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Úvod 

 

Ak by som počas svojho života mala napísať nejaký 
príbeh, musel by byť jednoznačne o veciach, ktoré sa 
udiali v našom naozajstnom svete, stojaci na reálnych 
pilieroch. Nikdy by som sa nepriklonila k príbehom 
vychádzajúcim z predstáv, teda k fantazijným žánrom. 
A tak som sa po čase rozhodla, že sa pokúsim napísať 
o tom, čo sa skutočne prihodilo, čo sa ma priamo dotýka 
a v istom zmysle ma poznačilo na dlhé roky. Hlavná 
postava deja menom Veronika je moja dlhoročná 
priateľka, a preto poznám veľa udalostí z jej života. 
Chcem porozprávať svetu o žene milujúcej svoju rodinu 
a svoje deti, ktoré v danú chvíľu trpeli rovnako ako ona 
sama. Pokúsim sa vám čo najviac vykresliť niektoré 
chvíle z jej života, keď prestávala veriť, že na tomto svete 
existuje dobro a láska. Každá žena vie, ako sa môže jej 
obetavosť zmeniť na otroctvo a pomyselné väzenie medzi 
ľuďmi, ktorí ju spočiatku milovali alebo sa aspoň tvárili, 
že ju milujú.  

Tento môj príbeh je debut a nemám ambície ešte 
niekedy niečo písať ani stať sa uznávanou spisovateľkou. 
Možno po Veronike už nenapíšem žiadnu poviedku. Mám 
32 rokov a som židovského pôvodu. Temer celá moja 
rodina emigrovala hneď po revolúcii, poniektorí do 
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Ameriky a iní do Izraela na základe zákona o návrate. Ja 
s mojou mamou sme zostali na Slovensku z dôvodu 
veľkých obáv a neistoty, čo by mohla pre nás niekde 
vo vzdialenom svete priniesť naša budúcnosť. Mama 
odmietla emigrovať, a tak nás otec opustil. Keď sme 
zostali samé doma, bola som ešte dieťa a nerozumela som 
tomu, čo to znamená byť židovkou. Každé Vianoce som sa 
mojej mamy pýtala, prečo máme na záclone takú zvláštnu 
hviezdu. Alebo prečo každý deň zapaľujeme jednu 
sviečku na svietniku počas sviatku Chanuka, ktorý mama 
nazýva menóra (sedemramenný svietnik – symbol židovskej 
viery). Moje poznanie sa prehĺbilo až v ročníkoch na 
strednej škole, keď ma mama oboznámila s celou 
situáciou a pravdou o nás. Necítila som sa vtedy nijako 
zvláštne či ináč ako moje spolužiačky a kamarátky. 
Neprikladala som tomu ani nijaký osobitný význam. Som 
židovka a hotovo. Máme len trochu iné zvyky 
a prikázania. V súčasnosti si dopisujem s mnohými 
priateľmi z Ameriky a takisto z Izraela. Tento rok počas 
písania tohto príbehu som mala v pláne odletieť na týždeň 
do Izraela, aby som mohla pozrieť známych a priateľov, 
ale pre koronakrízu tento plán stroskotal. Musela som sa 
s touto situáciou zmieriť a svoj plán preložiť na neskôr, 
keď celosvetová pandémia pominie. Narodila som sa na 
východnom Slovensku a tu aj zostanem. Nemám v pláne 
odísť do inej krajiny. Meno Jude mi dali rodičia po mojej 
starej mame. Naše priezvisko Lowestain som nosila za 
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slobodna a boli sme s mamou tu na Slovensku posledné, 
ktoré mali takéto prímenie. Po emigrácii všetkých 
rodinných členov sa už vôbec takéto priezvisko tu na 
východnom Slovensku nevyskytuje. Samozrejme, po 
svadbe som si priezvisko zmenila, ale keďže chcem zostať 
v anonymite, tak ho ani neprezradím. Ako som už na 
začiatku spomenula, nemám žiadne ďalšie spisovateľské 
ambície, len som už dlho a čoraz intenzívnejšie 
pociťovala, že musím rozpovedať alebo skôr napísať 
príbeh o mojej veľmi dobrej kamarátke menom Veronika. 
A podľa jej mena som sa rozhodla aj nazvať túto knihu – 
poviedku – napísanú na základe skutočných udalostí. 
Možno tento príbeh osloví viacero žien s podobným 
osudom a dodá im silu prekonať svoj momentálny stav, 
ktorý by sa dal pomenovať ako beznádej, zúfalstvo alebo 
v istom zmysle aj otroctvo. Ponúkam vám pohľad na svet 
žien, ktoré sa napriek svojej láske a oddanosti ocitnú 
v samotnom pekle. Hlavnou postavou deja je teda moja 
kamarátka Veronika. Štíhla bruneta s dlhými vlasmi, 
s detským výrazom tváre, veľmi pekná žienka strednej 
výšky a s milujúcou povahou. Jej srdce má toľko lásky, 
žeby mohla zásobovať celý svet milými slovami. No jej 
milujúcu dušu strhlo samotné peklo na dno vriaceho kotla. 
Takže, milí čitatelia, predstavujem vám svoju prvú knihu – 
prvotinu s názvom Veronika. 

