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1. kapitola

Angela

Koruna starej lipy sa nespokojne ohýbala pod ná-
porom vetra. Listy na nej sa držali silou vôle. Tie, 
čo sa neudržali, prvý krát vzlietli, aby sa nechali 
unášať vzdušným vírom. 

Krúžili, kým vysilené nespadli na špinavý, mok-
rý asfalt. Cestu aj chodníky zalieval dážď. 

Nemšová pri Trenčíne pôsobila pochmúrne. Ne-
rozveselil ju ani pestrý výklad s výpredajom let-
ných šiat. 

Pár okoloidúcich sa ukrývalo pod dáždnikom. 
Náhlili sa do kostola. Práve sa začala omša za 
zosnulého Viktora Bartolomeja. Pamätali si ho tí 
starší. Kostolné zvony už zmĺkli ale ich ozvena im 
ešte doznievala v ušiach.

Na omšu prišlo veľa ľudí. Oneskorenci si nepo-
kľakli. 

Prežehnali sa v stoji, aby sa stratili v dave. A ni- 
kto nechcel prejaviť zvedavosť, ale aj tak ňou boli 
pohltení. 

Vzbudzovala ju v nich žena v rehoľnom rúchu. 
Starší skúmali jej tvár, rozmýšľali, kam ju majú 
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zaradiť. Mladší si obzerali jej rehoľnícke rúcho. 
Angela zaujala každého.

Prsty sa jej preplietli, v dlaniach skrývala ru-
ženec. Z jej bielej tváre vyžarovala pokora k Bohu  
a životu. Pery sa jej chveli, oči prezrádzali žiaľ. Za-
držiavajúc plač šepkala modlitbu za muža, ktorý 
ju zradil. 

Kňaz sa postavil pred oltár, ľudia vstali, aby sa 
znovu posadili a vypočuli si slová o človeku, ktorý 
im nebol cudzí. 

Angela si našla miesto pod oknom vedľa bočné-
ho oltáru. Počúvala kňazove slová, akoby ich hovo-
ril, iba pre ňu. 

„Odpustite a bude vám odpustené,“ a Angele sa 
zdalo, že oči uprel na ňu.

„Už som odpustila,“ šepla Angela a pozrela sa 
na sochu ukrižovaného Ježiša. Myšlienka, že pred-
sa je v nej kúsok pochybnosti, ju vyľakal. 

Pretočila si pátričky a ešte vrúcnejšie sa modlila. 
Už nevnímala kňaza a ľudí. Túžila byť za hradba-
mi kláštora, aby sa už nikdy nemusela vrátiť.

„My starší, si Viktora Bartolomeja pamätáme. Po-
znali sme ho, ako prívetivého a vždy ochotného kaž-
dému pomôcť. Vieme, že bol výnimočný človek. Ale aj 
on bol len božia ovečka. A preto, keď sa teraz pripojil 
k stádu, bude mať svojho pastiera pri sebe.“ 

Kňaz sa prežehnal. Zdvihol zrak a povedal: „Po-
modlite sa za dušu zomrelého.“ Veriaci sklonili 
hlavu a modlili sa.

Angela si pokľakla, prežehnala sa a potichu sa 
z kostola vytratila.

Zrýchlila kroky. Keby sa nehanbila, bežala by. 

Spomalila pri vlakovej stanici. Zdalo sa jej, že si 
na ňu ľudia ukazujú prstom, akoby mala niekde 
vypálený znak diabla. 

„Bože odpusť mi, že strácam vieru. Nie v teba. 
V seba.“ 

Vo vrecku rúcha žmolila lístok do Levoče. Uis-
ťovala sa, že ho nestratila. Preč. Utekaj preč. Čo 
najďalej odtiaľto, pomyslela si a očami magnetizo-
vala vlak.

Zháčila sa. 
Zahanbene zamávala oproti kráčajúcej predsta-

venej sestre Márii Auguste. 
Prichádzala zhrbene a pomaly. Napriek tomu, pô-

sobila dôstojne a Angela chcela byť čo najskôr pri nej. 
Predstavená sestra Mária bola od nej oveľa 

staršia. Na ubolenom chrbte nosila už šiesty rok 
osem krížikov. 

