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               Tuľka



  

              O autorke

Ulla  sa  začala  o čarodejníctvo 
zaujímať  už  ako  jedenásťročná, 
keď si v malom obchodíku kúpila 
za vreckové svoje prvé tarotové 
karty.  Obrázky  na  nich  ju 
fascinovali  a objavila  kúzlo 
predvídania a vykladania osudu. 
Seriózne  sa  okultizmu  a jeho 
štúdiu  venuje  pätnásť  rokov 
a má  za  sebou  mnohoraké 



skúsenosti,  tiež  s hraničnými 
situáciami.

Láska k mysticizmu ju neopúšťa 
a neustále  rozvíja  schopnosť 
poznávania a uvedomenia.

                           Tuľka



    Zaligotala sa slza

    Mrákota

    A utíchol dom.

    Éterom vinie sa mierny



    Prehlboký tón hlasu

    Pripomínajúci dudrajúcu basu

    A prelamuje ozón dusný

    Vnášajúc do lásky zlom

    Už si v bezpečí ... Usni

               VÝPRAVA

Tuľka sedela na drevenej lavičke 
pod stromom v akomsi  polosne. 



Obloha  bola  sivá,  olovená 
a Tuľka  mala  pocit,  že  slnko, 
matne  presvitajúce  spoza 
oblakov,  ju zahaľuje do akéhosi 
žltého  oparu,  zahmlieva  jej 
vlastnú  osobnosť.  Cítila  sa  tak 
príjemne,  nejasne  a uspokojene 
dumala  nad  svojím 
rozhodnutím.  Áno,  pôjde  už 
domov. Spoločnosť ju vyčerpala. 
Celý  ten  rušný,  krutý 
a pokrytecky  bohabojný  svet  ju 
už  zunoval.  Na  prázdnych 
bilboardových  plochách, 
stojacich  obďaleč  cesty,  zazrela 



v duchu  symboly  štvorca. 
Niekedy  mala  takéto  vnuknutia 
a štvorec  pre  ňu  znamenal 
zábezpeku,  istotu  a štyri  živly. 
Štyri steny, ohraničený priestor, 
väzenie, bezpečie a ticho. Uľavilo 
sa  jej.  Na  ulici  žila  už  druhý 
týždeň  a bolo  to  na  nej  vidno. 
Zlepené vlasy jej mastne splývali 
na ramená a na tvári mala veľa 
sčervenených  miest  a sivých 
šmúh.  Jedla  z našetrených 
peňazí,  väčšinou  rožky 
a mačacie  mäsové  konzervy. 
Spomenula  si  na  časy,  kedy 



držala  diétu  a ocitla  sa  so 
zápalom  slepého  čreva 
v nemocnici.  Čo  dostala  na 
večeru?  Rožok  s natretou 
paštétou  pre  mačky  !  Tú  chuť 
poznala  dokonale  a v jej  vnútri 
vzbĺkol  vtedy  akýsi  vzdor  voči 
celej spoločnosti. Trošku sa cítila 
ako  mačka.  To  ju  priviedlo 
k myšlienke,  že  je  lepšie  byť 
zvieraťom  ako  človekom.  Teraz 
vstala  z lavičky  a kymácajúc  sa, 
zle  našľapujúc  na  ľavú  nohu, 
dumky  sa  prechádzala  po 
nábreží Váhu pri meste. V diaľke 



sa  ozýval  monotónny  šum 
naokolo  prechádzajúcich  áut 
a na oblohe svoju večernú raziu 
rozkrákorili  vrany,  letiace 
smerom  k parku.  Na  hladinu 
rieky hodila žabku. Urobila tri – 
päť  skokov  a s neviditeľným 
čľupnutím zmizla pod hladinou. 
Tuľka sa usmiala,  rozpamätajúc 
sa na báseň Jána Smreka : „Žaba, 
žaba  maličká...  Skáč  mi  pekne, 
žabička...“  Alebo  tak  nejak. 
Obrázok pre  detskú fantáziu sa 
však  líšil  od  súčasnej  podoby 
sveta a Váhu.  Stále  ju to škrelo. 



Tridsaťpäť  rokov  ju  ťažilo  na 
krku viac  než uviazaný balvan. 
Prehltla  sliny,  ktoré  sa  jej  od 
hladu hromadili v ústach a vyšla 
po  vale  k novinovému  stánku, 
smerom do kúpeľnej zóny mesta. 
Detsky civela do výkladu – vždy 
ju  priťahovali  čačky 
a spomienkové  predmety, 
vyvolávali  takú  domácu 
atmosféru.  Vždy  mala  pocit,  že 
sa  ocitla  v teplej  obývačke 
s vázami,  obrazmi  na  stenách 
a predovšetkým  pohodlnou 
posteľou.  Samozrejme, 



s babičkinou  dekou  vyšívanou 
kvetmi a zapnutým televízorom. 
Musel  v ňom  do  tmavej  izbice 
svietiť čiernobiely pradávny film 
pre  pamätníkov,  a uspávajúce 
hlasy starých dôb jej museli ískať 
vo vlasoch v šere podvečera. Šla 
domov, k otcovi. Usmiala sa ako 
dušička,  keď si  naň spomenula. 
Na  pokojné,  triezve,  belasé  oči, 
ktoré  jemnocitom  jemu 
vlastným vždy dokázali nájsť ten 
správny  odtieň  pohľadu. 
Vľúdnym  hlasom  maľoval 
obrazy, ktoré Tuľku upokojovali 



a vháňali do života radosť. Treba 
domov,  otec  si  už zvykol  na jej 
tulácke  nálady  a tak  ju 
i pomenoval  –  Tuľka. 
Prechádzala okolo predvianočne 
rozsvietených  výkladov  v uličke 
úzkej  ako  husí  krk.  Jastrila 
očami  po  ďalších  útulných 
obývačkách  a neschovávať  vo 
vrecku desaťeurovku, nemala by 
takú dobrú náladu. I vkročila do 
bazáru  s použitým  oblečením. 
O sedem minút z neho vyšla a na 
pleciach,  keďže  bol  november, 
pribudol  jej  tehlový,  hrubý 



svetrík.  Behala  v tenkej 
bundičke,  tú  teraz  šupla  do 
igelitovej  tašky.  Sveter  bol  dlhý 
po kolená a náramne jej svedčal. 
Overovala  si  to  pred  každým 
výkladom,  okolo  ktorého 
prechádzala.  Obraz  pohostinnej 
obývačky  nahradila  jej  postava 
v ohnivom  svetríku.  Akoby  už 
cítila praskať v krbe oheň, a tak 
pridala  do kroku.  Otec  ju  čakal 
doma s teplou večerou,  ktorú si 
zaželala ako odmenu za to, že sa 
vrátila  živá  a zdravá,  ako 
v detstve  z výletu,  kedy  otec 



vždy  doma  pustil  rádio 
a pripravoval  vysmážané 
chlebíčky.  Mimovoľne sa  zalizla 
pri  pomyslení  na  hrianku 
s roztopeným syrom.