 



Jude Lowestain – Veronika 

 7 

Veronika mala len sedemnásť rokov, keď sa popri 
strednej škole zamestnala v obchodnom centre 
v Michalovciach. Tento krok bol nutný, keďže v ich 
domácnosti zostali nezamestnaní rodičia. Hlavnou 
príčinou ich ťažkostí a úpadku bol ich náhle zhoršujúci sa 
zdravotný stav. Veronika chodila do práce aj počas týždňa 
po škole v poobedňajších hodinách a aj cez víkendy. 
Zarobené peniaze šli prevažne do domácnosti a na 
živobytie pre ňu a rodičov. Len málokedy si mohla 
dovoliť kúpiť na seba nejakú krajšiu a kvalitnejšiu vec. 
Mladosť sa niesla v znamení únavy z práce a samoty ako 
takej. Ako jediné dieťa svojich rodičov vždy túžila mať 
súrodencov, no rodičia nemohli mať ďalšie deti, a tak 
zostala jedináčikom. Ja ako jej najlepšia priateľka som sa 
vždy snažila byť jej oporou, keď to vo svojom živote 
najviac potrebovala. Bola som jej bútľavou vŕbou, ale aj 
sestrou, ktorú v skutočnosti nikdy nemala. Jej trpký 
životný údel sa ma natoľko dotkol, že som sa rozhodla 
napísať krátky, ale výstižný príbeh o jej tajnej 
a nenaplnenej láske. S jej dovolením opíšem udalosť, 
ktorá sa odohrala len nedávno po toľkých rokoch utrpenia 
a hľadania Lenyho. Prišiel deň, pre ktorý by niektorí ľudia 
boli ochotní aj umrieť. Veronika prežila jeden deň a jednu 
noc so svojou minulosťou a so svojou nenaplnenou 
láskou, ktorú stratila pred mnohými rokmi. Možno pre 
niekoho by jej citové vzplanutie a následné správanie 
znamenalo neveru, zradu alebo drzosť voči partnerovi, 
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s ktorým mala viesť mravný a usporiadaný manželský 
život. No tento príbeh je odrazom skutočných pohnútok, 
aké majú ľudia veľmi citovo založení. Často sa pohybujú 
i v našej blízkosti, ale my si ich vôbec nevšímame alebo 
ich proste prehliadame. No skôr než ich začneme 
kritizovať a odcudzovať, mali by sme sa pozrieť do svojho 
vnútra a zamyslieť sa, ako by sme danú situáciu zvládli 
my. Ak sú naše city úprimné a nedajú sa celkom ovládať, 
je možné, že zídeme trochu z cesty a až potom sa budeme 
obhliadať za seba a trýzniť sa výčitkami. To už záleží na 
každom z nás, ako sa s takým niečím vysporiada. 

 

Leny 
 

Leny stál na brehu kamenistej pláže 
a bezmyšlienkovito sledoval hladinu vody, ktorú čeril 
silnejúci vietor. Bol október 2020 a jeseň sa prejavovala 
už naplno. Nikde navôkol nebolo živej duše. Zatiahnutá 
obloha dávala jesennej atmosfére ponurý, nevľúdny výraz. 
Bola nedeľa, nie veľmi obľúbený deň Lenyho. Po dlhšej 
chvíli čakania sa začal umárať neistotou, či sa mu splní 
jeho sen. Rozmýšľal nad tým, že možno bude musieť 
čakať aj niekoľko hodín. Vykročil a začal sa pomaly 
prechádzať po štrkovom povrchu pozdĺž vody. Pocítil 
niečo zvláštne v žalúdku. Dalo by sa to porovnať 
s pocitom, aký mal pri prvej láske, na ktorú si už ani 
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poriadne nevedel spomenúť. Ach, Leny...! Už piaty rok 
rozvedený štyridsiatnik, momentálne sa nachádzajúci 
v dlhodobejšom vzťahu. Prišiel deň, na ktorý čakal tak 
dlho. Chvíľami pochyboval, že to zvládne, a zvažoval, aký 
dosah to bude mať na jeho svedomie a na záväzok 
vernosti. No cítil, že musí podstúpiť to riziko. Veď 
v samej podstate o nič nejde, len o stretnutie v prírode pri 
vode. Snáď to nebude až také ťažké pri jeho 
mierumilovnej povahe. Ako pomaly kráčal po malých 
kameňoch, cítil sa čoraz pokojnejšie. Pobyt pri vode ho 
vždy upokojuje, a preto sa bol mnohokrát prejsť aj počas 
pracovných dní, aby sa duševne zregeneroval. Smutná 
minulosť z nešťastného manželstva spravila z neho 
človeka tak trochu s predsudkami. No tie sa všetky razom 
vytratili v jeden večer, keď ho kontaktovala dávna 
kolegyňa z obchodného centra, v ktorom pracoval ako 
príslušník SBS v roku 2005. V tom čase bol už rok ženatý 
so svojou teraz už exmanželkou. Je pravda, že sa so 
svadbou dosť poponáhľal, keďže bol v tom čase 
presvedčený, že stretol tú pravú. Nevšimol si však jedny 
oči, ktoré ho už vtedy často sledovali. Oči plné nádeje 
a skrývanej lásky. Nádherné tmavé oči, ktoré vysielali 
signál sympatie, obdivu, príťažlivosti a lásky. Zaslepený 
Leny sa rútil do katastrofy a hoci má z prvého manželstva 
dve krásne dcéry, manželstvo sa skutočne aj katastrofou 
skončilo. Exmanželka podľahla alkoholu a po ôsmich 
rokoch spolužitia nastal rozvod, ktorému sa okolie Lenyho 
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vôbec nečudovalo. Na svoj vek Leny vyzerá veľmi dobre, 
možno aj o desať rokov mladšie. Nepije ani nejajčí, čo sa 
odrazilo na jeho mladistvom vzhľade. Keď sa mi o ňom 
Veronika prvýkrát zmienila, mala len sedemnásť rokov 
a pracovala popri škole ako kasírka v obchodnom centre. 
Jej život bol trápením už v tých časoch. Šťastie jej 
neprialo nikdy v ničom a už tobôž nie v prípade Lenyho. 
Vždy sa tešila do práce, pretože presne vedela, kedy tam 
bude Leny. Pozorovala ho pri úspešných zásahoch, ak sa 
našiel nejaký odvážlivec, ktorý sa rozhodol čosi ukradnúť. 
No Leny si ju všimol len občas a daroval jej iba letmý 
úsmev. Jej dievčenská láska zostala nenaplnená. V jeden 
všedný pondelkový deň prišiel Leny za Veronikou 
a prvýkrát sa k nej prihovoril: 

„Slečna, zdravím. Dnes máme nariadené námatkovo 
kontrolovať skrinky zamestnancov. Je to nariadené naším 
riaditeľom. Prosím, môžete otvoriť svoju skrinku a ukázať 
mi svoje veci?“ 

Veronika stratila reč... avšak s radosťou v srdci, že ju 
Leny konečne oslovil a pozrel sa jej priamo do očí, 
otvorila svoju skrinku. Vybrala z nej malý vak a všetky 
veci vybrala na stôl v miestnosti SBS. 