Usmievala sa, ako vždy. Drobné ruky mala po-
siate stareckým škvrnami. 

Objala Angelu, tej šialene tĺklo srdce a sestra 
Mária si ju privinula k sebe ešte silnejšie. 

„Prišla si?“ Zašepkala Angela.
„Zapríčinila som tvoj príchod sem. Musela som 

prísť, potrebuješ ma.“ V dvoch vetách vyslovila 
priateľstvo a potrebu pomáhať. 

Vlak vchádzal do stanice. Ľudia sa tlačili. Bol 
piatok a všetci sa snažili dostať k svojim rodinám. 
Sestra predstavená sa posadila, miesto jej uvoľnil 
mladý muž, hneď, ako ju uvidel. 

Angela zostala v chodbičke, aj keď jej miesto po-
núkla staršia žena. Potrebovala sa zbaviť stiesne-
nej atmosféry v preplnenom kupé. 
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Vlak sa pohol. Angelu jeho monotónny zvuk 
uspával. 

Nesledovala mihotajúcu sa krajinu pred sebou. 
Privierala oči. Uvidela obrovskú čerešňu, škriaba-
la sa na ňu z posledných síl. Kôra stromu sa jej 
vrývala pod nechty. Z  prstov jej tiekla krv. Nohy 
mala doráňané a bosé. Na nič nedbala. Chcela vy-
liezť čo najvyššie, aby sa stratila v rozkvitnutej če-
rešni a prečkala tam deň. 

Keď sa zotmí, zlezie dole a bude bežať o život. 
Verí len Bohu, stál pri nej po celé tie roky. S ním 
viedla rozhovory, on bol jej spoločníkom. Pomohol 
jej nájsť v sebe silu prežiť. 

Drkotala zubami, ruky sa jej šmýkali z koná-
rov. Zoslabnutá si oprelo hlavu o hrubý konár 
a zadriemala. Okolo stromu sa ovinul veľký had 
a liezol k nej. Syčal a vyplazoval jazyk. Prikrádal 
sa k nej.

Uhýbala sa, preliezala z konára na konár až za-
čala padať do veľkej čiernej jamy. S krikom otvo-
rila oči. Neliezol k nej had, ale stála z posledných 
síl opretá o hrubú čerešňovú vetvu a triasla sa od 
zimy. 

V diaľke počula hlas sprievodcu: „Cestovný 
lístok prosím,“ Angela otvorila oči a poďakovala 
Bohu, že niekto prerušil jej nočnú moru.

2. kapitola

Posledný rozhovor

Viktor sa sťažka posadil. Syn mu podložil vankúš 
pod chrbát, aby sa mu ľahšie rozprávalo. Z posled-
ných síl sa držal kraja postele a opýtal sa syna: 
„Spravil si všetko, ako som ti povedal?“ Joachim 
sa pozrel na otca. 

„Áno,, bolo to ako hľadať ihlu v kope sena. Je 
to už veľa rokov, Ale našiel som ju. Bola v pivnici. 
A bolo v nej ešte niečo.“ 

Joachim podal otcovi malý balík a pri ňom 
starostlivo uložený novinový článok. Veci našiel 
v malej truhlici na pôjde u tety kde bývali, kým 
bol malý. 

Viktor prešiel po nich zľahka dlaňou, akoby sa 
bál, že sa rozsypú. Na vystrihnutom ústrižku, bola 
čiernobiela fotografia nádhernej ženy. 

