na 

svete . Ťažko to merať čím sa stáva najvyspelejším 

nejaké miesto na zemi ale povedzme že sa to meria 

vyspelosťou komunikácie medzi obyvateľmi, . 

Uznajte se že nachádzajú pravé tam kde sa vám 

nedarí dostať. Tak tam ani nechoďte.  Takto nejako 

ľudia tam medzi sebou vyprávajú.  Roky sa tam 

cpali Lsd a teraz nevedia kde sa nachadza ich 

hlavné mesto stratené na mape vytvorenej . Občas 
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obzrieme za buducnostov a ani si neuvedomíme že 

bežíme opačným smerom. Učený by to povedali 

v dvoch vetách  .aký boli skúpi na komunikáciu. 

To je cnosť učených ľudí, že povedia malo a 

vyjadria všetku podstatu pár slovami. Čísla sú len 

starším spôsobom komunikácie. Vlastne sa nimi 

jednoduchšie dá vyjadriť myšlienka.  S týmto 

počítaním myšlienok však prišli prvý Iránci . oni sa 

už dopočítali k dvom miliardám bez mála. Tam by 

sme možno mohli hľadať takéto miesta na zemi. 

Začnete si hovoriť , nie je to až také zlé sa 

domnievať že váš sa to netýka  ale aj vy môžete 

okúsiť skutočný svet  . Stačí  vám to? 

Vajja kon dios. Začujete zrazu.   

„vaja“ „svieti zelena na  križovatke“  (A na 

semafore je panáčik s pierkom. ) 

Takéto a iné nečakané veci váš stretávajú každú 

chvíľu. Nemôžete uveriť že sa to stalo práve vám. 

Okolitý svet sa s vami pokladá za vytvorený svet... 

Pracujete na istých okamihoch . . . 

Nezapadajte do pseudobyznisu . . . 

A čo to vlastne je , je to snáď parfum alebo prvok?  

 

Bod ako hviezda na nebi tkvie mi v pamäti  

Diamant bledý jak atrament v z perleti. 

„Tak sa stavím že vieš o tom aj ty“ „A čo ty nato 

ty“? 
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„Jak sa môžeš tak hlúpo pýtať“? 

„Tak už vieš aké to je keď si človek dá par šlukov 

z jointa.“ 

„Si môj guru , zlatko. Cítim sa s tebou ako keď... 

Neviem to presne popísať, najviac sa tomu 

približuje šťastie. Taký vodopád v duši 

s rozprášenou rosou poletujúcou v povetrí.“ 

„Ty fakt nemusíš húliť , kedˇsi predstavuješ také 

výjavy. Ale ešte mi povedz aký je to vodopád. 

Niečo ako Niagary alebo Viktóriin vodopád?“ 

„Viktóriin . Padá z veľkej výšky ako stužka. Ale na 

konci ma nitky rozpletené.“ 

„Úlet fakt dobrý.  Dym stúpa nahor ako keď 

obrátiš vodopád hore nohami.“ 

„Užívaš si to?“ 

„Je mi fajn s tebou... láska. “ 

„Predstav si . Pred nedávnovnom som videla 

reportáž. Bola o chlapcoch z gheta . Boli celý 

potetovaný .Sestričky im dávali dole tetooaž 

nejakou chemikáliou . fakt to bolo husté“. 

„Ja som zas videl ani nie šesť ročné dievča hrať na 

husle. Dievča jak lusk.“ 

She is the queen of the ghetto , shsee is a queen of 

the ghetto. Hralo v bare. Nálada v okolí bola a ako 

na slnečnom ostrove. Vôňa koktailov sa šírila 

s ňou.  
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Barman vzal vec tiež vážne. Namiešal ešte jeden. 

Tentoraz namiešal oranžový sen. 

„Pre pána?“ 

„Nie pre mňa.  Pán pije Cuba libre: rum cola“. 

„Poprosím bez ľadu.“ O vode o slnku o tráve. Na 

na na ...“ hhhhhhhhhhh. 

Ozval sa .Gradovala atmosféra. Bolo nádherne 

počuť praskot ihly  na gramofónovej platni.  Dni sa 

fakt začali napĺňať podľa predstáv .Zaumienil si že 

si ku kocúrovi a mačke zoženie ešte niečo živé. 

Teraz už jeho život okrem Evičky ,zapĺňal aj 

Šángri. Bol to kocúr z ulice. Líza- plaché 

mačiatko. A rybička. Takými drobnými radosťami 

si snažil spríjemniť každodenné starosti. S ďalšou 

a ďalšou jarou sa zbavoval pocitu že je len číslom 

na úrade práce , v šaflíku dopravného podniku 

s pokutami, čakateľom na príspevok od 

štátu,...Kamarátov striedala Evka , Evku mama. 

Nevedel sa však jednako zbaviť pocitu že 

parazituje na niekom. Nemal zamestnanie ktorým 

by sa uspokojil. Spravil si kuchársky kurz. Jeho 

pokusy sa tým živiť zlíhavali a tak bol odkázaný na 

pomoc . Nedávalo mu to spať aj keď Evička ho 

všetkom podporila . Niekedy však ani ona 

nezvládal utiahnuť život ktorý žili. Nehýrili nijak 

zvlášť. Ale aj takýchto chvíľ sa niekedy tiež dožili. 

Nepil už ani toľko alkoholu. Radšej si dal jointa. 
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Vlastne všetko išlo po starom . Hlavne mama mu 

to zvykla dať najavo . Proti tomuto si nevedel 

vytvoriť imunitu a niekedy vybuchol zlosťou. 