„Nech sa páči, to je všetko, čo tu dnes mám. Stalo sa 
niečo, prečo nás máte kontrolovať?“ Usmievala sa na 
Lenyho a odkladala si veci. Leny veľmi nereagoval, iba 
Veronike opätoval letmý úsmev a dodal: 
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„To je v poriadku, ďakujem za spoluprácu. Nie, nič sa 
nestalo a môžete sa vrátiť do pokladne.“ 

Veronika odložila veci do svojej skrinky a vrátila sa 
do pokladne. Celý deň bola v akomsi tranze. Práca jej šla 
od ruky a na tvári mala zvláštny úsmev, aký mávajú 
zamilované dievčatá pred svojou blízkou plnoletosťou. 
Konečne... 

 

Veronika 
 

Podpísalo sa na nej nevydarené manželstvo, z ktorého 
vzišli dve zdravé deti. Chlapec a dievčatko. Podobný osud 
zastihol mnoho dievčat či skôr žien, ktoré boli veľmi 
žiadúce. Pekné ženy nemávajú šťastie a z ich vysnených 
princov sa po veľmi krátkom čase po svadbe vykľujú 
tyrani, bezohľadní, násilní alebo nevšímaví primitívi. 
O tomto fenoméne by som mohla filozofovať na ďalších 
sto stranách, ale túto záležitosť nechcem rozpitvávať 
v poviedke krátkeho rozsahu. Veronika krátko po 
tridsiatke oľutovala deň, keď sa vydala a oddala sa svojmu 
mužovi. Ani sama nevedela, ako sa jedného dňa ocitla so 
svojimi deťmi u svokrovcov. A týmto prvým dňom sa 
začalo jej peklo. Veronika nič také nepredpokladala, 
nevšimla si predtým ani jediný náznak. Po strate oboch 
rodičov sa čoraz viac uzatvárala do seba. Začali plynúť 
dni, ktoré jej už nepriniesli žiadnu radosť ani z tých 
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najmenších vecí. Nikto z najbližšej rodiny jej už 
nepovedal jediné milé slovo. Nikto jej už nepovedal, ako 
ju ľúbi. Nikto jej už nedal nádej na spokojný a šťastný 
život. Po mnohých telefonátoch a občasných stretnutiach 
s Veronikou som si začala zapisovať niektoré obscénne 
scénky a rozhovory medzi ňou a jej svokrou a manželom. 
Tu v Trebišove jestvuje domová štvrť, kde v podstate 
každý pozná každého. Chýry a zvesti sa šíria raketovou 
rýchlosťou. Veronika mi občas napísala správu na FB aj 
v noci, keď sa cítila psychicky veľmi zle. Musela som ju 
podporiť aspoň takouto formou, pretože mi bolo jasné, že 
je už len krok ku katastrofe. Súčasťou jej dennodenného 
života sa stali len povinnosť, samé obmedzenia v dome 
svokrovcov, urážky a ponižovania. Ponúkam vám jednu 
konverzáciu cez FB, ktorá prebehla medzi mnou 
a Veronikou o jednej hodine ráno. 

 

Veronika: „Jude, ja to už nezvládam. Stará mi tu 
nadáva o jednej ráno do kuriev, že nech si nezvykám 
vychádzať na dvor počas dňa. Podľa nej sa chodím 
ukazovať na dvor preto, aby ma videli ostatní susedia, aby 
si všimli, aká som háravá fena. A ten môj sa zavrel do izby 
a vôbec sa ma nezastal. Keď som za ním zašla a spýtala 
som sa ho, čo s tým spraví, tak mi povedal, že som 
obyčajná nula a na mňa by sa neulakomil ani susedov pes! 
Čiže on to riešiť nebude. Otočil sa mi chrbtom. 
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Jude: „Ja už naozaj nenachádzam slová. Nechaj to 
teraz tak, lebo je už noc. Zatvor sa s deťmi do izby a ľahni 
si k nim. Zajtra ti zavolám. 

Veronika: „Dobre. Prosím, zavolaj mi hneď ráno. Aj 
tak sa tu so mnou nikto normálne nezhovára, iba mi každý 
nadáva. Musím vstať už o šiestej ráno, lebo musím 
odviesť deti do škôlky ako vždy. Keď pôjdem naspäť, tak 
ti zavolám. 