Prechádzal po nej opatrne prstami, potichu po-
vedal: „To je jediná pamiatka na mamu. Vychovali 
ma dobrí ľudia. Som im za všetko vďační, ale ani 
oni o nej nič nevedeli. Mama bola herečka, na vr-
chole svojej slávy zmizla. Rozpútali sa dohady, že 
utiekla na západ, ale nikto o nej viac nepočul.“



D&'$�� M�(�$')� " 14 T������ � B"#$% 15

„Nikdy si ju nenašiel?“ 
„Nikdy synček,“ a ešte po tichšie povedal: 

„A ani svoju o rok staršiu sestru. Skúšal som to 
neskôr cez priateľa Emila, ale zistil som len to, 
že ju poslali do iného kláštora, kde si ju neskôr 
adoptovali bezdetní manželia. Vypytoval som sa 
na ňu, hľadal som ju, ale všetko bolo príliš uta-
jované. A tak ani neviem, či ešte žije. A možno to 
bol boží zámer.“ 

Joachim napravil otcovi paplón. Podal mu pohár 
vody a mlčal. Nevedel, ako má otcovi povedať, že 
ženu, ktorú mal pre neho vyhľadať zmizla a nikto 
o nej viac nepočul, ako o jeho mame. 

„Otec, tá Barbora,“ znovu sa odmlčal, sklonil 
hlavu. 

„Čo je s ňou?“ 
„Nikto nevie.“
„Akože nikto nevie?“ 
„Zmizla.“ 
„Kedy?“ opýtal sa Viktor, ale tušil čo mu syn od-

povie.
„Tej noci, ako si odišiel...“
Viktor sťažka dýchal. Vina, čo cítil bola príliš 

veľká. Odvrátil tvár, aby syn nevidel, ako sa mu 
roztriasli prepadnuté líca. Slzy sa mu predierali 
cez privreté viečka. Pre obrovskú hrču v krku, ne-
mohol modlitbu šepkať, tak ju odriekal v mysli.

Joachim ho vyrušil a opýtal sa: „Otec nikdy si 
mi nehovoril o tej noci. Čo sa vtedy stalo? Prečo si 
ten notes neodovzdal? A nemal by si si ho najprv 
prečítať? Vieš, je to veľa rokov. Možno to už celé 
nemá význam.“ 

Viktor pomaly otočil hlavou a pozrel na syna. 
Chvíľu, akoby uvažoval nad tým, čo sa ho syn 
pýtal, ale predsa len pokrútil hlavou a povedal: 
„Myslíš si, že je náhoda, že zmizla práve tej noci?“ 

Viktorovi zvážnel pohľad ešte viac. Vrásky na 
tvári sa prehĺbili ešte hlbšie. Zhlboka sa nadýchol, 
pohladil zvráskavenou dlaňou paplón a zašomral 
pre seba: „Prečo som bol taký nevšímavý?“ 

Viktor sa namáhavo zdvihol, syn mu napravil 
vankúš a znovu si unavene položil hlavu. Uvažo-
val, či má synovi rozpovedať príbeh z čias, keď po-
prel sám seba, aby si zachránil život. 

Všetko sa mu krútilo, udalosti z minulých rokov 
sa predbiehali jedna pred druhou. Odrazu sa mu 
zrýchlil tep a srdce cítil v krku. Vrátila sa mu spo-
mienka, o ktorú sa usiloval. 

„Teraz sa pýtam sám seba, ako som mohol také 
niečo dopustiť? Bála sa otca. Podriaďovali sa mu 
všetci doma zo strachu. Možno som to nechcel vi-
dieť. Možno som chcel veriť, že v každom z nás je 
niečo dobré. Alebo som nechcel vidieť nič, čo by 
ovplyvnilo moju cestu za tebou a tvojou mamou. 
Nech jej je zem ľahká.“ 

Viktor hľadal vysvetlenie na svoje počínanie 
z pred niekoľkých rokov a zároveň pocítil žiaľ za 
svojou ženou.

„Otec, tomu sám predsa nemôžeš veriť. Nikdy si 
nebol... Vždy si pomohol, kde si mohol. A nevieš, 
či je na príčine všetkému jej otec. Možno sa mýliš. 
Najprv si to prečítaj.“ 

„Nemôžem. Na to nemám právo. Ale ak je prav-
da, čo si myslím, ako sa stretnem s pánom Bohom? 
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Ako mu vysvetlím, že kvôli mne možno…,“ nevlá-
dal dokončiť vetu. Viktor unavene zavrel oči. Ne-
vládal rozprávať. 