Otvorila dvere do bytu po dlhom 
pasovaní  sa  s vchodovými 
dverami  do  paneláku. 
Nezatvárali  sa  už  roky,  jazyk 
zámku  sa  musel  kľúčom  dobre 
zacvaknúť, inak bolo zatvorenie 
nemožné.  I v chodbe  ju  čakali 
výklady.  Farebné  komunistické 
vianočné  svetlá  v tvare 



krištáľových  priehľadných  gúľ 
ako  gombičky  na  klaunovom 
kabáte lemovali zrkadlo i botník. 
Uzrela v obývačke otca.

„Ahoj!“  S veselým pozdravom si 
zobliekla svetrík a hodila  ho na 
kreslo.  „Á...hoj,“  zažartoval  otec 
a šibalsky  začal  ako  komediant 
prestupovať  na  mieste 
a gestikulovať  rukami  naozaj 
ako dieťa. V Tuľke ešte driemalo 
kus  detstva,  tak  rozjašene 
pribehla  objať  ho.  „Nič  sa  mi 
nestalo!“ Otec trošku zvážnel, no 



na dcérine výmysly bol zvyknutý 
a dlho  bojoval  sám  so  sebou, 
kým  jej  povolil  tuláctvo.  Prešli 
do  kuchyne  a Tuľka  s nadšením 
z pekného  večera,  v ktorom  už 
bolo cítiť Štedrý Deň, zbadala na 
tanieri čalamádu s jaterničkou a 
chlebom.  Radosť  jej  zmiernila 
iba  náhla  spomienka  na 
rozprávku  Dievčatko  so 
zápalkami.  Naozaj  si  vážila 
možnosť  vždy  sa  vrátiť  do 
útulného  domova,  najmä  po 
tom,  ako  jej  v mysli  utkveli 
útržky spomienok na zamastené 



bundy, pivové fľaše, šedivé vlasy 
plné  lupín  a špinavé  popolníky 
plné  špačkov.  Ešte  opilecký 
pohľad  do  toho,  vianočná 
medovina,  zelené  stánky 
a snehové  vločky  a je  to  hotová 
Sodoma  Gomora  ako  darček 
Slovenska  deväťdesiatych  rokov 
pod stromček.

                           *

             ZVLÁŠTNE SNY ?



Večer si sadla vedľa postele. Skôr 
vedľa matracu,  spávala na ňom 
na  zemi.  Blízkosť  zeme  jej 
evokovala pokoj. Teraz ten pokoj 
čosi oživilo, ale nie narušilo.

Vedľa postele.  Áno, tam. Tam je 
ten poklad.  Tuľka so vzrušením 
a narastajúcou bázňou siahla po 
... knihe. Škola čarodejníctva. No 
dobre,  veď keď už sa motká po 
svete,  prečo  by  sa  nemohla 
špacírovať aj v inom svete?



„Zostávaš  nadlho?“  Otec  si 
upravoval pred zrkadlom oblek. 
Chystal  sa  na  stretnutie 
spolužiakov  zo  základnej  školy. 
Niektorí už pomreli. Tuľka si až 
vtedy  začala  vážiť  otca.  Inak 
vyzeral  mladistvo  a čo  sa  duše 
týka,  tak  to  bol  nevyliečiteľný 
romantik  a optimista 
s neustálym  záujmom  o svet, 
ľudí  a dianie  vôkol  neho.  Tajne 
dúfala,  že  bude  ako  on. 
S dcérskou oddanosťou mu vždy 
uznala  múdre  myšlienky 
a vzhľadom  na  jeho 



sedemdesiatku  pochopila,  že 
človek  nemusí  zostarnúť,  ak 
nechce.  Chorý nebol  už asi  šesť 
rokov a v tvári  mu často  žiarila 
radosť a nadhľad.

Pohladila  obálku.  Na 
tyrkysovom podklade nebolo nič 
iné, iba húf zlatých hviezdičiek. 
Najväčšia bola päťcípa, s hrotom 
smerujúcim  hore,  nič  viac,  len 
hviezdy. Aj nápis bol zlatý. Tuľku 
premkol krásny pocit oživených 
citov  a radosti.  Tak  sa  teda 
zasvätí. A sama!



„To teda nie...,“ začula za sebou 
zrazu  nežný  dievčenský  hlas. 
Trhlo  ňou  a prudko  sa  otočila. 
Nikde  však  nebolo  nikoho, 
žiadna žena sa jej neprihovárala. 
Iba šatka visela na kľučke skrine, 
nehybne spočívajúc.

„Asi sa mi zamarilo,“ pomyslela 
si  a znovu  sa  zahľadela  na 
knižku.  „Áno.“  Tento  hlas  bol 
navýsosť  zreteľný  a chrapľavý, 
opäť ženský.

„Áno?!“  Skríkla  v úľaku,  ani  si 
neuvedomujúc, čo robí. Nič som 



nehovoril,  zavolal  na  ňu 
z obývačky  otec,  ešte  si  balil 
tašku,  a nakukol  jej  do  izby. 
„Prídem  neskoro  večer.  Najedz 
sa.“

„Áno,“  preglgla  Tuľka 
a zamávala  mu  s úsmevom, 
ktorý neprezrádzal nič.

„A  šťastnú  cestu!“  Tak  zneli  jej 
pravidelné  pozdravy,  otec  bol 
totiž  vášnivý  cestovateľ,  azda 
preto  si  Tuľka  nemohla  nájsť 
muža – žiaden sa mu nepodobal, 
a hovorí sa, že ženy si vyberajú 



partnerov  podľa  otca,  aby  mal 
kto neskôr aspoň trošku zastúpiť 
jeho miesto autority.

Tuľka  osamela  a znovu  ju 
premkol  pocit  niečoho 
zvláštneho.  Halucinácie  nikdy 
nemala.  Pripísala  zážitok  svojej 
fantázii, osprchovala sa, vyčistila 
zuby  a ľahla  si  na  matrac  ku 
knižke,  slastne  driemajúc  pri 
pomyslení,  že  možno  sa  už 
čarodejkou  stáva.  Kdesi  počula, 
že zázraky sa dejú, ale človek sa 
najprv  musí  vysmiať  svojmu 



rozumu,  aby  uvoľnil  energiu, 
ktorá  ich  spôsobuje.  Má  vraj 
hovoriť s predmetmi.

„Knižka,  teším  sa  na  teba,“ 
povedala Tuľka nahlas a pomaly, 
pomaličky  zaspala.  Len  tá 
chvíľka  medzi  spánkom 
a bdením  ...  keby  bola  dlhšia. 
Tuľka stavy alfa niekedy zažívala 
aj cez deň, vtedy nebola schopná 
normálne reagovať, vyzerala ako 
opitá.  Vedela  si  ich  navodiť, 
zväčša  počúvaním 
dokumentárnych  filmov  so 



zatvorenými očami a uvoľneným 
telom  pod  perinou.  Keď  večer 
nemohla  zaspať,  nepočítala 
ovečky.  Počítala  svoje  výdychy. 
Sústredila  sa  pri  tom  na  svoje 
brucho,  ako  sa  tak  dvíhalo 
a klesalo.  Preciťovala  vzduch, 
ktorý  najskôr  vsávala  nosnými 
dierkami  a potom  vydychovala 
na bruško. Keď mala príliš živú 
a bystrú  náladu,  vybrala  sa 
dierou  v zemi  do  podsvetia 
a prechádzala  sa  tam  po 
nádherných  lúkach 
prežiarených  letným  slncom. 



