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„Dofrasa,  nezavadzaj, 
nevidíš, že sa vybaľujem?!“ 
Bledá  čiernovlasá 
päťdesiatnička  zrúkla  na 
Vanesu,  odsotila  ju 
a zavrčala,  vykladajúc  na 
posteľ  s kovovým 
zábradlím bielizeň.



„Už  len  toto  mi  chýbalo, 
ocitnúť  sa  v takomto 
špinavom pajzli!“

Oľga  mala  pohyby 
nervóznej  opice a krčila  sa 
ako  puma  pripravená 
k útoku.  Vanesa  si  všimla, 
že z nosa jej vytŕčajú čierne 
chlpy.  Ledva  zadržala 
výbuch smiechu.

„Čo  na  mňa  čumíš?  Áno, 
ušla  som  pred  druhom, 



radšej  budem tu než  dívať 
sa  na  ten  jeho  otrávený, 
cynický ksicht.“

Nohavičky  jej  spadli 
z postele  na  zem.  Boli 
vyzývavé, vykrojené, čierno 
–  červené,  vyšívané 
korálkami.  Zrazu  sa  Oľga 
rozšírenými očami zadívala 
na  Vanesu  a zacukrovala 
sladkým hláskom: „Zober si 
ich, ja ich mám do aleluje.“



Vanesa  s nevôľou  zdvihla 
zo zeme cirkusantský kúsok 
a žviachala ho v dlani. Mala 
niečo  cez  tridsať,  krátke 
hnedé  vlasy,  sviežu  pleť 
a pekný úsmev. 

„Tak teda, hádam sa vám tu 
bude  páčiť,“  zahrnula  si 
vlasy  za  ucho,  urobila 
smiešny  pukrlík  a dala  sa 
čelom  vzad.  Novú 
spolubývajúcu  napoly 



obdivovala,  napoly  jej 
pripadalo  jej  chovanie 
výstredné  a trápne,  a tak 
iba nezúčastnene prešla do 
kuchynky,  cestou  pokynúc 
hlavou  pozdrav  riaditeľke 
útulku pre ženy.

„Vanesa,  poukazovala  si 
Oľge  kde  sú  záchody, 
kúpeľňa  a obývačka? 
Dúfam, že sa budeš chovať 
normálne  a nebudú  medzi 



vami vznikať konflikty. Váž 
si,  že  ťa  držíme  pod 
ochranou cirkvi, vôbec sem 
nepatríš, si slabo veriaca.“

Vanesa  sa  mdlo  usmiala 
a zaliala si kávu.

„Ja si myslím, že Boh miluje 
všetkých  ľudí,  pretože  ich 
stvoril  na  svoj  obraz.  My 
obsahujeme Boha,  my sme 
Bohovia.“ 



Povedala  to  trochu  nevrlo 
a flegmaticky. Riaditeľka sa 
postavila  do  pozoru, 
prebodnúc  ju  zrakom: 
„Prestaň si  dovoľovať,  lebo 
letíš!“

Vanesa  vyšla  na  terasu 
a ako  prechádzala  cez 
dvere,  naschvál  trochu 
vyliala  pred  sociálnou 
miestnosťou.  Neznášala  tú 
fľakatú,  kostnatú  ženu, 



vedela  iba  jej  priezvisko 
a v žiadnom  prípade  ju 
nenapadlo  počúvať  ju. 
Chovala  sa  iba  tak,  aby  si 
udržala  bývanie,  a keď 
dodržala pravidlá,  vždy jej 
za  urážky  vyviedla  za 
rohom  nejakú  lotrovinu. 
Riaditeľka  už  niekoľkokrát 
pri  rozhovore  s ňou 
očervenela  ako  paprika, 
lebo  Vanesa  jej  vždy 



s pevným  pokojom  šprtla 
pravdu  do  jej  krvavých, 
žabích očiek. Celá vyzerala 
sťa  prasa pred zakáľačkou, 
v najlepšej váhe.

„Héj,  ty  si  nová?“  Jolana 
s dlhým čiernym chvostom 
a tehotenským  bruškom 
vyšla  na  chodbu  a ako 
obarený  zajac  sa  zadívala 
na Oľgu.