Obviňoval so svojho neúspechu každého. Nechcel 

priznať že už inakšie ani nevie fungovať. Všelijako 

sa to s ním nakláňalo ,no vyviazol z ťažkosti vždy 

so zdravou kožou. Po zime si dopriaval . Prežil ju 

v kuchyni ako umývač riadu. Dopriaval si pri tom 

alkoholu a ospravedlňoval to pred Evkou ako 

depresiu zo zimného času. Ta sa medzitým 

presťahovala  na iný podnájom ,takže sa 

pohybovala teraz medzi mestom a predmestím 

rovnako ako on. Varievali u nej  ,nikdy však doma 

. 

“Dajme si ešte jedno kolo ,úplné som zabudol aké 

je to vyhodiť si z kopýtka..“ 

„  Je to síce veľmi pritiahnuté za Vlasi, no po 

jednom si už nič nepamätám.“ 

„To neznie až tak prehnane. „ 

„Mali by sme sa odtiaľto vzdialiť . Ten barman by 

nás opil. Mieša vskutku fajne drinky.“ 

Bad boyyyyys bad boyyyys ....  

„Poďme kým nám pekne hrajú.“ 

Badboyyyys...... 

Na ulici bolo vlhko ,rušno a a živo.  

„To vôbec nečakali s tým polievaním chodníkov. 

Dobre ich vidieť . Škoda že idú tak neskoro.“ 
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„Charly spravil vtip. Ha...ha ...ha“    

  „Ha ha ha tvrdá kritika. Od teba to znie veľmi 

POVZBUDIVO. Dodám Že si od teba nedám 

pokaziť deň.  

Mlčali hodnú chvíľu , nenechali sa rušiť okolím 

keď kráčali ulicou.  

Aj na Juhu talianska teraz bolo horúco . našťastie 

pre talianov. Pretože Mäsiar nenávidel horúce dni. 

Cez leto sa snažil ukrývať pred letom na severe 

Európy. Trávil tam letné dni. Nijak sa 

neobmedzoval v prísloviach . Riadi sa zdravým 

rozum. zarobil na svoj každodenný prísun pálenky 

.Neobmedzoval sa ani vo fajčení .Dopriaval si čo 

mu dovoľoval príjem ,ktorý bol  slušný .Vracal sa 

len utratiť  a zbaliť nejakú pipku. Sekli si tento krát 

s Vlastinou dcérou a tak sa usmialo šťastie 

konečne aj na Vlastu. Ta od samého šťastia 

prestala piť. Bolo radosť pozerať ako sa veci majú, 

keď sú spokojný všetci. Krátka jarná známosť sa 

však premenila v spolužitie ľudí pod jednou 

strechou. Možno to bolo už veľa naňho, a tak sa 

vyparil na letný tip. Ani nikomu nerozprával ,len 

sa zbalil a odišiel. Odišiel tam kam ho niesli boty. 

V chate ostala Vlasta s dcérou samé.  

 

„Prisámbohu vy ste si sadli Adrika. Vám ako  keby 

niekto počaril. Ja keď na Jožiho kuknem , ta vidím 
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jak si bola malá. Také krásne šatočky si mala. 

Okolo hlavy venček z púpav a držali sa za ruku 

Števka.“ 

„Netrep mama.“ 

„Ale ja netrepem Adrika.  Jojoj. Presne tak si sa 

chovala aj vtedy. A šťastie si aj tak nekúpiš. To 

buď máš alebo nie. Ale keď ho máš nesmieš ho 

pustiť. Ani keď ukradneš , nesmieš sa priznať.“ 

„Mali by sme si niečo uvariť. „ 

„Kávu. Jujuj kávu by som si veru dala.“ 

„Ja myslím niečo pod zub.“ 

„Uvar segedínsky guláš. Ten by si dal aj Joži. „ 

„Čo ten asi tak jedol dneska?“ 

„Mäso si uvaril. Dal si k tomu horčicu, feferóny 

a chlieb.“ 

„Jak môžeš vedieť čo jedol , keď je milión 

kilometrov ďaleko?“ 

„Zavolaj mu! Uvidíš že neklamem.“ 

„ Ty si sním hovorila! Komu volal? „ 

„Nie. Ale zavolaj mu a uvidíš že naklamem.“ 

„Možno bude volať on. Ešte určite nespi. Teraz si 

dáva určite pol deci. Ešte si zahúli a zavolá. „ 

„Ja viem . A uvidíš čo povie .“ 

„Čo?“ 

„Že jedol mäso s horčicou a chlebom.“ 

„Tak si uvarme aj my nejakú dobrotu.“ 
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„Idem kúpiť  kapustu  a mäso. Dáme si k tomu 

knedľu. Daj peniaze. Ešte bude otvorený obchod.“ 

„Ale nieže pôjdeš do Delfína. To by sme už nič 

nenavarili.“ 

„Neboj nepôjdem. vieš aká som hladná, keď sme 

o tom začali rozprávať. Pôjdem rovno , ani sa 

nepozriem do delfína.“ 

Vlasta išla rovno . nie však do obchodu ale do 

delfína. Sedeli tam štamgasti  a pozerali futbal. 

Práve sa hrali majstrovstva sveta vo futbale. Vlasta 

vošla dnu .  

„Kto vyhráva?“ spýtala sa. 

Nikto jej neodpovedal ,tak išla k baru. Objednala si 

rum. 

„Čo ste všetci taký ? idem do obchodu kúpiť 

kapustu ale nedalo mi , a tak som zašla že vás 

kuknem. Mala som isť radšej nakúpiť. Šak tu sa 

nič nedeje. Čo vám včely uleteli?  

„Choď , choď radšej do obchodu.“ Ozval sa jeden 

štamgast. 

„Nechceš pol deci? Kúpim ti pol deci.“ Ozvala sa 

k nemu. 

„Kúp mi deci vodky a malinovku.“ 

„Deci vodky a malinovku daj! A ešte jeden rum.“  

Tak to pokračovalo až kým neminula všetky 

peniaze. Trvalo to asi  hodinu. Našťastie mala len 
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desať eura. Nikdy neprestala pozývať ,kým mala 

nejaké peniaze. 