Vôkol  nej  poletovali  motýle 
a celá  predstava  pulzovala 
životodárnou  energiou 
a zdravou  silou  prírody.  Tuľka 
čerpala  veľa  svojej  radosti  zo 
spomienok  na  šťastné  detstvo 
strávené v lesoch. Otec sa staral 
o to,  aby mala Tuľka ako jediná 
dcéra  čo  najkrajšie  detstvo. 
Mama zomrela  pri  jej  narodení 
a tak  otec  všetku  svoju  lásku 
k bývalej  žene  venoval  dcérke, 
nerozmaznával  ju  však.  Dbal 
o to,  aby  jej  duša  ostala  čistá, 
a zároveň znalá sveta. Trpel, keď 



videl,  že  sa  trápi,  čo  sa  stávalo 
najmä  vtedy,  keď  si  až  príliš 
jasne  uvedomovala,  že  je 
nezamestnaná,  žije  zo  sociálky, 
a keby nemala otca,  stala  by sa 
z nej  bezdomovkyňa.  Už  len 
takto  aspoň  v náznakoch, 
tuláctvom,  sa  snažila  priblížiť 
k svojej  identite  vo svete,  svojej 
vonkajšej forme.

„A vnútorná..?“ Zazdalo sa jej, či 
naozaj začula mrmlanie? Čert to 
vezmi,  zasa  tá  ženská.  Otázka 
bola  natiahnutá  a akoby  zo 



žartu, akoby sa jej  niekto veľmi 
nežne  a s  láskou  vysmieval. 
Akoby  niekto  vedel,  že  ona, 
Tuľka, ukrýva svoje vnútro pred 
svetom,  aj  sama  pred  sebou, 
pretože, ach, bojí sa ho. Žena to 
vystihla  iba  tónom  a dvomi 
slovami.

Otvorila v polosne oči a zadívala 
sa na okno, ktoré zívalo čiernou 
prázdnotou  číhajúcou  za  ním. 
Záclony  neboli,  ani  záves 
a Tuľku  vždy  strašili  nezakryté 



okná.  I teraz  –  hľadela  s malou 
dušičkou  a v napätí,  úplne 
iracionálnom očakávaní, kedy sa 
už  za  sklom  vynorí  desivá 
plešatá  hlava  s vypúlenými 
očami  a veľkou  mozgovňou. 
Také strašidlo raz videla vo sne – 
išla na potrebu a ono sedelo na 
záchode.  Keď  otvorila  dvere 
a zbadala  ohavu,  hneď  sa 
zobudila,  a celý  deň  sa  bála  ísť 
na záchod. Bola už veľká, mohla 
mať  dvadsaťpäť  rokov,  no  sen 
bol  neobyčajne  živý  a veľmi  ju 
strašilo,  že  tvor  bol  muž,  ktorý 



bol  veľmi  rozumný  a smutný, 
aspoň  tak  to  vyciťovala. 
Prebudila sa v nej myšlienka, či 
náhodou  nevidela  smutnú  tvár 
svojho unaveného otca.

„Vidíš..“  Pomaly  si  na  ženský 
hlas,  ktorý  s ňou  vytrvalo 
rozprával,  zvykala.  Áno,  vidím, 
učíte  ma  vnútru,  odpovedala 
telepaticky a zaspala už tvrdým, 
zdravým spánkom.

                             *



Otec  naozaj  prišiel  neskoro. 
Mohli  byť  tri  hodiny  ráno,  keď 
skontroloval, či dcéra spí, a či je 
vôbec  doma.  Mlčky  a potichu 
otvoril dvere na jej izbe a usmial 
sa. Tuľka objímala knižku a otec 
si  pomyslel,  že  vrúcnejší  vzťah 
by  nemohla  mať  ani  k mužovi. 
Chápal ju. Aj on mal rád knihy, 
v jeho  samotárskom  živote  mu 
nahrádzali  citovú podporu,  akú 
by  možno  našiel  u ženy. 
Prednedávnom  sa  s jednou 



rozišiel,  a to  práve  preto,  že 
Tuľka  trpela  pri  jej  osobe  viac 
než  dosť.  Nechcel  na  to  ani 
myslieť.  Zakročil  a o  viac  sa 
nestaral.  Všetko  nech  je 
naporiadku,  jeho  dcére  sa  nik 
vysmievať  nebude.  Tuľka  vstala 
asi až okolo jedenástej, a hneď si 
to  namierila  do  mesta,  do  jeho 
kúpeľnej časti. Tešila sa, že uvidí 
labute  a prevezie  sa  troška  na 
bicykli.  Ako  zacvakala 
prehadzovačkou  pred  domom, 
taký istý zvuk sa ozval smerom 
od  miesta,  kde  pracovali 



robotníci.  Čo  to  je?  Tuľka  sa 
usmiala  a cítila  akúsi  radosť, 
radosť  z hry.  „Však  je  ešte 
malá...“ Začula sa rozprávať dve 
mamičky  na  chodníku,  ktoré 
práve  kočíkovali  deti.  Veta  jej 
utkvela v mysli. Bicyklom prešla 
cez cestu. Oproti nej kráčal starší 
pán  s babičkou.  „Ešte  mali..?“ 
Muž  sa  to  pýtal  zrejme  mamy 
alebo  svokry  a naťahoval  sa  za 
sieťovkou so zemiakmi. To už je 
príliš!  Tuľka  spanikárila.  Toľko 
náhod  a tak  tesne  za  sebou..? 
Pripadala  si  ako  v rozprávke, 



ako  v poetickom  filme,  kde  na 
hrdinku  ako  na  Alicu  v krajine 
zázrakov čaká na každom rohu 
prekvapenie  a okolnosti  akoby 
boli  nachystané  pre  tento  účel. 
Prišla  až  do  mesta  a usadila  sa 
na  lavičke  pred  korytom  Váhu. 
Hľadela  na  vodu  a v duchu  jej 
obetovala  všetky  svoje  starosti 
a trápenia.  Hodila  ich  do  vody, 
nech  ich  riečny  prúd  odplaví 
a rozpustí, rozvíri a zatratí. Rada 
sa takto hrala, až pokým nemala 
pocit,  že  je  zbavená  nánosu 
špiny.



                              *

Čochvíľa uvidíš tisíc svetov

Ako päť živlov na hviezde

Zistíš že v tomto svete nieto

Bolesti

Náreku

A to preto



Že naše ja je iba vietor

Keď máme prázdno na mieste

Kde je ego

                 KTO TO JE?