„Drž papuľu,“ zamrmlala si 
Oľga popod nos, prezúvajúc 
sa do šľapiek.

„Len  nepapuľuj,  pipka, 
u nás  budeš  poslúchať!“ 
Jolana  si  hlasito  grgla 
a vyšplechla  sóc  z kávy  na 
záhon kvetín. „Tu poslúcha 
každý. A počúva,“

„A niektorí aj za dverami,“ 
zakontrovala  jej  Vanesa, 
pofajčievajúc  v malom 



altánku,  ktorý  vyzeral  ako 
maštaľ  pre  jednu  kravu. 
Modré oči sa jej zlomyseľne 
zúžili,  keď  Sledovala 
novopríchodziu  Oľgu,  ako 
nervózne  trasie  nohou.  Tá 
medzitým  vyšla  von  a na 
pol ucha počúvala dievčatá.

„Trocha  slušnosti,  dámy, 
nezabúdajte,  že  môžeme 
každý deň uvoľniť  miesta.“ 
Riaditeľka  zabuchla 



kanceláriu,  potom  vonku 
bránku  skromného 
rodinného  domu  a za 
bránou nastúpila do auta.

„A  čo  ti  spravil  ten  tvoj?“ 
Jolana  zaťato  pokračovala 
v autoritatívnom tóne.

„Preskočilo  mu,“  zneistela 
Oľga  a snažila  sa  potlačiť 
napätie,  ktoré  cítila 
v každom  milimetri  tela. 
„Chcel podpáliť dcére auto, 



je  to  narkoman.“  Vzrušene 
si  odkašľala  a chytila  si 
náušnicu.  Ruka  sa  jej 
chvela  ako  od  zimy,  hoci 
bol  koniec  mája.  Jolana 
zmĺkla  a veľavýznamne 
hodila očkom po Vanese. Tá 
mykla  plecami  a odišla  do 
izby,  takýchto  výstupov 
a tragických príbehov sa už 
napočúvala neúrekom.



Vanesa s ľahkosťou otvorila 
dvere  herne.  Vždy  ju 
očarila  tichá  atmosféra 
s elektrickým  chvením, 
mĺkve  tváre  pred 
monitormi  a elegantná 
obsluha.  Obliekla  sa  do 
volánikovej  blúzky  a riflí, 
aby  sa  cítila  pohodlne. 
Jemný  make-up  jej  pristal, 
a čiarka  vo  výstrihu 



upútala  oko  muža  za 
pultom.

„Jednu kolu,“ prižmúrila na 
neho mačacie oči a upravila 
si kabelku na pleci. Žila. Od 
tridsiatky  začala  dôrazne 
pociťovať,  že  je  ženou. 
Blúdila  zrakom po voľnom 
mieste.  Na  bordovom 
koberci  zdobenom 
ornamentami  ju 
poukladané barové stoličky 



čímsi  priťahovali.  Akýmsi 
snobsko  –  vagabundským 
štýlom.  Usadila  sa  povedľa 
mladej blondínky.

Už  na  prvý  pohľad  bolo 
vidno,  k akej  kaste  patrí. 
Vlnila  sa  aj  pri  stláčaní 
tlačidla.  Afektovaným 
pohľadom  zhodnotila 
Vanesu,  a tá  na  ňu  veselo 
mrkla.



„Ideme  na  to!“  riekla, 
vhodiac  do  stroja 
dvadsaťeurovku.

„Idete?“  Blondína  sa 
vyzývavo  usmiala 
a zaklopkala  dlhými 
nechtami  po  doske 
automatu.

„Áno.“  Vanesa  si  bola  istá 
sama  sebou  a blondínka 
nebola  prvá  šľapka,  ktorú 
videla.



„Ešteže  Oľgu  vyrazil  muž, 
inak  by  som  tu  nesedela,“ 
unavene  zívlo  dievča 
a Vanesa  vytreštila  oči.  Až 
ju zamrazilo, toto nevyzerá 
na zhodu náhod. Podsadila 
sa  na  stoličke  a dávala  si 
čas. 