„ Čo teraz poviem Adrike keď prídem domov?“ 

„A načo si pila, keď si nemala?“ 

„Šak to práve neviem. Ale segedínsky guláš viem 

variť vieš aký dobrý.“  

„Teraz môžeš variť vieš čo.“ 

„Viem. Nemáš päť eura? Vrátim ti. Zajtra .“ 

„Načo si ma pozývala? „ 

„A čo som mala piť sama?“ 

„Si nemala piť vôbec. Chcela si isť do obchodu. 

Tak čo si nešla?“ 

„Už som nebola v krčme dva týždne. Keď nie viac. 

No nič ja idem . A poviem že.....“ 

                                                    „Adrika ahoj.“ 

„Mama, kde máš nákup? Čo si ticho? Však hovor 

nech to s teba neťahám ako policajt.“ 

„Nechceš cigaretu , či ti mam povedať najprv čo sa 

stalo?“ 

„Daj a hovor.“ 

„Adrika ja som bola v Delfínový. 

„Aha. A čo ďalej?“ 

„Nič.“ 

„Takže segedínsky guláš bol pekný výmysel. A ja 

som ti zjedla. No fajne aspoň som sa dobre najedla. 

Ty si si tiež dala , takže nepôjdeme spať hladne ani 

smädné.“ 



 72 

„Nevieš čo sa stalo.“ 

„čo sa stalo. Len si pustila peniaze v Delfínový.“ 

„To tiež, ale som sa niečo dozvedela. Neuveríš. 

Adrika ,prisámbohu neuveríš. Ja keď som toto 

počula , ta som myslela že umriem.“ 

„No dozviem sa už čo také sa stalo, že si musela 

všetko pokaziť.?“ 

„Adrika neboj sa nič. Ja ti všetko vrátim. Aj 

navarím. Uvidíš. Neklamem ti.“ 

„ Vieš čo mama. Nemusíš. Ja to mám už úplne na 

háku.“ 

 „Na haaaaaku, na haaaaaaku. Kto to kedy videl 

,aby som ja robila niekomu segedínsky guláš. Však 

ja ani neviem čo je to segedínsky guláš. Vlastne 

moja sestra počula. He he.“ 

„Počuj mama . Ty si niečo nehúlila?“ 

„Jáj ta šak toto som ti chcela povedať. Som stretla 

Evičku s Tým jej štramákom a sme si zahúlili.“ 

„Paradzina. Ta ty si to dnes vyhrala.“ 

„Jaaaj , šak totooo. To tak šecko malo byť , jak by 

povedal Joži . Keby tu bol.“ 

Smutne dodala. 

V Delfínovy sa však zastavila aj Evička 

s priateľom. 

„Hej my girlfrend , Where are we siting?“ 

„Sadaj, kde chceš. Mne je to jedno.“ 

„O.K.“ 
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„Škoda že tu nie je obsluha.“  

„Ja som obsluha . Čo si dáte séra?“ 

„Kolu a ty si kúp čo chceš!“ 

„Hneď to bude séra.“   

„Aký si dnes milý. Sladký ako med. Taký by si ku 

mne mal byť vždy. Ja by som sa nechala takto 

rozmaznávať. Tak že rum.“ 

„Hej , rum.“ 

„To znie ako hej rup.“ 

„Snažím sa zladiť s tebou. Ty si si dala kolu , tak ja 

si dám rum.“ 

 „Načo sú nám väzenia, keď existuje karma? Veď 

zločin neostane nepotrestaný. Ak niekoho 

okradneš, tak budeš sám okradnutý. A keď spravíš 

niečo horšie , tak sa ti to vráti práve tak. „ 

„No ja si myslím, že ľudia sa chcú hrať na Boha. 

Tak si vymysleli spravodlivosť. Tak  si ešte 

myslím, že skôr existuje láska ako spravodlivosť. „ 

„ V takom väzení sa človek veľa dobrého nenaučí. 

Skôr to pôsobi práve opačne podľa mňa. Vrátiš sa 

odtiaľ a musíš mať pocit že veľa zameškal. Máš 

v sebe pocit nespravodlivosti, zatrpkneš vôči 

systému. Začneš ho ešte viacej nenávidieť.“ 

„Jedného dňa budú všetci väzňami a ostane iba 

jeden spravodlivý. Tak ako Ježiš. A toho potom 

ukrižujú. To je spravodlivosť. Ale nechajme tak 
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tieto reči. Poďme sa rozprávať o niečom inom. 

Nejakú ľahšiu tému nemáš?“ 

 „Možno mám ale táto sa mi páči.“ 

„Ja nemám chuť filozofovať. Ani neviem ako 

skončil futbal. Ako skončil futbal?“ 

„Francúzi  vyhrali.“ 

Ozval sa jeden . 

 „Myslí že budú majstri. Najprv som typoval 

Brazíliu. Ale teraz verím najviac Francúzom. Majú 

najviac osobnosti v týme. Aj keď vyzerajú ako 

reprezentácia Čadu.“ 

„Atmosféra ako na Roland Garos.“ 

„Poznáš ten vtip ako hrá   Mcenroe tenis a na 

empire sedí tučný rozhodca. Neuzná  podanie. 

Mcenroe mu vraví. Keď ešte raz neuznáš dobru 

loptičku tak ju s teba bude vyťahovať Qee Queng.“ 

„Ten bol taký konvenčný ako moja babka. Tá sa 

v sprche ani neviciká.“ 

„Išiel by som na disco. Už tak dávno mám chuť isť 

na nejakú párty. Škoda že nie je niečo aj tu. 

Neviem prečo by nemohla byť párty na jazere. Pod 

holým nebom a večer by sa to presťahovalo dnu. 