 

Nastávajúce ráno som s Veronikou telefonovala asi 
pol hodiny. Zdôverila sa mi, že sa cíti psychicky zle 
a občas jej prichádza až tak veľmi zle, že si myslí, že 
zomrie. Nevedela som jej v tomto poradiť, ale hneď mi 
napadlo, že sa začína psychicky rúcať. A tak som jej 
odporučila moju psychologičku. Veronika ju navštívila 
a hneď nato ju odporučili aj k psychiatrovi. Ten jej 
predpísal lieky proti depresii a panickým záchvatom. Až 
do takéhoto stavu ju dohnala zlá situácia, z ktorej nebolo 
vidieť žiadne východisko. Občas mi spomenula kolegu, 
ktorého oslovovala Leny, pretože nepoznala jeho pravé 
meno. Leny bola prezývka, ktorú mu dali v obchodnom 
centre kolegovia. Ani ja som nevedela, o koho presne ide. 
Stále som jej ho vyhovárala, nechcela som podporiť jej 
záujem, pričom som argumentovala tým, že Leny isto 
bude už dávno ženatý a určite má aj deti. Alebo ak aj nie, 
tak sa možno nachádza niekde v zahraničí. No všetko sa 
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nečakane zvrátilo v deň, keď mi zavolala a celá rozrušená 
mi nezrozumiteľne vysvetľovala, čo sa prihodilo. 

Veronika: „Jude! Našla som ho. Dnes poobede! Už 
sme si písali! Nemôžem tomu uveriť! 

Jude: „Koho, prosím ťa? O kom hovoríš? Poznám ho?“ 

Veronika: „Samozrejme, že ho poznáš! No predsa 
Lenyho! Náhodne mi ho vyhodilo medzi ponukami 
priateľov na FB. Hneď som mu napísala a trvalo len 
chvíľu, kým mi odpísal. Najprv vôbec nevedel, kto som... 
Je rozvedený už päť rokov a momentálne je v dlhšom 
vzťahu, ale nie sú zobratí.“ 

Jude: „No tak vidíš, to sa ti teda podaril husársky 
kúsok. Koľko rokov je už odvtedy, čo si sa doňho 
zamilovala?“ 

Veronika: „No vieš, keď som ho prvýkrát uvidela, tak 
bol už rok ženatý s tou svojou. Nemohla som nič robiť. 
Občas sa na mňa usmial, ale to bolo všetko. Asi ma bral 
ako žiačku, ktorá je na praxi pri pokladni. Ale aj teraz má 
dlhší vzťah. Je starší odo mňa o desať rokov. Ale to by 
vôbec nevadilo. Stále je zlatý, až by som povedala, že ešte 
krajší, než bol predtým. Roky mu len pridali na dobrom 
vzhľade... išiel k lepšiemu, je naozaj veľmi príťažlivý...“ 

Po prvom kontakte s Lenym sa Veronika trochu 
vzchopila a niečo s ňou pohlo vpred. Často sme si písali 
o tom, ako jej svokra nadáva a ako sa ju snažia doma 
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zdeptať a položiť na kolená. Bohužiaľ, to sa im z veľkej 
časti aj darilo. 

 

Rozhovor – chatovanie s Lenym 

 

„Ahoj, ďakujem za prijatie, Leny.“ 

„Ahoj, to je v poriadku. Kdesi som ťa už videl, chcem 
povedať, že ťa tak trochu poznám, ale neviem ťa zaradiť. 

„Nooo, ja som pracovala pri pokladni v obchode a ty 
si bol SBS. Určite si už na mňa nespomínaš. Bola som 
vtedy ešte veľmi mladá. Mala som len sedemnásť rokov.“ 

„No áno, prezerám si fotky... samozrejme, že ťa 
poznám! No sú to už dlhé roky, čo som ťa vôbec nevidel. 
Ty si ma spoznala na FB?“ 

„Áno, hneď som ťa spoznala. Dlho som ťa hľadala.“ 

„To naozaj? Počkaj... píšeš, že si ma dlho hľadala? 
Prečo?“ 

„To ti možno raz poviem, Leny, ale som šťastná, že 
som ťa našla a že si teraz spolu píšeme.“ 

„Veď aj ja takisto. Tak to som vedľa, že sa o mňa 
zaujíma taká kočka. Myslím, že mňa nikto nikdy v mojom 
živote ešte nehľadal. Ozaj, Veronika, ako je to dlho od 
čias, keď si bola pri pokladni?“ 
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„Myslím, že je to presne štrnásť rokov. To je naozaj 
dlhý čas.“ 

„Tak to teda je... a to som netušil, že na svete existuje 
žena, ktorá ma hľadá... to som naozaj ešte nezažil. Celý 
ten čas som prežíval to svoje peklo na zemi. Keby som len 
vedel, že na mňa niekto naozaj úprimne myslí...“ 

„A nebude ti vadiť, ak ti budem písať, Leny? Nebudeš 
mať nejaký problém, ak by sa niekto k nášmu chatu 
dostal? Vieš, naozaj ti nechcem narobiť problémy.“ 

„Neboj sa, Veronika, veď nepíšeme nič zlé. Je to 
normálna konverzácia ako s každým. O bežných veciach 
a problémoch, aké máme.“ 

„Tak dobre teda, vždy, keď budem mať čas, tak ti 
napíšem.“ 

 

Toto bol prvý kontakt s Lenym. Po tomto 
skontaktovaní si obaja často a ešte veľmi dlho len písali, 
keďže pandémia a karanténa im stále hádzali polená pod 
nohy a vlastne nemali príležitosť sa stretnúť. Nebolo 
možné to zorganizovať a nedarilo sa im stretnúť hlavne 
preto, lebo každý z nich žil v inom meste. Ale kontakt bol 
najdôležitejší. Často som uvažovala o tom, či bolo možné 
všetko odvrátiť alebo je skutočne všetko riadené zhora. 
Možno, ak by nariadená karanténa trvala len o niečo 
dlhšie, nedošlo by k ich stretnutiu. Nikdy som 
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neodcudzovala ani Lenyho ani Veroniku. Podľa mňa sa 
táto cesta, ktorá ich mala spojiť, nedala odvrátiť. Bola 
obom predurčená a malo sa to takto stať. Stretnutie bolo 
neodvratné. Možno v ten večer obaja stratili sami seba 
a oddali sa osudu. Nesúdim. Veronika mi zavolala až 
týždeň po ich stretnutí. Bola úplne pokojná a chcela sa 
stretnúť so mnou. Chcela mi povedať o svojom stretnutí 
s Lenym, lebo tomu prikladala veľký význam. A tak som 
sa rozhodla, že ju navštívim večer, keď deti už budú spať, 
aby sme sa mohli nerušene porozprávať. Prišla som k nej 
do domu, v ktorom bývala, krátko po deviatej hodine 
večer. Deti už spokojne spali a my sme si najprv na 
verande zapáli cigarety na znak večného priateľstva 
a silného puta, ktoré naozaj poznajú len ľudia, ktorí si 
veria až za hrob. Vošli sme do domu a sadli sme si do 
kuchyne. 