„Ty  si  krásna!“  zubila  sa  Tuľka 
na najväčšiu z labutí, asi gunára. 
Bolo poludnie, slnce dnes hladilo 
celé mesto a oteplilo sa. Tuľka si 
chcela sadnúť na kofolu, hľadala 
teda  správne  miesto.  Do  očí  jej 
padol nápis,  ktorý tam predtým 



nebol.  U Bielej  Labute.  Visel  na 
drevenej  tabuli  pod 
nedostavanou  strieškou  vo 
vchode  vysokej  budovy,  asi 
starého  hotela,  hneď  pri  pešej 
zóne  pri  rieke.  Všade  sa 
prechádzali  kúpeľní  hostia.  Na 
verande pod nápisom stála žena 
v bielej,  hodvábnej  blúzke 
a hľadela  na  Tuľku.  Tá 
inštinktívne  vykročila, 
s bicyklom po boku, k nej, a keď 
sa  priblížila,  zvolala:  „Máte  už 
otvorené?“  Žena  zišla  dolu 
schodami  a namiesto  odpovede 



sa  opýtala:  „Prinesiem  vám 
malinovku?  Dnes  máme 
ríbezľovú.“

Áno,  ďakujem,“  usmiala  sa 
Tuľka.  Zaparkovala  bicykel  do 
stojana  vedľa  a usadila  sa  vo 
vnútri pri čisto novom barovom 
pulte.  Bol  zostavený 
v netradičnom štýle,  kde  všetky 
hrany boli zaoblené. Na stenách 
boli  desiatky  fotografií  bez 
rámu.  Žena  načapovala 
jasnočervený nápoj a položila ho 
pred Tuľku.



„Ste  tu  noví,  nepoznám  vás,“ 
zahlaholila  nesmelo  a žena 
prikývla. 

„Sme  tu  dva  týždne.  Všetko  si 
chceme upraviť podľa seba. Toto 
by  mala  byť  kaviareň  
a reštaurácia.  Štýl  si  vyberú 
hostia, podľa nich budeme robiť 
úpravy ...“ Tuľka sa podivila. „To 
som  ešte  nepočula.  Znie  to 
príjemne.“

„U  nás  sa  hostia  musia  cítiť 
príjemne,“ usmiala sa žena. „Náš 
podnik  by  mal  byť  akousi 



terapeutickou  zastávkou.  Ja 
sama som liečiteľka, i keď o tom 
nerada  hovorím.“  Žena  si 
uhladila  vlasy  a postrčila  po 
barovom  pulte  Tuľke  misku 
s arašidmi.  „Dajte  si,  na  nás!“ 
Obe sa zasmiali.

Tuľka  bola  o päť  minút  neskôr 
svedkom  toho,  ako  si  žena 
zavolala  do  zadnej  miestnosti 
dievča  a strávila  s ním  asi 
hodinu.  Vrátili  sa  spolu;  dievča 
usmiate a žena unavená. Zrejme 
naozaj liečila.



V ten  moment  vtrhli  do  výčapu 
neohlásení  hostia.  Polícia! 
Zamierili si to rovno k žene. „Už 
zasa?“ Tuľka vycítila, že žena je 
buď  podvodníčka,  alebo  má 
nepohodlné  paranormálne 
schopnosti.

Keď sa policajt postavil pred ňu 
a ukázal  jej  preukaz,  prebodla 
ho  očami,  mlčky  dočapovala 
pripravený  pohár  malinovky, 
prehodila si zlatú šatku na plecia 
a  mlčky  odkráčala  pred  ním 
dozadu,  do  miestnosti.  Tuľka 



nerozumela, ale všimla si, že na 
fotografiách  sú  podivné  výjavy, 
ktoré  jej  pripomínali  sektárske 
rituály. Odišla, a bola rada, že sa 
jej  nič  nestalo.  Vonku  ju  slnce 
zalialo  hrejivými  lúčmi 
a vymaľovalo  jej  v ostrom 
povetrí ruže na lícach.

V noci sa jej sníval sen, ktorý ju 
odľahčil aj o pätnásť rokov. Bola 
v akejsi  pamiatkovej  budove, 
sedela  tam na pive.  Rozprávala 
sa  s nebohou  mamou,  mala 



perleťové  náušnice  a tragický 
výraz.  Matka  jej  kúpila  akýsi 
dáždnik,  či  skôr  padák,  bol  to 
výdobytok  pre  mladých. 
Vyklonila sa z akéhosi stupienka, 
ktorý  jej  pripomínal  výčnelok 
z hradu  na  Oravskom 
podzámku. Z toho výklenku bez 
zábradlia, pod ktorým sa strácali 
hlbiny,  asi  zo  stopäťdesiatich 
metrov zhadzovali  v stredoveku 
ženy  obvinené  z bosoráctva 
priamo do Váhu. V Tuľkinom sne 
to  bol  balkón  tiež  nekonečne 
vysoko.  Povedala  mame  Ahoj, 



a skočila,  istená  padákom.  Na 
svoje prekvapenie sa vzduchom 
niesla veľmi ľahúčko, akoby bola 
v bezváhovom  stave.  Dokonca 
padala  tak  pomaly,  že  na 
prízemí  sa  ako  balónik 
presunula do jednej z miestností, 
kde bola kolkáreň. Potom zrazu 
vysnila, že to je drôtovňa, ale sny 
sú  už  také.  Prebudila  sa 
a skúšala,  či  sa  dokáže  vzniesť. 
Zdvihla ruku a nič. Škoda, bol to 
pekný sen.



                             *

„Tak  šup,  dnes  nebudeme 
brázdiť  mesto,  ideme  do  lesa, 
madam!“  Otec  zbalil  dve  tašky, 
ruksak  a obúval  si  topánky. 
Tuľka  už,  vychystaná,  zívala. 
Celú  noc  totiž  čítala 
o komunikácii  s dušou zo  svojej 
novej knižky. Teraz mala všetky 
potrebné  predmety  pri  sebe 
a v kútiku  duše  dúfala,  že  sa 
dnes stane niečo zázračné. Vlasy 
si schovala pod šatku, páčil sa jej 



takýto  štýl.  Hovorilo  sa  tomu 
etno,  ale  ona  sa  neriadila 
módou,  iba  vlastným  vkusom. 
Pred  panelákom  nastúpili  do 
auta a vybrali sa na Kopanice do 
opusteného  domu,  ktorý  otec 
navštívil  v lete  a doteraz  nemal 
čas sa tam s Tuľkou vybrať. Pred 
panelákom  posedávali  na 
lavičke  dve  babky  s vajíčkami 
v košíku.  Otec  sa  ešte  pred 
cestou stihol spýtať jednej z nich: 
„To  ste  vy  zniesla?“  Babka  sa 
rozosmiala  a Tuľka  tiež,  taký 
blbý  humor.  V  aute  to  voňalo 



a hudba  osemdesiatych  rokov 
navodzovala  pohodu.  Tuľka 
rozprávala,  otec  počúval 
a sústredil  sa  i na  cestu.  O 
polhodinu  boli  na  mieste,  otec 
zaparkoval  na  čistinke  pri  lese. 
Pod horou stál dom. Z pálených 
tehál,  slamy,  prútenej  výplne 
zahádzanej  hlinou,  ešte  so 
zvyškami  pôvodnej  maľovanej 
omietky.  Vskutku  starožitnosť. 
Pamätal  ešte  dobré  roky 
tisícdeväťstvodvadsať.  Tuľka  sa 
zahľadela  na  otca:  „To  si  ešte 
nebol  ani  na  svete!“  Posvätne 



mlčali, otec si posunul od radosti 
šiltovku  preč  z čela  a vykročili 
k múranine. Tuľka stískala tkanú 
kabelu na boku.