Keby tu niekto vedel niečo také rozbehnúť. Aspoň 

cez leto.  Niekedy to tu fičalo. Teraz je to také 

nemastné neslané. Nie je sa tu kde zabaviť. Za 

všetkým musí človek do mesta.“ 
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„ Odkiaľ  si prišiel? Pozri aký si už starý a ty 

myslíš že na diskotéke na teba čakajú. Tam chodia 

mladý ľudia. Vyzeral by si tam ako úchylák,  

medzi školákmi.“ 

„Prečo? Veď ja niesom odtiaľ.“ 

„A odkiaľ si?“ 

„To presne neviem, ale určite nie odťiaľ.  Ja som 

asi E.T. 

Mňa tu nechali mimozemšťania. Oni vlastne neboli 

vždy mimozemšťania ,ale už sú. Opustili našu 

sústavu na kométe. Ja som mal smolu že na mňa 

zabudli. Teraz čakám kedy sa po mňa vrátia.“ 

 „Ako dľho budeš čakať.“ 

„ To záleží  na tom, ako si zariadim čas. Môže sa 

stať , že sa toho už nedožijem. To nevieme nikto, 

kedy zomrieme.“ 

„To sú ale pekné rozprávky. A ako to tam vyzerá 

na tej kométe. No všetci sú tam v umelom spánku. 

Udržujú sa na heroíne ktorý im kvapká infúziou do 

žíl. Ak im dôjde preberú sa. Najedia sa ľudského 

mäsa.“ 

„Čo , oni sú kanibali.“ 

„Hej. Množia trpasličiu rasu ako potravu.“ 

„Teraz  už viem prečo by si chcel chytiť 

liliputána.“ 

„Uf ale by som si dal tak  fajne opečeného na 

ražni. Škoda že tu na zemi to je trestné.“ 
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„Určite . ty si zo mňa robíš len srandu.“ 

„ Tak  prečo sa potom pýtaš, keď mi neveríš. Mala 

by si mi viacej dôverovať láska , keď sa chceš 

presvedčiť že niesom obyčajný.“ 

„ Ktorý ľudia tam su na kométe.“ 

„Teraz už neviem . Lebo kométa už dosiahla 

obežnice a mohli tam niektorí ostať. Ale boli tam 

aj perzský Šah, Indický predseda národného 

kongresu, Kenedy, Marilin Monroe,  Elvis Presly , 

admiralita Americkej armády, Mao ce Tung, 

Gagarin, a podobné zvery. Nájdu sa tam aj deti 

ktoré boli niečím výnimočné. K tým patrím aj ja. 

Hovoria im nemí svedkovia pretože našli  ópium , 

ktoré chceli zničiť vo vesmíre. Niekoľko úlomkov 

dopadlo na zem  a našli ich len deti ktoré ešte 

neboli vo veku keď už vedia rozprávať.“ 

„Fuuuu haaaa. Tak že ty si tiež nemý svedok. 

A kde si to našiel? Myslím ten úlomok ópia.“ 

„To si nepamätám. Bol to vôbec môj prvý kontakt 

s týmito ľuďmi. Oni sa o mne dozvedeli ,ale 

nevedeli ma vystopovať. Lebo som neprejavil ešte 

nijakú schopnosť ktorou by som sa dostal do 

pozornosti.“ 

„Aha . To znie celkom presvedčivo.“ 

„Ja som ti o sebe prezradil veci o ktorých nevie ani 

moja mama. Dúfam že si to necháš pre seba. Už by 

ma mali za blázna úplne všetci.“ 
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„Hmmmm. To je vážna vec. A aké mali schopnosti 

tie deti?   

„Je tam jeden Pákistancky chlapec. Vedel počítať 

ako kalkulačka a navyše vedel každého rozosmiať. 

Nomádske dievča ktoré videlo za horizont 

a dokázala každého rozplakať. Filipínske dievča 

v štyroch rokoch dostalo ovuláciu a vedelo odkiaľ 

a kam letí lietadlo a stačil jej na to jediný pohľad.“ 

„Akú máš schopnosť ty.“ 

„To vedia len oni. Rád by som to vedel ale 

dozviem sa to až keď sa vrátia. Okrem tohože som 

s nimi telepatický spojený.“ 

„Čo tým myslíš?“ 

„Ja počujem vnútorné hlasy ktoré sú ich. Niekedy 

sa stáva že sa začnem smiať  , pre nezasvetených 

bez príčiny. Ale ja počujem tie vtipi ktoré im tam 

rozpráva ten Pákistanec.“ 

„Povedz nejaký.“ 

„Veď so m ti jeden povedal jeden pred chvíľľou.“ 

„Aha. Ten s tým Mcenroem . Ten bol slušný. 

A nerozplačeš sa bez príčiny niekedy?“ 

„To nie . Ale  mám pocit ako by som počul hovoriť 

ľudí, ktorý sú vzdialený kilometre. Napríklad teraz 

cítim atmosféru ktorá vládne v šatni futbalistov 

Francúzka.“ 

 „Takže vieme  čo máš za schopnosti.“ 
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„To nie je všetko. Ja viem naisť polohu každej lodi 

,ktorá mi napadne.  Napríklad teraz sa dívam na 

Ronald Regani1.“ 

„To je úžasne , keď si vie niekto takto krásne 

vymýšľať. 

Mal by si začať písať.“ 

„Som vedel že to nepochopíš. Ale raz príde deň , a 

ak nám  Pán Boh dožičí aby si sme sa ho dožili 

obidvaja, tak my dáš za pravdu.  Nie som ale 

jediný nemý svedok ktorý tu ostal . Sú tu aj ďalší.“ 

„Ty  vole ty stým neprestaneš. No povedz kto ešte 

ďalší tu s tebou zostal?“ 

„Poznáš toho černocha ? Hral v Show Billa 

Ccosbyho alebo v podobnom seriály. Take 

obrovské kostené okuliare mal. Aha už viem 

v Krok za krokom hral. Ale len v jednej epizóde. 