„Jude, nebudem svietiť, chcem, aby sme zostali takto 
v prítmí. Len na parapete okna zapálim malú sviečku.“ 

Nerozumela som tomu, ale vôbec som nenamietala 
a prikývla som, nech tak urobí. Veronika sa postavila 
a položila na parapetnú dosku okna v kuchyni malú vonnú 
sviečku. Pomaly sa vrátila k stolu a všetky vlasy si 
prehodila cez tvár. Sviečka vydávala len slabé svetlo, 
ktoré však hádzalo rôzne tiene po celej kuchyni. Ticho 
som sedela a sledovala Veroniku pred sebou. Tvár mala 
zahalenú svojimi dlhými čiernymi vlasmi a ťažko dýchala. 
Nechcela som začať rozhovor prvá, keďže som nevedela 
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odhadnúť Veronikine myšlienkove pochody a jej 
momentálne rozpoloženie. Po chvíli si odhalila tvár 
a pozerala na stôl smutným pohľadom. 

„Jude, som taká rada, že si tu. Cítim sa taká sama. 
Každý večer plačem a plačem... už pomaly nemám sĺz. To 
prázdno vo mne je strašné. Nevidím už pred sebou svetlý 
deň, nemám žiadny cieľ. Nevidím tu už nič dobré, čo by 
ma čakalo, a ani niekoho, o koho by som sa mohla oprieť. 
Nenávidím tento prekliaty dom a najradšej by som z tohto 
života utiekla čím skôr. Nevieš si predstaviť, ako ma tu 
ponižujú a deptajú. Svokre vadí už úplne všetko. Aj to, že 
tu vôbec som. Pritom ona sama ma sem volala bývať. Ja 
už nevládzem. Hádame sa každý deň. Tá ježibaba mi aj 
dnes vykričala, že ma nenávidí a moje deti takisto. 
Neviem, čo mám robiť a kam vôbec môžem ísť? Vlastne 
ani nemám kam ísť! Ja sa tu z toho všetkého asi 
zbláznim... Ale nie preto som chcela, aby si prišla. Minulý 
víkend…“ 

 

Osudové stretnutie 
 

Leny sa pomaly prechádzal po brehu jazera a už 
trochu začal pochybovať o tom, že niekedy uvidí 
Veroniku. Po nekonečných dvoch hodinách nič 
nenasvedčovalo tomu, že sa stretnutie uskutoční. Znova sa 
zastavil a len tak civel na vodnú hladinu. Jesenná 
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pestrofarebná príroda má svoje čaro a šuchot lístia 
dokresľuje toto obdobie, ale prináša aj nostalgiu po lete. 
Leny bol natoľko zaujatý svojimi myšlienkami, že vôbec 
nezaregistroval buchnutie dverí na aute, ktoré zastavilo 
obďaleč na hlavnej príjazdovej ceste. Stále bol pohrúžený 
v myšlienkach, ale stupňovali sa aj jeho pochybnosti 
o tom, čo práve robí. Možnože je to všetko len akýsi 
omyl. Možnože Veronika v skutočnosti vôbec neexistuje 
a je to len nejaká vytvorená postava na internete. Zrazu si 
uvedomil, že nestojí na brehu sám. Otočil sa a za sebou 
zbadal Veroniku. Nejakú chvíľu obaja mlčky stáli oproti 
sebe, hľadeli na seba a skúmali sa. Veronika bola nižšej 
postavy no veľmi žensky príťažlivej. Mala dlhé čierne 
vlasy a bábikovskú tvár, na ktorej sa nikdy nebude dať 
odhadnúť vek. Veľmi pekné tmavé oči sa uprene pozerali 
na Lenyho. Leny bol vyššej atletickej postavy a jeho 
modré oči takisto uprene hľadeli na Veroniku. Prvý sa 
odhodlal Leny, pristúpil k Veronike a objal ju. Nejakú 
chvíľu obaja v objatí pomaly dýchali, pokojne 
a s pôžitkom si vychutnávali daný moment, nechali plynúť 
čas... ako si to vyžiadala situácia. 

„Tak si tu, ty moja láska,“ zašepkala Veronika a silno 
sa pritisla na Lenyho hruď. 

„Áno, som šťastný, že si prišla. Už som prestával 
veriť, že ťa vôbec uvidím.“ 
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„Leny, čakala som na túto chvíľu skoro pol roka. 
Nenechala by som si to ujsť. Táto chvíľa je pre mňa 
dôležitá a osudová.“ 

„Aj pre mňa je to takisto dlho očakávané stretnutie. 
Môžeme byť aspoň na chvíľu spolu. Si ešte krajšia ako na 
fotkách. Nemôžem uveriť tomu, že ťa teraz držím 
v náručí.“ 

„Mám čas do ôsmej večera, potom po mňa príde auto. 
Dohodla som sa so svojou kamarátkou, priviezla ma sem 
a takisto po mňa večer príde.“ 

„Som veľmi rád, že si prišla, Veronika. No nemáme 
vlastne kam ísť, keďže je zasa vyhlásená karanténa 
a všetko je zatvorené. Nedá sa ísť nikam ani na kávu. 
Zostala nám len príroda v tomto prázdnom svete bez 
ľudí.“ 