Vkročili  do  kostolne  tichej, 
tmavej,  a chladnej  miestnosti. 
Ako  kosti  draka  povaľovali  sa 
všade rozbité škridle a dlaždice, 
zmiešané  s pestrofarebným 
lístím.  Pod  tým  všetkým  bola 
hlinená  podlaha.  Pod  stropom 
viselo  hojne  pavučín,  ako 
závesných sietí.



„Tak  ťa  nechám,“  hlesol  otec 
a Tuľka prikývla. Vošla do stredu 
miestnosti,  pričom si  utrela nos 
a koncentrovane  hľadela  do 
zeme.  Zložila  si  z ramena tašku 
a vyzliekla  kabátik.  Posadila  sa 
do  tureckého  sedu  a začala 
vyťahovať  predmety  z kapsy. 
Prvá  bola  soľ  v plastovej 
krabičke  s viečkom.  Potom 
kadidlo vo vrecku, samozápalné 
uhlie,  kamene  štyroch  farieb, 
krištáľová  drúza.  Z malého 
vrecka vytiahla stonky levandule 
a ibiška.  I pribrala  sa 



k vykonaniu toho, po čom túžila. 
Chcela  nadviazať  spojenie 
s dušami,  ktoré  kedysi  bývali 
v tejto  miestnosti  a hovoriť 
s nimi.  Na  škridlu  s jemným, 
prívetivým  úsmevom  položila 
uhlík  a zapálila  ho.  Chvíľku 
prskal, kým sa úplne rozžeravil. 
Nežne  naň  vysypala  bylinky 
a volala  šeptom:  „Poď,  poď  ku 
mne..,  ukáž  sa  mi!“  Vysypala 
soľou okolo seba kruh a povolala 
štyri  svetové  strany,  na  ktoré 
rozložila farebné kamene.  Kruh 
obišla  v smere  hodinových 



ručičiek  a čosi  si   mumlala, 
potichu,  vytrvalo.  Zrazu  bác! 
Spadla  veľká  črepina  z okennej 
tabule.  Tuľka  sa  obzrela,  no 
nezaváhala a pokračovala. „Zjav 
sa mi!“ Skríkla hlasno a úplne sa 
odmlčala.

Pred  sebou  zočila  tôňu.  Ktorá 
bola  priesvitne  belavá,  ba  až 
žiariaca.  Črtala  sa  pred  ňou 
v tvare  postavy.  Pohybovala  sa 
chvejivo  do  strán  a zrazu  tak 
ohlušujúco na okamih zasyčala, 
že  Tuľku  myklo,  ale  poriadne. 



V izbici sa zablyslo a zostal v nej 
pach  spáleniny,  smoly.  To  je 
veľmi  zlé  znamenie!  Tuľka 
napochytre  urobila 
zažehnávajúce  gesto  a vybehla 
z miestnosti.  Otec  stál  vonku 
a vystrašene  na  ňu  hľadel.  Bez 
slov  pribehli  k autu  a nastúpili. 
Cestou  sa  o podivnom  zážitku 
rozprávali,  až  kým  otec 
nezaparkoval  pri  kúpeľnom 
ostrove. 



„Poďme si oddýchnuť...“ Navrhol, 
a z cesty  prešli  pešky  do 
kúpeľného areálu.

Tuľka  milovala  tieto  miesta  už 
od  malého  bábätka.  Vo  svojich 
detských  knižkách  videla  na 
obrázkoch  motívy,  ktoré  potom 
hľadala  tu,  naokolo.  Všetky 
zvieratá,  stromy...  Obľúbila  si 
najmä  jazierka  obohnané 
múrikom  zo  sivého  kameňa 
s teplou,  liečivou  vodou.  Cestu 
pomedzi vodné rastliny si v ňom 
predierali  žubrienky,  žabky, 



oranžové  rybky  i ryby  –  húf 
divotvorných vecí! Za jazierkom 
sa  kľukatil  upravený  kamenný 
chodníček  a v parku  vytváral 
dobrodružnú  cestičku.  Zo 
starožitného  napájadla 
s mramorovým  umývadlom 
a zlatou  batériou  tiekla  vriaca, 
tiež  liečivá  voda.  I v treskúcej 
zime  sa  pod  ňou  dali  zohriať 
skrehnuté  dlane,  až  popáliť. 
Naokolo sa vznášali oblaky pary.

V trávniku  parku  sa  kde  –  tu 
ocitali  čarovné umelecké  dielka 



i diela.  Na  štrkovitom  podklade 
stáli zasadené do betónu čriepky 
pomaľované  bronzom 
a bronzové  tváre  lemovali  celý 
priestor.  Obďaleč  medzi 
borovicami,  skvel  sa  obrovský, 
asi  päť  metrov  vysoký  zadok. 
Možno  to  boli  gýče,  v detskej 
fantázii  to  však  boli  živé 
predmety.

Potom  tu  bola  Trpaslíková 
ulička,  priechod  pomedzi 
rodinné domky na hlavnú cestu. 
V každom  domku  vykúkali 



z bohatorozkvitnutého  záhonu 
zdobeného  plôtikmi  veľké 
sadrové  figúry  usmievavých 
farebných  trpaslíkov  alebo 
srniek, zajacov. Celá ulička bola 
rozprávkovým  lesom  a otec 
s malou Tuľkou do nej chodil za 
odmenu.  Tento  fantastický  svet 
v nej neustále žil. Tak, ako v nej 
žili  zvláštne,  tvrdo  reálne 
zážitky, kedy pri prechádzke po 
mestskom  parku  zazreli 
v prázdnom vyschnutom bazéne 
na  dne  zabitú  mačku,  vranu 
a potkana  s rozvláčenými 



črevami  na  celú  šírku.  Bolo  to 
nepríjemné,  ale  dieťa  sa  iba 
začudovalo.

                              *

                 DO DOMOVA

Dni plynuli a vzťah Tuľky a otca 
sa začal narúšať čoraz viac. Ako 
Tuľka  dozrievala,  uvedomovala 
si, že ju otec dusí, že nemôže žiť. 
To  vyústilo  do  mnohých 



konfliktov. Starý muž si jedného 
dňa  zmyslel,  že  ju  zavrie  do 
domova  pre  mentálne 
narušených, za akú považoval aj 
on ju. Otcova priateľka, ktorá sa 
jej vysmievala a nadávala jej do 
ropúch  a šimpanzov,  pretože 
ako  študentka  nosila  na  chrbte 
ťažké  učebnice  a jej  chôdza 
podľa  toho  aj  vyzerala,  umrela. 
Otec  pustol,  ostala  v ňom  iba 
neustála  snaha  o to,  aby  Tuľku 
kontroloval  a zamedzoval  jej 
práva.  Vynakladal  na  to  veľké 



úsilie  a tak  ju  do  domova 
nakoniec strčil.

Pre  Tuľku to  bolo  porovnateľné 
so  smťou.  Ju,  ktorá  bola 
zvyknutá tak mocne na slobodu! 
Vždy vedela zo svojho dôchodku 
vyžiť.  Stanovili  jej  nejasnú 
diagnózu a nikto nevedel čo, a či 
jej vlastne niečo vôbec je.