Tak on vymyslel bankomat.“ 

„ Však ja tu chodím s ojedinelým úkazom. Ale aj 

keby si bol sám lucifer tak ťa milujem. Nechcela 

som povedať lucifer, myslela som že by mi 

nevadilo aj keby si bol .....“ 

        Nedopovedalo to . 

 

 

 

 

                                                 
1-Liatedlová loď 
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                                Zlý začiatok.   

„Do čerta, fakt. Chcel som isť už domov. Nemám 

ani cent. Nemáte nejaké drobné?“ 

„Máš smolu, my si tu dopijeme pivo a ideme 

preč.“ 

„Tak fajné pivko som nepil dávno.“ 

„Do čerta, ty mi  nepi pivo.“ 

„ Nemohol som inač, keď som videl akú máš 

radosť s toho že tu ešte som.“ 

„Fasa, môžem už isť domou .“ 

„Ty fakt nemáš žiadne drobné. Ja som tomu dal. 

Máte asi  po love slečna. Nestretol som dosial také 

krásne dievča ako vy. Nie žeby som sa do vás 

zaľúbil hneď , ale iste zostanete v mojej pamäti.“ 

A to hovorím vám slečna a tejto Magdaléne by 

som najradšej kľakol k nohám a požiadal ju 

o ruku? Ešte šťastie že nie sme v  Las Vegas. „ 

„Čo tu ty trepeš ? Asi sa začnem aj za teba hanbiť. 

Fakt by si mohol prestať s tými kecami a stadiaľto 

vypadnúť.“ 

„Joj Miška prepáč , ja to nemyslím zle.“ 

„Prepáč Miška ale mne sa páčia tie jeho 

komplimenty. Sú také elegantné a celkom nevinné. 

Aspoň sa tu nemusíme zo seba robiť primadony. 
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Vyzeráme tu jak také ťavy , keď sme samé. Kúpme 

mu pivo. Bude sranda.“ 

„Ako chceš.  

Barman .“ 

„Prosím slečna?“ 

„ Čau Edko. Ani som si nevšimol ,že tu robíš 

znova.“ 

„No ,čau .Čo ty tu robíš. A kde máš Evku.?“ 

„Tá už určite spí. Ale vie že som v meste. Nie je to 

žiadny môj zálet.“ 

„Jedno pivo vás poprosím.“ 

„Toto je moja kamarátka Miška. Vzala mi pivo. 

Však vieš ako sme na tom s Evkou. Musím 

somrovať.“ 

„To je na môj účet slečna, nemusíte platiť, ak je to 

preňho.“ 

„Ďakujem ti. Ak budem môcť určite ti to vrátim 

Edko.“ 

„Čo by som nespravil pre sestrinho frajera. Nechaj 

to tak.“ 

„No už bývalého. Prečo myslíš, že sa tu presúšam? 

Že nemám čo robiť alebo čo? Chcem si naraziť 

nejakú poriadnu pipku , čo sa vie uvoľniť keď 

tvoja sestra je taká nepríjemná ku mne.“ 

„Fú ha. Tak to mi je novina.“ 
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„Aj pre mňa. Ale život je už taký. Jeden deň sme 

rodina a druhý ,stojíme každý na inej strane 

zákopu.“ 

 „Ale určite si nevymýšľaš?“ 

„Ani sám neviem. Môže byť že to je len chvíľková 

slabosť. To sa uvidí ešte. Pozri tu mám kľúče od 

prázdneho bytu, som nenormálne nasratý na Evu, 

nadržaný ako kocúr v marci ,tak mi povedz na čom 

vlastne som.“ 

„ Pozri sa na mňa. Myslíš že to takto nechám. Ešte 

ma asi dobre nepoznáš. Aké mám vlasy.“ 

„Ryšavé.“ 

„A vieš že ryšavý sú buď dobrý alebo zlý.“ 

„Už som to asi niekde počul. Ale nemám strach 

z teba . Skôr sa bojím, že si nič nenarazím.“ 

„Chápeš to .“ 

„Chápem že nič nechápem. Asi som už nemal piť 

pivo. Ale čo už s tým teraz? Vysvetli  túto 

dievčatám teraz ,že zase nič neulovili. Som len 

socka. Závislý na tvojej sestre. Nič nemám a teraz 

úž ani nádej že si to dnes užijem.“ 

„Ale neber to tak tragický. Poďme niečo zahúliť, 

ak ti to zdvihne náladu. Mám takú fajnú vzorku.“ 

„Kašlem to všetko. Poďme na to.“  

Prejdú sa na dvor. 

„Počúvaj. Ta ryšavá to je taká.....“ 
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„Mne to nemusíš hovoriť. Mám oči. Dávaj pozor 

,čo teraz spraví.“ 

„Čo šráci?  Opýtalo sa  dievča  čo sa doteraz bavilo 

s Myškou. Necítim tu niečo?“ 

„Ty máš nos ako policajný pes.“ 

„Daj si aj ty, keď si už tu. Myška nechce?“ 

„Chce ale hanbí sa teraz.“ 

„ Ako sa vlastne voláš. Myška nás ani  nestihla 

zoznámiť. „ 

„Volajte ma zatiaľ neznáma.“ 

„Tak že to je neznáma. Edko. A ja zostanem tiež 

neznámy.“ 

„Teší ma, ja som Edo. Už som ťa tu videl. Tak že 

nie si až taká neznáma. Práve som mu hovoril že 

.....“ 

Prišla aj Myška.  