„To nič, Leny, rada sa s tebou poprechádzam 
a môžeme sa rozprávať o všeličom. Nakoniec... veď tu 
máš auto, ak by nám bola zima alebo by sme boli už príliš 
unavení, môžeme sedieť v aute. Dúfam, že ti nevadí, ak by 
som si dala cigaretu. Vždy ma to na chvíľu upokojí.“ 

Leny prikývol a Veronika si z kabelky vybrala 
cigarety. Nesledujúce tri hodiny spolu prebrali svoje 
životy a ani si neuvedomili, že idú ruka v ruke okolo 
celého jazera. Osudová chvíľa nastala, keď sa začalo 
stmievať. Kráčali pomaly smerom k príjazdovej ceste. Na 
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parkovisku stálo Lenyho auto. Veronika zastavila Lenyho 
na kraji cesty a silno ho znova objala. Hladkala ho po 
lícach a šepkala mu, aby ju stále objímal. 

„Toľko rokov som na teba čakala, láska moja. 
Pobozkaj ma. Ešte raz. Ešte...“ 

Padli vášnivé bozky. Bola už tma, tak sa nemuseli 
strachovať, že ich niekto pritom uvidí a spraví im zo 
života peklo. Vášnivo sa bozkávali v tme na kraji cesty. 
Nevnímali ani chlad ani šum stromov pod náporom 
večerného vetra. 

„Veronika, možno poviem niečo scestné, ale teraz som 
to tak pochopil a cítim to, až sa mi v žalúdku zviera. 
Ľúbim ťa. Veľmi ťa ľúbim...“ 

„Ja ťa ľúbim už od školských čias, ty moja láska, 
bozkávaj ma ešte, prosím. Daruj mi tento večer, aby som 
aspoň na chvíľu bola šťastná v tom mojom prekliatom 
živote. Poďme do auta, začína byť už chladno.“ 

Sadli si spolu na zadné sedadlá Lenyho auta. Keďže to 
bola nová Kia veľkých rozmerov, tak bolo dosť miesta na 
pohodlné sedenie. Najprv sedeli ticho v náruživom objatí. 
Potom Leny bozkával Veroniku na ústa, prešiel na krk, 
svojím jazykom sa hral s jej náušnicami. Veronika mu 
opätovala jeho náruživé a úprimné prejavy náklonnosti 
a dlho utajovanej lásky. Po veľmi krátkej chvíli prevládli 
dlho očakávané túžby. Stratili sa zábrany a čo bolo 
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najzvláštnejšie, neprišli žiadne výčitky ani pocit viny, hoci 
ako z jednej, tak aj z druhej strany boli záväzky 
a povinnosti. Zastavil sa pre oboch čas. Okrem 
zrýchleného dychu bolo počuť ich hlasné prejavy vášne. 
Milovali sa tak, ako to pociťovali už od samého počiatku. 
Veronika bola šťastná, že jej osud dožičil aspoň na chvíľu 
tú pravú lásku, po akej túžila už dlhé roky. Miesta, kam sa 
usídlila prázdnota, sa zrazu napĺňali teplom a láskou, akú 
doteraz nepoznala. Aj Leny sa oddal neskutočne 
príjemným pocitom, ktoré ho zaplavovali. V ten večer 
pochopil, komu naozaj patrí jeho láska. Spoznal svoju 
osudovú lásku, ženu, ktorá ho miluje nadovšetko. Aj 
napriek svojmu dlhoročnému vzťahu začal chápať, komu 
patrí jeho srdce. Po milovaní sa obaja držali v náručí, 
akoby boli jedno telo. Veronika objala Lenyho okolo krku 
ešte tuhšie a začala žalostne nariekať. Po chvíli to už bol 
srdcervúci plač. Leny sa na nič nepýtal. Chápal jej 
rozpoloženie a jej situáciu a snažil sa Veroniku upokojiť. 
Hladil ju po jej nádherných dlhých vlasoch a šepkal jej, že 
všetko bude dobré. Keď vzlykala a lapala po dychu, 
snažila sa rýchlo obliecť. 

„Leny, láska moja, zase ma opustíš! Chcem... aby si 
bol so mnou. Čo som ti to spravila! Veď máš doma svoju 
lásku. Ale ja ťa tak strašne ľúbim! Prosím, odpusť mi to! 
Prosím, urob ma šťastnou! Každý večer si predstavujem, 
že ležíš pri mne! Zbláznim sa už z toho! Budem ťa 
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milovať tak ako nikdy nikoho predtým! Leny! Bozkávaj 
ma! Prosím, bozkávaj ma ešte!“ 

Leny nenamietal a snažil sa Veroniku upokojiť 
bozkami a hladením. No ona veľmi žialila. Potom už 
oblečená sa naposledy nahla k Lenymu a dala mu na 
rozlúčka vášnivý bozk a objala ho.  

„Leny, láska moja, neodcudzuj ma. Milujem ťa 
nadovšetko...“ 

Po týchto slovách Veronika vystúpila z auta 
a ponáhľala sa do prednej časti dlhého parkoviska. V tom 
práve prišlo iné auto a Veronika doň nastúpila. Po chvíli 
začal Leny pociťovať akési prázdno. Veronika odišla. 
Sedel ticho na zadnom sedadle svojho veľkého auta 
a snažil sa usporiadať si myšlienky, spracovať celú 
situáciu. No možno ju nebude vedieť spracovať ešte veľmi 
dlho. 