Doktori  nevedeli,  Tuľka  bola 
bežná  žena,  no  líšila  sa  práve 
tým,  ako  vnímala  svet.  Jedna 
lekárka  jej  povedala,  že  má 
určite  jasnovidné  schopnosti 



a z toho plynú jej ťažkosti. Tuľku 
to jedovalo a snažila sa svoj dar 
potlačiť, zahubiť, no stále sa dral 
na povrch ako neutíchajúca vôľa 
žiť.  Zadovážila  si  vykladacie 
karty. Kniha škola čarodejníctva 
otvorila  aj  tak  už  dopoly 
otvorené  tretie  oko.  Kartám 
rozumela  a predpovede,  alebo 
vhľady  do  situácie,  myšlienok 
či citov  druhých  jej  vychádzali 
pravdivo.

Sedela v aute a ticho premýšľala. 
Otec  sedel  za  volantom  ako 



rozvalený  generál,  bol  jej  už 
dlho nepríjemný, ba až odporný. 
Pár  vlasov,  ktoré  mu  ostali, 
strapatilo  sa  na  lysine  ako 
zvyšok  dobrej  vôle,  ktorá  už 
dávno  z jeho  života  odišla, 
vytratila  sa  spolu  s príchodom 
Tuľkinej  zrelosti  a jej  prvými 
šedinami. 

Tuľka  hľadela  na  dvor.  Tri 
nepríčetné postavy s ovisnutými 
bruchami,  muži,  fajčili  špaky 
z popolníka.  Civeli  pred  seba 



prázdnymi  pohľadmi,  mlčali 
a občas  sa  pošpáral  niektorý 
z nich v nose.  Tuľka vycítila  ich 
ohromnú  tuposť  a odvrátila  sa. 
Podišiel  k nej  Julian:  „Zas  fajčia 
vajgle?  Mohli  by  čistiť  ulice!“ 
Zasmial  sa  vysokým  smiechom 
a mávol  rukou.  Tuľke  sa  trochu 
odľahčilo. Julian bol pekný muž, 
jemný,  na  perách  mal  vždy 
úsmev a Tuľka sa mala od  neho 
čo učiť.

„Ži!  Akoby  sa  nič  nedialo..“ 
Povedal  jej  to  dôrazne,  vedel, 



o čom  hovorí.  Tuľka  vyšla  hore 
schodmi  a pobrala  sa  vyložiť  si 
karty. Učesala sa, ako každé ráno 
a obliekla  sa  do  riflí  a svetra. 
Ľahla  si  na  posteľ,  rukou 
podoprela  bradu  a zasnívala 
sa....

Prečo  takto  trpí?  Prečo  sa  jej 
osud  posunul  až  k hranici 
únosnosti?  Pre  čo  a pre  koho 
teraz vlastne žije??

Julian  bol  jediný  muž,  ktorého 
takto  z blízkosti  poznala. 
Nikomu sa pred ním neotvorila. 



Mal  hnedé,  polodlhé  vlasy 
a rozmaznával ju. Každú chvíľu, 
vždy, keď ho poprosila, zalial jej 
lahodnú  kávu.  Bol  od  nej  asi 
o pätnásť rokov starší a Tuľka by 
sa najradšej k nemu pritúlila.

Bol  trpezlivý,  pomalý,  a hrial  ju 
pri srdci. Nemohli ju pustiť, o jej 
pobyte  rozhodoval  doktor 
domova. O jej osude rozhodoval 
otec,  ktorý,  keď  mu  zomrela 
priateľka, uvidel v kúte izby myš, 
a myslel si,  že je to ona...  Chorá 
fantázia?  Neschopnosť  triezvo 



posúdiť  svet  a realitu,  udalosti? 
Tuľka  bola  v takom  napätí,  že 
nejedla  a skoro  nespala,  v noci 
sa  jej  neustále  snívali 
katastrofické  scenáre 
o požiaroch,  povodniach 
a vraždách. Spôsobovali to ľudia, 
medzi ktorými žila, dostávali sa 
do nej  ich choré energie.  Tuľka 
bola síce prostá,  ale nie sprostá 
a z duše znenávidela otca,  ktorý 
ňou  vlastne  opovrhoval  ako 
chuderou  na  jednej  strane 
a obdivoval ju na strane druhej. 
Snažil  sa  ju  vychovávať 



v strednom  veku  tým,  že  ju 
zavrel  tam,  kde  nemohla  nič 
robiť  a tak  kašľala  na 
dodržiavanie  domových 
pravidiel.

Počiatočná  otcova  láskavosť  sa 
premenila  na  povýšeneckú 
psychickú  tyraniu  psychopata. 
Takúto  zmenu  Tuľka  nečakala. 
Ona,  čo  vždy  ráno  bola  pekná 
a mala  úsmev v tvári,  budila  sa 
teraz  s ľahostajným  pohľadom 
a menila  sa  na  ženu,  ktorej  na 
ničom nezáleží.



             LABORATÓRIUM

Nasadili  jej  lieky.  Sledovali  ju 
ako  kriminálničku,  či  ich 
prehĺta.  Bola  to  sieťová 
manipulácia  s jej  psychikou. 
Tuľka bola tlmená, aby počúvala 
rozkazy.  Ona  však  bola  múdra, 
neprejavovala  sa  čitateľne  a tak 
nikto  nevedel,  čo  si  myslí.  Bola 
zaradená  v systéme 
a prislúchala  jej  povinnosť 
spolupracovať.  Listovala 



v ponukách bývania a do očí jej 
padol  inzerát  s ubytovňou. 
Drôtovňa!  Veď  o nej  sa  jej 
snívalo... Len stopäťdesiat eur...

Tuľka si odpila z kofoly a hľadela 
na  otca  v šere  reštaurácie.  Jeho 
postava  sa  zdala  drobnejšia 
a tvár  maličká.  Ako  také 
schúlené  vtáča.  Nenechala  sa 
stiahnuť  dojmom  a pokračovala 
v odmeranom  rozhovore  s ním. 
Tak  za  polroka  bude  môcť 
domov  opustiť,  ostávalo  jej  päť 
mesiacov.  To  vydrží.  V hornom 



poschodí  vily,  kde  už  nikto 
nechodí.  K večeru  tam  ostala 
sama,  ostatní  odišli  pozerať 
televízor.

Na  chodbe  sa  ozval  buchot, 
Tuľka si  myslela,  že  tam niekto 
je.  Prešla  na  záchod,  no  nikde 
ani  živej  duše.  Trošku  ju  to 
rozrušilo. Zavrela dvere na izbe 
a buchot  sa  zopakoval,  dokonca 
dvakrát.  Pomyslela  si,  že  to  asi 
bude duch.