„Mňa snáď´ trafí šľak, vy tu máte húlenie. No len 

to sem podaj rýchlo. Konečne niečo čo tu chýbalo , 

a ja som nevedela prísť na to čo to je. Ale tá vôňa 

majoránu prenikla až dnu.“ 

„Nemohla by si nás zoznámiť Myška. My sme si 

neznámi.“ 

 „Tak že . Toto je Vlaďa. A toto je Axo.“ 

„Jej. To je smiešne meno. Ty sa voláš ako pes.“ 

„Ja som pes. Ja som z Dogtownu.“ 

„Ja som mačka, a som z Catcity.“ 
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„A vieš , že som si to hneď myslel. Tebe neújde 

ani myš.“ Prehovoril Edo. „Ale keby si my podala 

ten joint, Tak by si ma v tom utvrdila.“ 

„Prepáč ja som úplne zabudla že to je joint. Fakt 

dobrý materiál. Verte ja sa v tom vyznám.“ 

„Ty už si mimo , nefajči to už, ešte sa tu začneš 

predvádzať. Nevšimli ste si ,či náhodou že je nás tu 

odrazu nejako veľa? Čo myslíš Edko.? Asi to je 

fakt dobrý materiál. Dievčatá myslím že si to 

zaslúži ešte jedno pivo.“ 

„Neviem čo na to povedať , ja som tu v práci takže 

ja si idem po svojom.“ 

„Fakt ja som zase zabudol , že ty si tu v práci Edo. 

Nebudem tu ďalej prudiť, ale idem si ja tiež po 

svojom. Ďakujem ti Edko aj vám dievčatá že sme 

si takto príjemne pokeckali . Keby ste išli niekto 

mojim smerom tak poďte. Ja už radšej pôjdem:“ 

„Nieee ta čo si? Teraz to začína byť najlepšie. 

Pozývam ťa Andrej ešte na pivo. Sa mi páčiš.“ 

„Čo myslíš Edo? Môžem si dať ešte jedno pivo 

s Vlaďou?“ 

„Bude mi veľkým potešením Ti načapovať ešte 

jeden.“ 

„Fajne ,Vlaďa , ale ja si už nedám. Ty si sa nejako 

rozbehla dievča. Určite si v poriadku?“ 

„Jasnačka . Prečo? Myslíš že už neviem čo robím. 

Ja to nefajčím prvý krát. A musím povedať ,že sa 
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cítim fakt skvelo. Dnes to chcem roztočiť. Tak pán 

barman natoč pivo a ja asi dám ešte jeden sex in 

the city.“ 

„To nepoznám , čo to je?“ 

„To je vinný strek.“ 

„To som ešte nepočul ani ja. Odkedy sa to volá 

takto?“ 

„Od teraz . Ja som to vymyslela teraz.“ 

„Dobre , tak ja si dám tiež .Aby som netrhala 

partiu.“ 

„Echeche. To sa my páči.“ Dodal Edko. 

 Takto pokračovali. Svet sa krútil ďalej. Nešlo 

o nič. Bavili sa neviazane, ako by sa stretávali 

takto každý večer. Ale bol to výnimočný večer. 

V tento večer sa vracal domov aj Mäsiar. Sedel 

v lietadle zo Štokholmu. Na sedadle pri uličke 

sedel , mal otvorený časopis a tváril sa že si číta. 

Obzeral pri tom prst ktorý si zranil v ten deň. Bol 

to posledný kus hoväda na háku, dnes štyri stý. 

Posledný ťah nožom. Potom sa už len umyť, zbaliť 

si krámy a vypadnúť domou, cez pol dňa trvajúcu 

cestu. Zranil si prst. Ten v strede. Zaviazal si 

obväzom z lekárničky. Poumýval sa  a obliekol. 

Vyrazil na letisko. Kúpil si letenku . Pri čakaní na 

let vypil pred terminálom trojdecovú fľašku 

whisky. Nastúpil na lietadlo . Teraz sedel tu 

a hľadel do časopisu pred sebou. Obväz premákal 
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krvou. Všimla si toho stewardka, a tak k nemu 

pristúpila spýtala sa ho po Anglicky či nepotrebuje 

pomôcť s tým prstom. 

„No , please oné drink.“ 

„Realy.“ 

„O course. It is nothink. You dont make anytrouble 

with it.“ 

„So  all right. I m going for your drink . And U sit 

here and wait for me. O.K? 

Mäsiar si najprv myslel že sa mu to sníva alebo 

pozerá na nejakú scénu z filmu. Nebolo to ani 

jedna no druhé. Táto letuška bola na tripe. Ak iste 

rozumiete o čom je reč? Tato letuška bolo mladé 

dievča. Lietalo medzi Amsterdamom a Londýnom. 

Cez víkend si užívalo na diskotéke s partijov. 

Teraz mala svoj let z Londýna. Preletela medzi ňou 

a Mäsiarom iskra. Páčili sa jej jeho surové prsty na 

obrovských rukách. Dosial ešte nevidela také 

divoké ruky. Oproti jej pestovaným prstíkom, 

vyzerali ako ruky zvieraťa. Zaľúbila sa do tej sily 

ktorá z nich vyžarovala ,ale desila sa krutosti 

ktorou prešli. Odhadla čo tieto ruky robia. Keď sa 

vrátila spýtala sa . 

„Are u butcher?“ 

„Butcher. Ta to je aký žart. Skadiaľ vieš že ja som 

Mäsiar? 
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„U háve hands , Whose speaking : We are butchers 

hands.“ 

„Ta toto je aký dobrý zjeb.“  

Chceli sa baviť spolu ešte chvíľu ale stewardka 

musela pracovať. Občas sa zastavila aby doliala 

whisky Mäsiarovy , ale neotravovala ho už rečami. 

Nebolo na to ani času ,pretože v lietadle bol ruch 

ani v úli. Stále sa niekde vynorila ruka , ktorá jej 

oznamovala že si niečo praje. 