Po prvej výhre dvoch eur sa 
len tak, a snažila sa, aby to 
vyzeralo ako mimochodom, 
opýtala:



„Oľga je vaša mama?“

Blondína  sa  na  Vanesu 
pozrela ako dusiaca sa sova 
a nahlas zvolala:

„Mama?!  Radšej  psa,  než 
takú  matku!  Je  to 
zamestnávateľka.“

Odkašľala  si  ako  chlap 
a topánkou  nechtiac 
prepichla  čalúnenie  na 
stene,  kde  mala  vyloženú 
nohu. 



Vanesa  sa  uchechtla.  „Ja 
pred  svojou  mamou 
utekám,  vyhodila  ma. 
Nemám peniaze.“ 

„A  za  čo  teda  hráš?“ 
Blondínka  sa  s ironickým 
tónom  zatvárila 
neveriacky.

„Posledné.“

„Tak poď k nám..  Nie  je  to 
bohviečo,  ale vyžiješ  a ešte 
si aj samostatná.“



Zvuk  automatov 
a pribúdajúcich  výhier  pre 
jednu  i druhú  naznačoval 
kooperáciu.

„Skúsim,“  Vanese  plán 
vychádzal.  „Dáš  mi  jej 
číslo?“

Blondína  sa  zatvárila 
zmätene.

„No..o.., že si to ty, tak áno, 
ale  súkromné  číslo  dávať 
nesmiem.  Ako 



začiatočníčke  ti  verím.“ 
Pohrdlivo  si  ju  premerala 
a vyvrátila  oči.  Tuposť  na 
jej  tvári  sa  premenila  na 
akýsi výraz podobný tréme. 

Vanesa  prehrala 
dvadsiatku a zosúkala sa zo 
stoličky  na  zem.  Bola 
vysoká,  a tak  dopadla  ako 
hruška. „Ozvem sa ti potom 
cez  ňu.“  Prehodila  si 
kabelku cez  plece  a jemne, 



ako  mačka  našľapujúc  po 
koberci,  vyšla  z podniku. 
Víťazoslávne  sa  usmiala 
a vyrazila do cukrárne. Ešte 
jej  ostalo  niekoľko 
drobných na dnešný deň.

                      *



„Ty  si  niečo  vyviedla,“ 
V telefóne  znel  hlas  Radka 
nahnevane. Vanesa bola na 
jeho  scény  zvyknutá.  Áno, 
bola rozrušená a on to hneď 
svojimi  račími  anténami 
vycítil.  Pomýlil  si  však 
dôvod.

„Povedz  mi,  čo  si  spravila, 
alebo  ti  položím!  S kým  si 
spala?“



Takáto  logika 
nezodpovedala  ani 
Vanesinmu  svedomiu,  ani 
inteligencii. Bez vysvetlenia 
položila  prvá.  Tieto 
prieťahy  trvajú  už 
nekonečné  tri  roky!  Občas 
sa  s Radkom  stretla,  no 
vzťah  im  fungoval  len  na 
základe toho, že obaja boli 
osamelí a dôverovali si ako 
brat a sestra. Teraz nemala 



čas  zapodievať  sa 
malichernosťami.  Našla  si 
v cukrárni  tichý  kútik. 
Objednala  si  gaštanové 
pyré, džús, a chystala sa na 
svoju  „misiu“.  Vyťukala  do 
mobilu číslo od prostitútky. 
Zvonenie.

„Áno?“  ozval  sa  Oľgin 
zachrípnutý  hlas.  Vanesa 
v strese  položila.  Už  pri 
vytáčaní  jej  búšilo  srdce 



a teraz  si  bola  na  čistom. 
Tak  takto  je  to!  Zjedla 
troška  z pyré,  potrebovala 
sa  upokojiť,  a sladké  jej 
robilo dobre na nervy.