„Joachim, mám k tebe prosbu.“
„Čokoľvek otec,“ syn sa posadil na kraj postele, 

vzal otcovu ruku do svojej dlane a čakal na jeho 
prosbu. 

„Keby som zomrel, kým sa tá žena ohlási,“ Vik-
tor zakašľal, Joachim mu podal liek, zapil ho a po-
kračoval, „pomôžeš vyjsť pravde na svetlo? Boh ťa 
povedie.“

Joachim stisol otcovi dlaň, bola krehká a otec 
bol slabý, „spravím preto všetko. Môžeš mi veriť.“

„Verím ti,“ usmial sa ťažko Viktor, jeho pre-
padnuté líca, sa strácali v jeho vyblednutej tvári. 
„Koľko má rokov to dievča?“ 

Viktor sa snažil počítať, ale syn ho predbehol. 
„Je to staršia žena. Stará sa o svoju chorú, starú 
mamu a žije v tom dome s manželom a dcérou. 
Neunavuj sa, si už veľmi vyčerpaný. Neskôr sa po-
rozprávame. Teraz si pospi.“

Viktor nepočúval syna, chcel zo seba dostať to, 
čo ho najviac ťažilo. Držal synovu ruku a myslel 
na tú noc, ktorá im zmenila život. 

Stmievalo sa. Bol august. Vonku bol nedýcha-
teľný vzduch. Dusná atmosféra bola aj na politic-
kej scéne. Očakával priateľa Emila. Mal mu prísť 
povedať, kedy sa dá najbezpečnejšie vycestovať za 
hranice, kde ho čakala manželka s ich synčekom.

Už nedokázal mať masku na tvári. Každým 
dňom to bolo ťažšie. Nemohol kázať o spravodli-
vosti. Nespravodlivosť dýchal na každom kroku. 

Krivdy sa nevyšetrovali, ľudia sa ukrývali do 
svojich ulít, z hrdinov sa stávali psychické trosky 
s podlomeným zdravím. Nemohol zostať. Ne-
chcel, aby jeho dieťa vyrástlo v takom nezdravom 
systéme. 

Emil mu pomohol aj s útekom Edity, keď sa 
tajne zosobášili, aby jej nikto kvôli nemu neublí-
žil. Editina teta žila v Kanade od roku tisícdeväť-
stoštyridsaťsedem, pobudne u nej a pomôže jej so 
synčekom kým príde.

Konečne niekto zaklopal. Odhrnul nepatrne zá-
ves, aby sa uistil, že je to priateľ. 

Pod oknom stála susedova dcéra Barbora. Bola 
rozrušená. Prešľapovala z nohy na nohu, stále sa 
obzerala. Tvárila sa veľmi odhodlane. Ako keby 
sa pred chvíľou rozhodla urobiť vo svojom živote 
niečo veľmi dôležité a jednou rukou si poťahovala 
dlhý vrkoč prehodený cez plece. 

Otvoril okno. Bez pozdravu mu vložila balík do 
dlaní, znovu sa obzrela, aby sa presvedčila, či ju 
nikto nesleduje. Pevným hlasom mu povedala: 
„Prosím, ak by sa niečo stalo, čokoľvek, odovzdajte 
toto mojej mame.“ 

„Ublížil ti niekto?“ opýtal sa ustarostene. Mladá 
žena pokrútila hlavou. 

„Len to odovzdajte mame. Prosím, iba mame,“ 
a stratila sa z jeho obzoru za bránou svojho 
domu. 

Viktor držal v ruke balík previazaný špagáti-
kom. Nemohol sa zbaviť pocitu, že pre susedovu 
dcéru neurobil nič, rozhodol sa, že aspoň dobre 
ukryje to, čo mu Barborka zverila. 
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Vbehol do spálne. Pri posteli zdvihol dve dosky 
z podlahy, vložil tam balík a dosky položil späť. 
Jeho výčitky zaháňal, iba strach o priateľa.

Pozrel nervózne na hodiny, meškal. Viktor 
ešte väčšmi znervóznel Poznali sa s Emilom roky 
z gymnázia, vždy bol dôsledný. 