„Pomôž  mi!“  Zakričala  hrubým 
hlasom  a čakala.  Opätovné 



buchnutie,  akoby  lyžicou  o stôl. 
Svojho ochrancu si už vytvorila, 
vizualizovala,  i s ním  hovorila, 
preto si  uvedomila,  že je  to  on. 
A dožaduje  sa  pozornosti! 
O bytosť  s charakterom 
elementála sa treba starať a živiť 
ho dávkami mocnej  energie,  ak 
nám  má  byť  nápomocný. 
Prebytočnú  silu  mu  darujeme 
a prijmeme  našu  jej  špecifickú 
potrebu.  Ak  duch  zbujnie 
a vymkne sa nám spod kontroly, 
môže  byť  niečím  ako  astrálnou 
larvou,  ktorá  nás  bude 



vyciciavať.  Tieto  poučky  počula 
Tuľka v mysli, už to nebol ženský 
hlas,  iba  myšlienky,  ktoré  boli 
pre  ňu  prekvapujúce  a nemala 
ich odkiaľ vedieť. Svojho démona 
nazvala  Abyšt  a jeho  tvár 
vymodelovala z hliny. Zavesila si 
ju  k posteli  a večer  sa  s ňou 
telepaticky  zhovárala.  Mal 
mongolské črty, Abyšt. Keď bola 
citovo  podvýživená  a zdeptaná, 
bol tu, aby ju pohladil, poláskal... 
ako  živý  človek.  Viedla  s ním 
siahodlhé  debaty  o záhadách 
ľudskej existencie. Stávala sa tak 



vzdelanou  v tom,  čo  iní  mali 
naštudované  z kníh.  Abyšt  bol 
postavou  démonickou,  aj  keď 
plnil  úlohu ochrancu. Dva tupé, 
hrubé rohy sa mu točili zo slúch 
dolu  ako  baranovi.  Keď  ju  učil, 
mal  capí  pysk,  ale  keď  ho 
potrebovala,  stal  sa  čiernym 
mužom,  zmyselným  a nežným. 
Pociťovala  teplo  a mravenčenie, 
keď sa  jej  dotýkal.  Abyšt  ju  ani 
v neskoršom  živote  neopustil, 
sprevádzal  ju  stále  a ona  si 
mohla  byť  istá,  že  nikdy  nie  je 



sama.  Nikdy  mu  však  nedala 
svojbytnosť, bol od nej závislý.

Rozárka behala po izbe domova 
ako splašená, práve ju priviezli. 
Bola  hľadanou  osobou  a tak 
devätnásť  ročnú  dievčinu 
priviedli  policajti.  Ušla  z domu. 
Ako  prvé  si  zafarbila  vlasy, 
potom  nalakovala  nechty.  Mala 
nadváhu a pokorné  oči,  no  boli 
plné  skrytej  falše  a podvodu. 
Nebola zlá, iba bolo vidno, že už 
dlho bojuje len sama o seba.



Na  izbe  bolo  v zime  chladno. 
Tuľka  sa  pokúšala  jógicky  si 
zohriať telo.  Ľahla si  do postele 
a predstavovala si, že ju oblizujú 
plamene,  že  ju  celú  pohlcujú, 
a i ona  sa  stáva  plameňom. 
Koncentrovala  sa  dobre 
a vyvolala  samovoľné  teplo, 
ktoré pociťovala v celom tele, no 
najmä  v nohách.  Prichádzalo 
k nej  vždy,  keď  bola  spokojná 
a citovo  naplnená,  keď  ju  čosi 
potešilo.  Zatiaľ  čo  Rózi  sa 
drgľovala pod perinou, Tuľka už 



spala  hlbokým  spánkom 
spravodlivých.

Cez ľanový záves

K mrku nachýlil sa deň

Ako mäkká žiara petrolejky

Bliká za sklom mesiac

A záves načiahol sa preň

                  NARODENIE



Tuľka  mala  zvláštnu  povahovú 
črtu; neuvedomovala si niekedy 
samu  seba.  Musela  sa  k tomu 
prinútiť.  Jednoducho  iba  Bola, 
a musela  sa  naladiť,  aby  bola 
zasa  Tuľka.  Inak  bola  čistým 
vnímajúcim  vedomím.  „To  je 
dobre.“

Hlas  jej  znovu  začal  radiť 
a usmerňovať ju. „More, more..!“ 

Čo tým chcela povedať? Áno,  je 
to  šírošíry  rozľahlý  priestor, 
voľný.  Tá  predstava  ju  naplnila 
pokojom.  Áno,  to  tým  chcela 



docieliť. Je to aj liečiteľka a rada 
by  ju  videla.  Sedela  v parku na 
lavičke a zadívala sa pri úvahách 
na vzdialené stromy. Nedívala sa 
na  listy,  dívala  sa  do  priestoru, 
do tieňov medzi nimi.

„A takto  ber  aj  život!“  Hlas  bol 
veľmi  dobrosrdečný.  Civela  na 
tiene, a zrazu sa z nich vytvorila, 
pospájala  tvár.  Ženská tvár.  Jaj, 
tak  ju  vidí!  Vysoké  lícne  kosti 
a šikmé,  mongolské  oči  akoby 
patrili  Abyštovi.  Na  perách 
neurčitý úsmev. Tuľka sa na ňu 



usmiala,  usmiala  sa  opäť  i ona 
a zmizla  s prvým  rozčechraním 
listov  stromu,  rozplynula  sa 
v šeleste vetra.

Tuľka  mala  z toho  veľmi 
príjemný,  ukolísavajúci  pocit 
a na  okamih  sa  ocitla  v stave, 
kedy  vnímala  prvky  astrálu, 
súvisiace  s jej  nastavením. 
Nesúvislé  predstavy  sa  jej 
vynárali ako Akášická kronika. 

Vytvorila  takto  svet.  Vnorila  sa 
do  iného  priestoru,  ktorý 
koexistuje  vedľa  toho  nášho. 



Z pohľadu  Abyšta  bol  nereálny 
náš, obyčajný svet. Bytosť, ktorá 
disponuje vlastným vedomím, sa 
považuje  za  skutočnú, 
individuálne  existujúcu. 
Projekcie  Tuľky  vo  forme 
tajomnej  pani  sú  živé,  pretože 
ich  ako  mág  vytvorila.  Ona  je 
človek,  ona  dokáže.  Ako  žena 
dokáže  dať  svetu  dieťa,  je 
schopná i dať život v nehmotnej 
rovine.  Myšlienky  ju  unavili 
a tak začala  opäť  dýchať  nosom 
a dych  sledovať,  kade  a kam 



prúdi.  Až  ju  začali  obháňať 
driemoty...

„Dobré  ráno,  tu  máš  všetko..“ 
Julian zaťukal prstami na dvere 
a otvoril  ich.  Tuľke  priniesol 
tašku s nákupom.

„Si  poklad,  Julian,  vďaka.“ 
Vyložila  na  stôl  kukuričný 
chlieb,  syr  a colu.  Dnes 
očakávala  balíček  od  kuriéra, 
objednala  si  vykladacie  karty. 
Ako jej podával výdavok, nežne 
mu skĺzli prsty na jej dlaň. Tuľka 



sa máličko zachvela. Bolo v ňom 
niečo  chlapčenské,  čosi 
príťažlivé.  Nič  nedala  na  sebe 
znať  a prepočítavala  peniaze. 
Julianovmu  skúsenému  oku  to 
neuniklo.  „Vieme  sa  postarať,“ 
usmial  sa  a zišiel  dolu  schodmi 
do svojej izby.