Kresťanské sudičky sa hneď 
po  jej  príchode  do  útulku 
ujali  slova:  „Čo  maryška, 
pivečko si si dala? Máme ti 
dať fúkať?“ 



Jedna  zo  sestier  svätého 
Jozefa sa na Vanesu škerila 
krivými  zubami,  až  to 
nebolo  pekné.  Tej  sa  však 
provokatívny tón nedotkol. 
Ako  v snách  kráčala  do 
svojej  izby  za  novou 
nájomníčkou. Našla ju, ako 
sa  zasa  tým  sladkým 
hláskom  prihovára  tretej 
spolubývajúcej,  Norke. 
Norka  bola  naivná,  no 



životom  obitá 
osemnásťročná  dievčina 
z detského  domova 
a príroda  na  jej  ženskosti 
veru  nešetrila.  Oľga  držala 
v ruke  takisto  ako  Norka 
telefón  a sestra  Klára 
všetko  sledovala.  Vanesa 
začala  mať  paranoidný 
pocit  ako  z filmu.  Sestra 
Klára  bola  príliš  zaujatá 



a suverénna  pre  takúto 
situáciu. 

„Sestra,“ oslovila ju Vanesa 
s nádejou. Upriamila na ňu 
odosobnený  pohľad 
a stuhnutými perami sa jej 
opýtala: „Čo je??“

Celá  bola  akási  stuhnutá 
a naježená.  Hneď  na  to 
odišla  do  svojej  kancelárie 
a Vanesa  počula,  ako 
telefonuje,  no  slovám 



nerozumela.  Podišla  k Oľge 
a skúmala  Norku 
pohľadom.  Sklopila  oči 
a zrumenela.  Ako  bleskom 
jej  bolo  všetko  jasné.  Bez 
slova  sa  dívala  do 
odporných,  chladných 
a tvrdých  očí  Oľgy,  ktorá 
pod  tým  tlakom  znova 
znervóznela  a odišla  si 
zapáliť.



„A dosť!“ Pribehla zrazu za 
ňou sestra Klára. „Už mám 
tých  tvojich  hovadín  dosť! 
Pobaľ si  veci  a s okamžitou 
platnosťou ťa prepúšťam. Si 
malá drzá sviňa.“

Vanesa  vedela,  že  tu  už 
zostať  nemôže.  Mafia 
útulku  svätého  Jozefa  si 
vyberá vždy iba čisté obete. 
Preto  si  bez  slova  pobalila 
tašku s vecami .



O tri  hodiny  už  sedela 
u kamarátky  v neďalekej 
dedine.

„Určite  to  organizovala 
riaditeľka,  vieš,  koľko  by 
dostala?“  Skonštatovala 
Monika  a uhladila  si  dlhé, 
čierne vlasy. Vanesa sedela 
s pohárom  vína  zronená 
vedľa  nej  a nečujne 
dýchala.  Mala  pocit,  že  sa 



z nej  stala  myška,  ktorá 
nesmie z nory ani do nej.

„Zavolaj  mu.  Radko  ti 
predsa  nestojí  za  to, 
rozchádzate sa už rok. Peťo 
by  to  s tebou  zvládol 
a myslí to vážne.

„Počkaj,“ Vanesa chytila po 
dlhšom  mlčaní  do  ruky 
telefón.  „Niečo  skúsim. 
A..hoj..  Rad..ko,  mohla  by 
som  ísť  k tebe  žiť?  Ak  na 



toto  zareaguje 
odmietnutím,  už  viac 
nerozmýšľam.“

Za niekoľko minút jej prišla 
správa.  „U  mňa  byť 
nemôžeš,  pamätáš  si,  že 
nám  to  neklapalo.  A nie 
som už sám.“

„Tak,  a máš to!“ Monika ju 
potľapkala po ramene.

„Vaneska spamätaj sa. Choď 
za Peťom, vždy ti pomohol, 



nikdy  ti  neodmietol 
prenocovanie.  Kto  sa  bude 
starať o jeho dcérku? Sám?“

Vanesa  sa  začala  obliekať. 
„Kam  ideš?“  Monika  si 
pomyslela,  že  ju  snáď 
urazila.  „Neblbni  Vanes, 
ja..“

„Ešte musím niečo vybaviť,“ 
riekla  s úsmevom  tá 
a prehodila  si  kabelku  cez 
plece. „Hneď som tu.“



                      *

„Stalo  sa  mi  to  prvý  raz!“ 
Vanesa  nebola  dobrá 
herečka. Dívala sa do tváre 
pochudnutého 
päťdesiatnika  s vážnosťou, 
pretože  využila  náhradný 
manéver.  I náhradný 
problém..Bála sa o Norku. 