Posadil sa na posteľ a modlil sa. Sedel bez po-
hnutia s pocitom úzkosti, že Editu a syna už neu-
vidí. Jeho telo ochromelo. Bál sa čo i len dopustiť 
myšlienku, že ich stratil navždy. 

Vonku niečo zašramotilo. Zostalo ticho. Postavil 
sa k oknu. Za oknom uvidel postavu. Sledujú ma, 
pomyslel si a už sa videl, ako ho odvádzajú do cely, 
kde ho strčia na niekoľko rokov bez vysvetlenia 
a súdu. Nerozmýšľal nad fyzickou bolesťou, akú 
by mu spôsobili, ale nad tou duševnou bolesťou zo 
straty manželky a synčeka. Už som paranoický, 
pomyslel si. Najradšej by sa prefackal, ale iba sa 
prežehnal. 

Za oknom spozoroval prikrčenú postavu, keď sa 
vystrela, spoznal priateľa Emila. Vybehol otvoriť, 
aby ho niekto nezbadal.

Emil vkráčal dnu, tiež sa obzeral či ho niekto ne-
sleduje, riskoval veľa. Keby sa na to prišlo, mohli 
byť odsúdení za vlastizradu. 

„Viktor je zle. Stalo sa čo nikto nepredpokladal. 
Budeme obkľúčení. Chystajú sa sem ruské vojská. 
Máš len niekoľko hodín, aby si si zbalil najnutnej-
šie. Dnes alebo nikdy.“ Emil mal v očiach vzruše-
nie a väčšie odhodlanie, ako Viktor.

Viktor ani nevedel prečo, ale zhasol svetlo. Za-
pálil sviečku a posadil sa ako podťatý. 

„Aké vojská? Prečo by nás mali napadnúť?“ 
„Nie je čas na vysvetľovanie. Vybavil som ti do-

klady,“ stíšil hlas, „aj človeka, ktorý ti pomôže pre-
jsť. Ostatné je na tebe.“ 

Viktorovi sa roztriasli ruky, aj hlas. Nemohol 
prestať myslieť na to, čo mu priateľ oznámil a na-
hlas povedal: „Okupácia?“ 

„Áno, pod krycím názvom Dunaj. Niektorí naši 
súdruhovia,“ vyslovil ironicky, „si prídu na svoje. 
Dubčeka uniesli do Moskvy. Sám neviem, čo sa 
stalo.“ 

V miestnosti zostalo kruté ticho. Prvý prehovo-
ril Emil. „Pôjdu po tých, čo... Možno vás pošlú na 
Sibír. Neviem, ako to bude, ale predpokladám, že 
sa im nebude páčiť, že podaktorí krstíte a sobášite 
potajomky.“ Sklonil hlavu. Nepozrel priateľovi do 
očí a mlčal. 

„Emil, niečo mi zatajuješ,“ Povedal Viktor nalie-
havo, nespúšťal z priateľa zrak. Ten skrčil hlavu 
medzi plecia, ako keby sa za niečo hanbil. Zašom-
ral: „Si na rade. Už im hore kole oči, že si robíš čo 
chceš.“ 

Viktora zamrazilo, už nejde len o neho. Pochopil. 
Už nebolo žiadne možno, ani čo keby. Musí odísť 
dnes, aby uvidel ešte niekedy syna a manželku. 

„Zaskočil si ma,“ priznal Viktor. 
„Vezmeš si len najnutnejšie. Doklady a peniaze. 

Peniaze si dobre ukryješ.“ 
Sňal z hlavy širák, prevrátil ho dnom na vrch 

a ukázal Viktorovi podšité miesto, „sem si dáš naj-
menšiu časť peňazí, je to najriskantnejšie miesto. 
Vezmeš si tento upravený baloniak. Má viac vre-
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ciek z vnútra a nikto si to nevšimne. Tam si ukry-
ješ druhú časť peňazí. Ostatok si vložíš do pono-
žiek. Je to nepraktické, ale účinné. Budú ťa trochu 
omínať topánky, ale za žiadnu cenu nezostaň bez 
peňazí. Možno budeš potrebovať niekoho podplatiť 
a bez nich je to otázka medzi životom a smrťou.“ 

Viktor sa nemohol zhlboka nadýchnuť, panika 
ho ťahala až k zemi. Nepatril medzi tých, čo sa 
boja, ale mohol stratiť všetko. „A ty?“ opýtal sa.