V Amsterdame pristáli už za tmi. Letisko Skiphol 

rozdelilo tieto dva bytosti. Už sa viac nemali 

stretnúť. Lenže mäsiar si skočil kiosku pri Dáme 

urobiť nákup. 

Kúpil si cigarety, hašiš. Motal si hneď jointa. 

Takto pofajčievajúc z neho. Pristavila sa pri ňom 

stewardka. Spustila to naňho po holandsky. Mäsiar 

sa ospravedlnil , že nevie po rozprávať jej rečou 

aby to skúsila inak. 

„I is interestig that we are meeting today again.  

„Realy, it is interesting. It is it what is Interestig. 

Im sleepwolker. Im meeting you second time 

today. It  is dream.“ 

„Nothing. Thanks for  Your time , i must go home. 

Im realy tyred. Want you going with me? 

„What? I tis cource that  I want go with you.“ 

„So we can go. And talk me about  you 

somethig.... 
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 Bolo pol jedenástej. Bol to letný stredoeurópsky 

čas . platil rovnako Amsterdame aj v strednej 

Európe. V každom meste sa zabávali po celej 

Európe ľudia. Jednako však mali zjednotený čas. 

Neuvedomovali si to že sú si blízky tým že 

prežívajú rovnakú chvíľu. Na biliardovom stole 

v spálni stewardky , na záchode lietadla letiaceho 

z Amsterdamu nad Lamančskym prieplavom , 

alebo v Londýne v hostely. Čas už pre nich nehral 

žiadnu rolu. Viezli sa na vlne eufórie. Zabudli na 

všetko , nemíňali ani sekundu aby trávili čas pre 

niekoho druhého. Venovali sa len sebe, a tomu 

podriaďovali všetko aby to tak bolo , 

nerozoznávali dňa ,noci. 

„Mama tu už nie je, ani otec mi nemôže už poradiť 

, možeš mi poradiť ty bože? Čo by som mohol 

robiť v nebi lepšie ako  tu? Načo by som k tebe 

chodil keď mi je tu lepšie ako v Raji. Mám sex 

kedy si zmyslím , dobrú prácu, drogy na aké mám 

chuť a chlastám rovnako ako dýcham. Tak načo 

umierať? 

„Pripútajte sa prosím. Budeme pristávať. „ 

Ozvalo sa z reproduktorov v lietadle. Mäsiar 

s a nato zobudil. Časopis mal zložený na kolenách. 

Bila nim zimnica. Otvoril oči a rozhliadol sa vôkol 

seba. Zazrel stewardku ,už len úkosom. Vypratal sa 

do haly pokračoval , vo svojej púti za domovom. 
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Zatiaľ v jeho chyžke , pri sviečke hriali sa  Adrika 

s Vlastou  vínkom.  

„A či už nezaklope?“ Nadhodila Vlasta. 

„Kto?. „ 

„Joži.“ 

„Kde ten, iba čo by podaromnici cestu márnil. Čo 

už by tu len s nami dvoma ? On ,je teraz inakší. 

Nemusí sa za nás hanbiť. Určite už aj zabudol že tu 

dve v chyžke čakajú. Ale čo už . Pomôžeme si aj 

keď zabudol. 

To bolo už v noci. Tak sedeli v tieňoch sa 

spoznávali.  Občas niečo prehodili a občas niečo 

chlipli. Už Veľa nechýbalo a pobrali sa spať.       

Keď v tom sa rozbrešú psi na konci uličky. Pomali 

sa pridávali ďalší. Nespoznali hneď . Ale stiahli 

chvosty. Zašli . A jeho pes ani nemukol. Len 

s pokorou sa plazil a vrelo ho vítal. Bol prvý ktorý 

sa s ním zvítal. Nie prvý ktorý s nim prehovoril. 

Tou bola Aďa. Neverila prv vlastným očiam. Tak 

sa spýtala. Vidím dobre? Nesníva sa mi?“ 

„Ani sám neviem. Ani sám netuším , na čo som sa 

sem vracal. Aby som zvracia? Ahooooooj Aďka. 

Taký som rád že som zas doma. Ani nevieš ako 

som šťastný. Choď kúpiť pollitrovku  slivovice  a 

ja ti zaraz poviem prečo. Len choď , nezdržuj sa.  

„Znelo to veľmi príšerne keď tak vidím tvoju tvár 

Vlasta. Netešíš sa s toho , že som sa vrátil. Ale 
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nezabúdaj že odtiaľ som. Tak ako ty. A nemám sa 

kam vrátiť. Tak sa otoč k k ohňu ak sa nechceš 

dívať , ale ja dnes, či už je včera alebo zajtra, 

zbavím sa pochýb o tom že som doma.“ 

Mlčali . Adrika sa vrátila . V ruke držala fľašku, 

dýchala rýchlo. . 

„Čo sa stalo? Dlho som bola?. Sedíte tu ako sovy.“ 

„Ajajajaj“ 

„Hahahah Aďka toto my chýbalo. Na môj veru. 

Ani nevieš ako. Ten príbeh čo sa mi sníval bol len 

sen. Som šťastný. Juchuuuu. 

Vracajúc sa z mesta domou, zatiaľ stalo sa čosi 

zvláštne. 

Rozišla sa partia. Každý svojim smerom. Len to 

bola chyba že aj toto bolo len snom. Snom nášho 

hrdinu. Ten zatiaľ meditoval na Budhu medicíny. 

Potreboval pomôcť. Už bol najvyšší čas. Atak sa 

obrátil. Bolo mu to jedno ,pretože cestou domou 

,ho vzali do parády bezpečnostne zložky. Boli to 

najlepšie cvičený chlapci s kraja. 

S nadhľadom to vyriešili. Po svojom.  

„Budha buď im priaznivý. Dobe robia to čo robia. 