 

Keď som v ten večer prišla autom po Veroniku na 
parkovisko, zbadala som Lenyho auto v tme odstavené na 
kraji cesty. Hoci bola tma, bolo ho vidieť, keďže bolo 
bielej farby. Nezreteľne som zahliadla postavu, ako vyšla 
z auta a smerovala k vode. Veronika bola celkom 
rozcitlivená a celou cestou plakala. Nevedela som, či je to 
šťastím, že sa konečne stretla s Lenym, alebo nešťastím, 
že sa znova vracia do svojho pekla. Odviezla som ju až 
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k domu, kde bývala. Bola nesvoja a celá roztrasená. 
Nechcela som dramatizovať celú situáciu, a tak som tomu 
nechala voľný priebeh. Nech si prejde emóciami takými, 
aké k takému silnému zážitku patria. Dala som jej 
priateľský bozk na líce. Veronika sa mi poďakovala 
a odišla. Avšak bol to náš posledný kontakt. V ten večer 
som ju videla naposledy. Už nikdy viac sa mi neozvala. 
Neviem, čo sa stalo a kam odišla. Možno chcela začať 
nový život. Snáď sama utiekla od svojho skľučujúceho 
života. Už nikdy som od nej nedostala žiadnu správu ani 
telefonát. Možno sa nedokázala zmieriť zo svojím 
osudom. Akceptujem jej rozhodnutie, nech je už 
akékoľvek. Život sa s ňou naozaj nehral a hádzal jej pod 
nohy stále len polená. Bola to veľmi nešťastná žena. 
Možno teraz spoznala človeka, ktorý ju naozaj miluje, 
a tak odišla niekam s Lenym. A možno začala nový život 
niekde úplne inde na mieste, o ktorom nikto nemá ani 
tušenia. Po dlhšom čase ku mne preniklo, že Veronika 
začala nový život a úplne si zmenila svoje meno. Ale 
možno ide o zavádzajúcu informáciu. Avšak preto sa už 
nesnažím hľadať dôvody jej rozhodnutia. 

 

Toto je príbeh Veroniky, mojej dlhoročnej priateľky 
a dôverníčky. Ak by som jej mala niečo odkázať alebo 
poslať nejakú správu, tak by som jej napísala aspoň pár 
nasledujúcich viet. 
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Veronika, až raz budeš čítať tento príbeh, budem 
šťastná, že už nie si väzňom svojho predchádzajúceho 
ťažkého života. Som šťastná, že si sa znovu zrodila a žiješ 
niekde pod novým menom. Nikdy ťa nebudem 
odcudzovať, pretože poznám tvoje trápenie. Teším sa 
spolu s tebou z nového začiatku a objavenia pravej lásky. 
Rozhodla som sa napísať tento príbeh najmä preto, aby 
som dala nádej ženám, ktoré majú rovnaký alebo podobný 
osud, aký je ten tvoj. A aký záver by som z toho spravila?  

Kdesi na samom konci zakaždým zasvieti aspoň 
celkom malé svetielko. Ak sa za ním vyberieš, bude sa 
postupne zväčšovať a nakoniec ťa celú osvieti. A ty môžeš 
doň vstúpiť a pokračovať pod jeho ochranou. Ak je to 
svetlo naozaj pravé, stvorené pre teba, tak ťa určite 
zachráni. Len nikdy nesmieš pochybovať sama o sebe, 
lebo sa ti môže stať, že zostaneš slepá a to svetielko nikdy 
neuvidíš. To svetlo je tvoja láska, ktorá ťa celý život hľadá 
a nakoniec si ťa nájde. Možno vtedy, keď to budeš 
najmenej čakať a možno vtedy, keď budeš úplne zlomená. 
Neprestávaj dúfať do poslednej chvíle. Tvoje svetlo je už 
na dosah, len ho musíš rozoznať medzi ostatnými. 
Veronika, ja dúfam, myslím si, že ste spolu s Lenym. A ak 
to je tak, som šťastná dokonca viac ako ty. Prajem ti 
v tejto láske najviac zo všetkých ľudí. Mám ťa stále veľmi 
rada a želám ti, aby si bola navždy šťastná. 
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Svokrine urážky a sklamania zlomenej ženy. 

 

Milujúca svokra 
 

„Tie tvoje detiská mi tu robia bordel po celom dome. 
Dokedy ťa ešte budem mať na pleciach! Si obyčajná nula! 
Sprostá ako teľa! Zviedla si môjho syna a teraz sa len 
priživuješ na ňom a zneužívaš jeho dobrotu! Chudák 
chlapec, mať takú zmiju na krku, to je naozaj výhra! 
Nevieš sa oňho ani poriadne postarať! Nájdi si niekoho 
a zmizni odtiaľto! Neboj sa, nikomu nebudeš chýbať. Už 
sa na teba nemôžem ani pozerať. Všetkým nám bude 
lepšie bez teba a tých otravných detí. Vieš čo? Najlepšie 
by bolo, keby ste sa rozviedli, bol by konečne pokoj. Pre 
môjho syna sa určite nájde lepšia žena. Načo ti vlastne 
boli deti? Len na to, aby si ho zotročila, držala ho dokonca 
jeho života pod krkom. Nenávidím ťa! Nemôžem ťa už 
ani cítiť! Nepúšťaj mi v dome toľko vody, lebo budem 
mať samé nedoplatky! Čo na tom záleží, či si umytá. 
Prestaň mi tu na záhrade fajčiť, lebo sa mi z teba chce 
zvracať! Si odporná a neschopná a nestojíš ani za to, aby 
niekto o teba oprel motyku. Zostaneš sama do konca 
života, ty čudaňa. Jediné, čo si vedela, bolo roztiahnuť 
nohy môjmu synovi, aby si mu zničila život. Ešte šťastie, 
že som tu ja, lebo ináč by to už asi nezvládol. Ja sa o neho 
postarám, neboj sa. Ty pôjdeš kadeľahšie. Ber si tie 
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detiská a zmizni mi z očí aj zo života! Bolo by najlepšie, 
aby si tu už vôbec nebola, ty suka jedna! Chcem, aby 
prišiel deň, keď ráno vstanem a ty tu už nebudeš. Teším sa 
na tento deň a ver tomu, že sa tak stane. Urobím všetko 
preto, aby si zmizla! Nič ma nezastaví! Tak strašne ťa 
nenávidím! Keby si zdochla už dnes, tak by nám všetkým 
bolo konečne ľahšie…“ 