„Ja?“ uškrnul sa Emil. „Mám slušne platenú 
prácu, pri ktorej som osožný ľudom, ako si ty.“ Po-
ložil mu ruky na plecia a zatriasol ním. „A vzchop 
sa! Na zúfanie nie je čas. Máš čo robiť, aby si to 
všetko stihol. Horšie je, že mi bude chýbať naše 
priateľstvo,“ dodal Emil smutne. 

„Aj mne bude naše priateľstvo chýbať. A ty, ne-
môžeš donekonečna hrať na dve strany. Počul som 
o jednom čo mu..,“ 

Emil mu skočil do reči: „Počítam s touto mož-
nosťou,“ potľapkal Viktora po pleci, „vieš, prečo to 
robím. Len ty, sa drž. O desiatej na stanici bude 
môj človek. Nikoho neoslovuj. On sám ťa osloví. 
Opýta sa ťa, čo je cennejšie, ako život. Ty mu od-
povieš, sloboda.“ 

Viktor sa rozlúčil s priateľom, pevne mu stisol 
dlaň. „Nech Boh sprevádza tvoje kroky,“ a dal 
Emilovi požehnanie. Emil sa vytratil z Viktorov-
ho domu tak nebadanie, ako prišiel. 

Vo vzdialenej ulici mal zaparkované auto. Ob-
zrel sa či ho niekto nesleduje a po tichu do neho 
nasadol. Naštartoval. Auto sa rozbehlo. Emil si 
zanôtil pieseň od Kryla, „Z rozmláceného kostela 

v krabici s kusem mýdla. Prinesl sem si andela, 
polámali se mu krídla,“ „Polámali se mu krídla,,“ 
zopakoval slová. Tiež mal pocit, že mu niekto polá-
mal krídla, odkedy y ukrýval svoje tajomstvo. 

Emil s autom uháňal po ceste, zastavil sa v Pieš-
ťanoch pri Magnólii. Obišiel na hoteli predný vchod 
a zaparkoval pri zadnom východe. 

„No konečne. Už som mal strach,“ povedal mla-
dý muž a objal ho. 

„Musel som ešte niečo zariadiť.“
„Mal by si byť opatrnejší,“ povedal Tomáš a vstú-

pili spolu do veľkej chodby. Emil namieril k recep-
cii. Podal recepčnému kartón Marlboriek. Ten si 
k nim privoňal a mrkol na oboch. „Mlčím ako hrob. 
Súdruh minister.“ 

Emil pozrel na recepčného, pridal k cigaretám 
stovku. Vážnym hlasom povedal: „Hroby nikdy ne-
rozprávajú, pretože sa dajú vykopať nové.“ 

Recepčný strnul, pochopil vyhrážku a pekne sa 
Emilovi poďakoval.

Ani nevedel začo.
Muži vstúpili do svetlej, veľkej izby rezervova-

nej pod cudzím menom. Tomáš sa oprel o zatvo-
rené dvere, zhlboka si vydýchol. Emil podišiel 
k oknu a zatiahol ťažké závesy. Podišiel k dverám 
a sklonil sa k Tomášovej tvári. Chrbtom ruky mu 
prešiel po dvojdňovom strnisku, uvoľnil mu stiah-
nutú kravatu a pošepol: „Milujem ťa.“
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3. kapitola

Najdúch

Hnedý orech pozoroval svoju paničku. Ešte nikdy 
ju nevidel takú smutnú, ale donedávna ju ani ne-
poznal. Potuloval sa na ulici sám a hľadal útočis-
ko. Uhýbal sa pred každým prudkým pohybom. Až 
kým neuvidel Terezu. 