„V  kabelke  si  vždy 
nechávam  celý  dôchodok. 
No  zmizol!  V izbe  bola  iba 



Oľga, prišla včera. Hneď sa 
mi  na  nej  zdalo  niečo 
podozrivé,“  klamala, 
pričom  si  pri  klamstve 
mohla  dovoliť  prežívať 
pravé emócie.

„Je  to  bezcharakterná 
zlodejka!“

„Ale  no,  pani,  upokojte  sa 
a spoľahnite  sa  na  nás. 
Vyšleme  tam  hliadku  čo 
nevidieť. Ak má peniaze pri 



sebe,  dôchodok  sa  vám 
vráti.“ Policajt sa poškriabal 
za uchom a zapísal si údaje 
jej  občianskeho  preukazu. 
Potom  sa  rozlúčil.  „Hneď 
sme  tam,  budeme  vás 
informovať.“

Na dvorčeku pred útulkom 
zastavilo  zásahové vozidlo. 
Riaditeľka  bola  práve 
v budove  a vydesene 
nakúkala spoza záclony na 



mužov  zákona, 
vchádzajúcich  cez  bránku. 
„Tá  suka,“  precedila 
pomedzi  zuby.  O chvíľu  jej 
zaklopali na dvere.

„Pani  Uttenberová?  Máme 
pokyn  prehliadnuť  osobné 
veci  klientky  Oľgy  H., 
zaveďte  nás  na  jej  izbu.“ 
Riaditeľka  zbledla 
a roztrasenou  rukou  im 



pokynula:  „Iste..  Nech  sa 
páči, tadiaľto.“

V Oľge by sa v tej chvíli krvi 
nedorezal. Sedela na posteli 
ako  stelesnená  nehybnosť, 
až  zelená,  a šklbalo  jej 
kútikmi  úst.  Ruky  mala 
zopäté na kolenách ako pri 
modlitbe.

„Pani  ukážte  nám  vaše 
osobné veci.“ Odznelo opäť.



Oľga  mlčky  vyšla  z izby, 
pričom  im  ukázala  na 
skriňu.  Vyzeralo  to  tak,  že 
sa dorozumeli. Už tušila, čo 
príde.  Vonku  si  zapálila 
cigaretu  a tupo  zízala  do 
tmy. Stojí jej takýto život za 
to? Alebo stál?

Najprv  prehľadali  kabelku. 
Našli  lieky  a bežné  ženské 
potreby.  „Ešte  tašku,“ 



pokynul kolega policajta na 
skriňu. Nehľadali dlho.

Tak, pani Oľga, peniaze sme 
síce  nenašli,  ale  za  celú 
dobu mojej praxe viem, čo 
je  to  biely  prášok 
v igelitových  vreckách. 
Zatýkam vás. Poďte prosím 
s nami.“

Úplne  zničená 
a vyprahnutá  Oľga  ich  bez 



slova  nasledovala.  „A  za 
vami, pani, prídeme zajtra,“ 
Zakričal  cez  rameno  jeden 
z policajtov  na  riaditeľku 
Uttenberovú.  Stála  na 
prahu  a vyzerala  o desať 
rokov staršie.

            

                      *

„A čo ti povedal?“ pýtala sa 
vzrušene  Monika,  keď  na 



druhý  deň  prišla  z práce 
domov.

„Našla  jej  drogy,  Norke  už 
nehrozí  nebezpečenstvo, 
veľmi  mi  odľahlo!“  celá 
šťastná ju objala.

„A Peťo?“

„Berie  ma  k sebe...  Malá 
Katka sa vraj stále pýta, kde 
som pred rokom zmizla.“



Večer  šla  Vanesa  nakúpiť. 
Celý  svet  sa  jej  zrazu  zdal 
nebezpečný,  krutý,  a bála 
sa.  Teraz  však  už  tomu 
nebude vystavená na ulici. 
Zadívala  sa  na  malé 
dievčatko,  ťahajúce  mamu 
za ruku. 

„Má  to  zmysel,“  pomyslela 
si.

    