 

Nulový manžel a chlap 
 

Prečo som v príbehu nespomenula nič o Veronikinom 
manželovi? Pretože nebolo čo spomenúť. Nikdy sa 
Veroniky nezastal, nikdy ju v ničom nepodporil a nikdy jej 
neprejavil lásku ani v tom najmenšom. Ignoroval ju celé 
roky manželstva a nikdy sa nevenoval deťom ani 
Veronike. Keď svokra kričala na Veroniku a urážala ju, 
ako mohla, on sa zavrel do inej izby a nechal to tak. 
Krčmy, kamaráti, hazardné hry a v opitosti Veronike 
takisto nadával do núl a štetiek... na čo nikto z nich nemal 
žiadny reálny dôvod. Žena, ktorá sa po strate oboch 
rodičov ocitne v dome svojej svokry, sa stáva otrokyňou 
a mechom na vybíjanie si svojej zlosti pre kohokoľvek, 
kto si potrebuje kopnúť. Je mnoho takýchto žien, ktoré 
padli na samé dno a v zúfalstve sa pokúsili aj o veľmi zlé 
veci. Nemožno ich za to odcudzovať. Zúfalý človek robí 
zúfalé veci. A ak v nikom nemá oporu, hrozí mu úplný 
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pád. Verím, že si Veronika prečíta tento príbeh a pochopí, 
akú nádej môže dať ostatným ženám v podobnej situácii, 
v akej bola ona dlhé roky. Existuje veľmi veľa takýchto 
nulových, primitívnych manželov, ktorí si uvedomia, čo 
mali, až vtedy, keď o to prídu. A potom zostávajú sami 
v krčmách so svojimi „vernými“ kamarátmi a výhernými 
automatmi. Nech sú všetci takýto chlapi šťastní. Ich 
jediným menovateľom je – nula. 

 

Veronika dnes žije pod novým menom na neznámom 
mieste. Už nikdy viac ma nekontaktovala a spálila za 
sebou všetky mosty. Ale cítim, že teraz je šťastná Aj ja 
som postava z jej minulosti, a preto chápem, prečo sa tak 
zachovala. Odkaz pre moju najlepšiu priateľku 
z minulosti:  

„Mám ťa stále rada a verím, že už konečne si šťastná.“ 
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Životopis – Jude Lowestain 

 
Rodáčka z Trebišova menom Jude Lowestain je autorka 

židovského pôvodu. Počas emigrácie rodiny do Ameriky a Izraela sa 
matka Jude rozhodla, že zostane žiť v Trebišove. Prijala to ochotne aj 
Jude a svojich blízkych navštevujú len občas, ak je to možné. 
Vyštudovaná doktorka farmácie pracuje v lekárskej sfére. Napriek 
zameraniu svojho povolania sa v deň svojich narodenín rozhodla, že sa 
na chvíľu presunie do literárnej oblasti a napíše príbeh o svojej veľmi 
blízkej priateľke. Tento debutový príbeh má názov Veronika, čo je aj 
skutočné meno hlavnej protagonistky príbehu. Ide o menšie dielo, no 
vypovedá o reálnych pomeroch, neduhoch, ktoré sa vyskytujú v našej 
spoločnosti, akých je viac než dosť, len často nikto o nich nevie. Jude by 
chcela tento príbeh venovať ľuďom, ktorí už nevidia východisko zo 
svojej momentálnej situácie. Jude je matka jednej dcéry a vedie 
usporiadaný rodinný život po boku svojho manžela. V domácnosti 
udržuje rodinné tradície, židovské zvyky, no ničím iným sa neodlišuje 
od ostatných žien. Počas štúdia na vysokej škole predvádzala módu 
a vyše dvoch rokov pôsobila v modelingu ako modelka. Prispel k tomu 
aj jej exotický vzhľad. Tentokrát sa pokúsila prispieť do literárneho 
sveta svojím prvým menším dielom napísaným podľa skutočných 
udalostí. 



 

  

Veronika 

Veronika je príbeh skutočnej ženy, ktorá dnes žije pod novým 
menom na neznámom mieste. Rozpovedala som časť z jej života, aby aj 
iné ženy v jej situácii vedeli, že stále existuje nádej. Mnoho žien sa 
dostalo pod strechu, pod ktorou sa ich život zmenil na samotné peklo na 
zemi. Takáto situácia nepotrebuje dlhý opis alebo dlhšiu anotáciu. Ženy 
v takejto situácii prežívajú niektoré spoločné menovatele: samé urážky, 
ponižovanie, psychické deptanie, fyzické napádanie... avšak nielen zo 
strany svojich manželov. Vytráca sa z takýchto žien život a stávajú sa len 
ozubeným kolieskom v pekelnom stroji. Prestávajú byť svojprávnymi 
ženami a stávajú sa otrokyňami. Niektoré tento boj vzdajú a nechajú so 
sebou zametať špinu, ktorú do tohto času vôbec nepoznali. Prečo sa 
láska veľmi rýchlo zmení na nenávisť a tyraniu voči milovanej osobe, 
netuším. Niekde som raz zahliadla motto, že láska je nenávisť. Neviem. 
No podľa príbehu Veroniky je medzi oboma naozaj veľmi krátka cesta. 
Až hrozivo blízko má skutočná láska ku katastrofe. Myslím si, že tento 
skutočný príbeh len potvrdzuje túto myšlienku. Bohužiaľ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