Rozbehol sa k nej. Obtieral sa o ňu, túlil sa k nej 
a ona sa snažila tie smutné oči si nevšímať. 

Nechcela si vziať cudzieho psa z ulice. Kráčal 
vedľa nej, ale ona si ho nevšímala. Keď sa stratil 
z jej dohľadu zostala sklamaná. Dlho si nebojoval 
o moju priazeň. Ty nie si veľký bojovník, pomysle-
la si a zahanbila sa. Ako keby som ja bola a zhlbo-
ka nad sebou vzdychla. 

Keď prichádzala k domu, psík sedel pri bránke. 
Hlavu otáčal z boku na bok. Premeriaval si ju od 
hlavy k päte, akoby skúmal, či je pre neho dosť 
dobrá.. Bol už unavený zo samoty aj túlania. 

Hneď, ako ju uvidel, vzpriamil sa. 
Zdvihol hlavu, pozeral do jej sivozelených očí, 

akoby jej hovoril. Čakám tu na teba. Kde si toľko 
bola? Vidíš, aký dokáže byť človek? Myslel som si, 
že ty budeš iná. 

Tereza položila nákup na zem.
Podišla k psovi, poškrabkala ho a prihovorila sa 

mu: „Teba tu nechali samého? To sú dnes ľudia! 
Ako mohol takého krásneho psíka niekto opustiť? 
Alebo si sa stratil? Nestratil. Rozumiem ti. Ne-
chceli ťa. Keby si sa stratil, mal by si v očiach len 
žiaľ.“ 

Oblizol jej ruku, hlavu si oprel o jej kolená. Te-
reza bola presvedčená, že pes jej rozumie. 

Pokračovala v rozhovore: „To musel byť veľmi 
zlý človek. Si taký krásny. A máme aj niečo spoloč-
né. Chceš vedieť čo? Ty tiež poznáš tú bolesť, ktorú 
iní nevidia.“

Tereza zdvihla zo zeme tašku s nákupom, pre-
hodila si ju cez zápästie. Taška sa jej zarezávala 
do kože, ale Tereza nedbala. Už sa rozhodla. 

„A aké máš meno? Páčilo by sa ti Bani?“ Zašte-
kal na prejav súhlasu a vďačne jej oblizol ruku 
drapľavým jazýčkom. 

Tereza sa zasmiala. „Dobre, budeš Bani,“ vzala 
si psa na ruky, aby si to nerozmyslel on. 

Terezine telo sa pohlo a rozhojdalo drevené 
kreslo. Rukami sa pridržala operadiel a kŕčovi-
to ich zvierala. Srdce jej prudko búšilo. Zhlboka 
sa  nadýchla a zovretou päsťou si pritláčala ľavú 
stranu hrude, aby sa jej srdce upokojilo.

Deka sa zošmykla z jej unaveného tela. Tenký 
svetrík si pozapínala a deku pritiahla ku krku. 
Prechádzal ňou chlad, ako bol za oknom. 

Prichádzala jeseň. Spomenula si na mamu, mi-
lovala jeseň. Vždy hovorila: „Jeseň, je najkrajšie 
ročné obdobie Terezka. Vtedy nám príroda ukáže 
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všetky svoje farby. Tie sa pred nami roztancujú, 
ako malé víly.“

Tereze sa pred očami roztancovali miesto malých 
víl obrazce, z ktorých sa jej poskladala mozaika 
detstva. Odmietala spomínať, ale spomienky boli 
silnejšie, ako jej vôľa aj myseľ. Spôsobil to malý ba-
líček. Priniesol ho dnes ráno poštár, usmiali sa na 
seba. Netušil, že je to pre ňu bolestné prekvapenie. 

Meno Viktor Bartolomej. Adresa odosielateľa, 
Londýn. 

Tereza Londýn ešte nenavštívila. A jej priezvis-
ko bolo v poriadku. Adresa tiež. Meno odosielateľa 
už počula, ale nevedela si vybaviť kde. Muselo to 
byť v dávnej minulosti. 

Strhla z balíka papier a uvidela kožený notes 
s menom. 