Keď v nevedomosti niekto zblúdi.“ 

„Už mu nechýbalo veľa . Fakt dobre cvičený 

chlapci. Tvrdý . Rodáci možno. „ 

Vraví štábny dôstojník svojmu nadriadenému. 

„Môžeme sa na nich spoľahnúť , ak by robil 
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problémy. Viem že s ním občas niečo také býva. 

Ale o to sa nemusíte báť. Od toho som tu ja. „ 

„Išlo to ako v po masle chlapci. Máte to u mňa.“ 

Aká vie byť láska občas boľavá , pocítite až keď si 

ju nevážite. Ako on pokúšal dnes šťastenu tak, už 

dávno nikto. Naposledy snáď Drago, alebo aj  iný 

démoni. „Občas to bolí.“ Hovoril si už len pre 

seba.  

Doterigal sa domov . Ubolený od výprasku ,dal si 

dobrú kávu ktorú mal odloženú ešte. S 

konštatovaním že sú to tupci, ju dal na raz. Prečítal 

ešte dosť strán , kým sa spamätal na to aby si 

mohol ľahnúť. Ešte nestrávil tú realitu s ktorou sa 

stretol. 

Bola to skôr brutalita. Tu však súčasťou reality.      

 

 

 

                          Trochu lepšie , a nebude sa to 

dať vydržať. 

Jeseň hýrila farbami teplými ako dni ktoré takto 

sfarbili lístie stromov. Pahorok sa v zapadajúcom 

slnku ligotal zlatom. Mačky na ulici sa zaguľatili 

s naberali zimnú srsť. V záhradách bolo cítiť 

hrozno , orechy sa povaľovali všade, každú chvíľu 

nejaký pukol na zem. Ale nezostal dlho ležať. 
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Všetko sa hodilo odložiť. Keď potom prišla 

vhodná chvíľa , zužitkoval sa aj ten.  

Z lesa nosili ľudia dubáky veľké sťa malé dieťa. 

Kým bolí čerstvé spravili si ich na cibuľke  a s 

vajcami. Nejaké sa usušili. Nakladali sa aj do 

medu. Na Vianoce to bolo potom že radosti. Už to 

nepáchlo ako za socializmu alkoholom ,cesnakom 

spotenými nohami ,prdmi a podobnými odórmi 

v kostoloch. Bolo cítiť vôňu kadidla. Pápež hlásal 

návrat k chudobe a tak sa aj kňazi uskromnili 

a bolo to cítiť aj tam, v chrámoch božích kam ste si 

mohli prísť oddýchnuť a porozprávať sa 

s vlastným svedomím a prípadne mu aj uľaviť. 

Stačilo si vystáť radu pred spovednicou. To po 

komunistoch zostalo . Rady. Do kostola teraz 

chodili komunisti. Stratili vieru v starý poriadok 

a tak sa vrátili k ešte staršiemu. Sedávali tam teraz 

v nedeľu , pred obedom. Nevedno či tam chodili 

schôdzovať alebo sa úprimne kajali. Jednako teraz 

sedávali pod jednou strechou hriešnici i obete pod 

jednou strechou a pred jedným bohom. Krátili si 

chvíľu odriekaním modlitieb. Za orgánom si zase 

krátili chvíľu chlapci hrou v karty. Dievčatá v ich 

veku na seba žmurkali a smiali sa . Panenka Mária 

plakal nad toľkým šťastím , ktoré sa deje na vôkol. 

Aj ona si pamätala na časy keď jej pomaľovali tvár 

čiernou fixkou. Nepoletovali už vrabce pod 
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strechou a už sa tak nik nerozosmial keď farára 

zašpinil počas omše ako keď pozeráš na Fantociho 

po prvý krát. 

Od istého dňa išlo všetko jednoduchšie. Nie bez 

strachu čo bude neskôr, ale už sa nebolo treba 

strachovať. Od toho rána, keď sa prebudil z opice, 

mal vo vrecku tabak a filtre. Od vtedy sa mu o čosi 

ľahšie žilo. Bolo to jedno z rán v jeho živote a tak 

sa končia všetky jeho plány. Dostal ránu od života 

. keď sa chystal odísť do Anglicka , zbili ho 

policajti. Nalomené rebrá mu však ešte náladu 

nepokazili ale keď mu zamietli v banke pôžičku 

bez ktorej nemohol vycestovať, nezostávalo mu iné 

ako sa vrátiť k umývaniu pohárov v bare. Nebol 

sklamaný že nevyšlo Anglicko, skôr ho mrzelo že 

si nemôže dovoliť život aký chcela Evka. 

Príležitostne mu to hodilo akurát aby nemusel 

pýtať. Nevidel v tom však útechu , pretože chcel 

vrátiť viac.  

Veselšie sa mu od vtedy vodilo. Aj toho rumu už 

menel vypil. Atak nemával zlú náladu ako po 

opici. Prichádzala zima a s ňou depresia. To vtedy 

hlavne pil. Zaháňal pitím chmúrne krátke zimné 

dni. Čo vadilo Mäsiarovi jemu spôsobovalo radosť 

zo života. Horúce dni už dávno pominuly. Prešlo 

babie leto , zapálili sa sviečky na hroboch. Hmla 

už bola súčasťou každého rána. Od jazera prenikal 
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chlad čoraz zretelnejšie. Prilietavali havrany 

a vrany z polí do mesta , ako tiene z hororu. 

Krúžili ale nezosadli. Stratili sa ako sa zjavili na 

oblohe späť do polí , kde ešte mali stále čo 

vyhrabať na zjedenie. Pripomínali mu že prídu 

bližšie k mestu , až napokon obsadia všetky parky 

a budú sa celú zimu posmievať. Krákaním , hlasno 

pripomenú že život nie je len prechádzka rúžovým 

sadom. Bude sa treba dožiť ďalšej jari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 