Sedela  na  schodíkoch.  Popíjala 
Julianovu  kávu,  keď  vtom 
zbadala,  ako  k nej  ozlomkrky 
beží  hromádka  chlpov  a kostí, 
vyjašene  a belostne  poskakujúc. 
Mača!  Ale  aké  chutné,  ledva 



odstavené od mlieka.  „Miaaau!“ 
Vyskočilo  jej  odvážne  do  lona. 
Zatúlila  labky  k sebe  a na 
hlavičku  dala  bozk.  Pritom 
vdýchla  vôňu  mačiatka.  Veď 
vonia!  Čo jej  to  len pripomína? 
Mužský  parfém,  ale  osoba... 
Ktorému mužovi patril... Aha, už 
vie.  Je  tomu  necelý  rok,  čo 
brigádovala  niekoľko  týždňov 
v koniarni  u bohatého  majiteľa. 
Ošetrovala  kone,  čistila  stajne. 
Muž  ju  neustále  pokúšal,  hoci 
bol  ženatý.  Tuľka  potom odišla, 
nechcela  znášať  to  napätie.  Je 



možné,  že  si  na  ňu  spomenul? 
A ako  zistil,  kde  je???  Mačiatko 
jej  zahryzlo  do  ukazováka 
a zavrelo  očká.  Tuľka  poprosila 
Sandru,  kamarátku  z domova, 
aby  doniesla  misku  s mliekom. 
Sandra  bola  elegantného 
zovňajšku  a doniesla  misku  so 
syrom. Malé sa na to vrhlo. „Jaj, 
keby  sme  si  ju  tak  mohli 
nechať..“  Za  plotom  si  niekto 
odkašľal,  zabuchol  dvere  auta 
a veľavýznamne  zavrčal 
motorom,  potom  odišiel.  To  je 
akési mafiánske vyznanie lásky, 



zažmurkala  Tuľka  rozpračito 
a zauvažovala aj  inak.  Ten muž 
môže  byť  aj  nahnevaný,  Tuľka 
bola vždy k nemu drzá, a loví si 
korisť,  tak,  ako  zvykol  loviť 
divoké zvieratá v lese. Možno ju 
chcel  rozcitlivieť,  alebo  jej 
ukázať, že teraz je ako to túlavé 
biele  mača.  Bola  si  skoro  istá 
úsudkom a rozhodla sa vykonať 
zažehnávajúce  kúzlo,  ktoré  by 
ho  paralyzovalo  v konaní. 
Mačiatku,  ktoré  bolo  jeho 
vlastníctvom, odstrihla z chvosta 
chumáč  chĺpkov.  Potom 



namaľovala  na  kameň  runu 
Lagus, preto, aby ju iba chránil, 
a so  zaklínaním  ju  položila  na 
múrik  obohnaný  okolo  budovy. 
Kriedou  nakreslila  na  celú 
vstupnú  časť  čiaru.  Tak  si 
zabezpečila oboje: Premenu jeho 
záujmu  na  pomoc  a 
zároveň nedostupnosť  jeho 
vplyvu na ňu. „Bude tu chýbať.“ 
Julian sa díval obďaleč s rukami 
prekríženými  na  hrudi 
a pohodlne  sa  opieral  o múr. 
Vrásky  pri  kútikoch  očí  sa  mu 
smiali a tvorili vejárik, ktorý bol 



hodný  jeho  pokory  pred 
životom. Otca nemal a mama mu 
zahynula,  keď  mal  dva  roky. 
Vychovala  ho  teta.  Alebo  skôr, 
vychoval  sa  sám.  S úľubou 
pozeral  na  Tuľku,  ostrieľaný 
tulák,  vagabund a Casanova.  Tá 
sa naň hlboko a vážne zadívala, 
bez slov.

Večer  v očakávaní  rozbalila 
zásielku  s kartami.  Z balíčka 
vybrala  pekne  zabalenú  knižku 
a krabičku  s druhom 
Lenormand.  Po  jednom  si 



prezerala  obrázky  na  kartách 
a srdce  jej  búšilo.  Nová  opora, 
kratochvíľka,  nové  krásne 
obrazce  sa  jej  budú  prihovárať 
niekoľko rokov. Boli nádherné – 
maľované  vaječnou  temperou 
s témou  rozprávkových  bytostí. 
So  zvedavosťou si  hneď urobila 
výklad „na mačiatko“.

Kytica-pán-dom-návšteva. 
Jednoznačná  odpoveď  spočívala 
v presnosti  symbolov,  ktoré 
ukázali  priebeh  situácie.  Teraz, 
keď  si  overila  základ,  položila 



otázku:  Čaká  ma  ešte  niečo  od 
neho? Hora-srdce-kríž.  Tak teda 
jeho  vzťah  k nej  je  karmického 
charakteru, zrejme musí v živote 
niekomu  pomôcť,  niekomu 
z rodiny alebo blízkemu človeku, 
možno  svojej  žene.  Už  sa  jej 
neozve, a keby aj, neuskutoční sa 
stretnutie,  pretože  city  sú 
blokované  horou  a karmická 
záťaž  ukazuje  veľkú  prekážku. 
Tak  je  spokojná.  Bude  pokoj. 
A Julian  jej  bude  každé  ráno 
zalievať kávu!



                            *

                    NÁVRATY

„No poď...“

Tuľka fajčila ďalej na schodíkoch 
a popravila si nohavice.

„Tuľka!“

Pozrela  sa  smerom  k miestu, 
odkiaľ  volal  hlas  a vyjavene 



zmĺkla.  Za  bránou  stál  otec 
a mával na ňu.

„Ide sa domov!“

Tuľka  zbledla.  Najskôr  od 
radosti.  Nohy  jej  zmalátneli, 
ledva  sa  na  ne  postavila. 
Nepýtala  sa  prečo  a ako,  len 
zakričala: „Pobalím sa!“

Vybehla  hore  schodmi  do  izby, 
prekotne  rýchlo  všetko 
nahromadila  do  tašiek.  Už  len 
zmiznúť!  Už  nikdy  viac  nebude 
prejavovať  určitým  typom  ľudí 
svoje emócie.



„Pôjdeš do nájmu k jednej pani.“

„Kam?“

„Do nášho mesta.“

Tuľka  cestou  spozorovala  auto, 
ktoré  sa  zozadu  na  nich  tlačilo 
a za  volantom  sedel  muž 
v čiernych okuliaroch. 

„Idiot,“  zahrešil  otec  a pridal 
plyn.

Tuľka  s ním  o hodinu  vošla  do 
rodinného  domku  blízko 
námestia.  Do izby sa  vchádzalo 
z verandy.  Vstúpila do nej.  Bola 



útulná,  malá  a Tuľka  položila 
tašky  na  zem  k posteli.  Pani 
domáca  bola  srdečná  :  „Len  sa 
pekne zlož  a cíť  sa  tu  dobre.  Ja 
som ešte...“

Vtom sa ozval domový zvonček. 
„Počkajte chvíľku, otvorím.“ Pani 
odkráčala.

„A nie že budeš blbnúť,“  prísne 
sa na Tuľku zadíval otec.

Pani sa vrátila.

„Zabudla  som  vám  povedať,  že 
tu, hneď vedľa, býva aj môj syn. 
Predal  koniareň  aj  s domom 



a vrátil  sa  ku  mne.  Som  veľmi 
šťastná...“

Muž si zložil okuliare a pokojne 
sa usmial.