Nenachádzala odvahu ho otvoriť. 
Pripomenul jej minulosť. Aj mamička mala podob-

ný notes, ale raz jej ho starý otec roztrhal. Pamätala 
si, ako mama veľmi plakala a povedala otcovi také 
veci, že ešte teraz ju pri myšlienke na ne strasie. 

Oči jej vlhli, slzy pomaličky stekali po líci. Utie-
rala si ich otvorenou dlaňou, ale oči sa jej stále za-
lievali slzami za zmárneným detstvom. 

Vzala poleno a hodila ho do krbu. Trasúcou ru-
kou pohladkala Baniho a znovu sa posadila. 

Oheň zapukal. Kreslo vydalo ťažký, vrzgľavý 
zvuk. Zaklonila hlavu, oprela si ju o operadlo kres-
la, preložila si nohy, aby jej bolo teplejšie a s oba-
vami začala v notese listovať. Na zožltnutej strane 
v strede listu bol podpis maminej sestry Barbory. 
V pravom hornom rohu bol napísaný rok 1958. 

Tereza si prerátala, že mamina sestra si začala 
písať denník, keď mala jedenásť rokov. Presne, po 
desiatich rokoch zmizla. 

Všetko bolo príliš zahmlené tajomstvom a všetci 
doma mlčali. Ani Barborina mama nesmela hovo-
riť o svojej dcére pred manželom. Obával sa, že 
emigrovala, ako sused a boli by prenasledovaní, 
keby sa to začalo vyšetrovať. Nechcel ohroziť svoju 
kariéru a ani rodinu. 

Tereza sa zhlboka nadýchla a vydýchla. Našla 
odvahu a začala čítať.

Milí denníček, volám sa Barborka Repčíková. 

Mám jedenásť rokov. Dnes oslavuje sestra 

Eva piate narodeniny. A ty budeš môj jediný 

kamarát, ktorému poviem všetko. 

Včera mi otec povedal, že odteraz už je jeho 

bábika, iba Eva. Nepovedal mi prečo. 

Sestre kúpil k narodeninám šaty. Sú podobné, 

ako kedysi kúpil mne. 

Tak som si obliekla tie svoje a išla som za ním. 

V našom kráľovstve bol už so sestrou. 

Prečo ma otec už neľúbi neviem, ale pýtala 

som sa kamarátky Ruženky, či aj ona má so 

svojim oteckom tajomstvo. Povedala, že ona má 

len s mamičkou, ale aj tak oteckovi nakoniec 

tajomstvo prezradia, pretože ho ľúbia. Tak som 

jej to svoje neprezradila, iba teraz tebe.

Terezu naplo na zvracanie. Stiahlo sa jej hr-
dlo a striaslo ju z hnusu. Uvedomila si o čom je 
denník. Zdvihla sa z kresla, unavene pohladkala 
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Baniho, prihodila drevo do krbu a nepohnute po-
zerala na oheň. Plamene narážali do skla, akoby 
sa chceli dostať von. Terezine telo sa predklonilo, 
nedokázala zadržať predierajúci sa plač a ruky si 
položila na tvár. Hanbila sa za skuvíňajúci nárek, 
ale neumlčala ho ani hanba. 

Zazvonil jej telefón, dvakrát smrkla a zakvílila, 
pozrela sa kto jej volá. Nepatrne sa usmiala. Spo-
menula si na ňu staršia dcéra Magdalénka žijúca 
v zahraničí. Tereza jej v rozhovore denník nespo-
menula, premohla aj kvílivé vzlyky a nahovorila 
jej, že má slabú nádchu. 

Mladšia Alžbetka bola ešte v škole. Posledný 
ročník základnej školy je pre ňu veľmi dôležitý 
a preto sa každý deň učí s otcom až do večera. Ľu-
boš má lepšiu výrečnosť, je zábavnejší a pokojnej-
ší. S ňou sa Alžbetka učiť nechce, pretože je pri nej 
vždy podráždená. Ale to je ona pri všetkom. 

Niekedy sa v myšlienkach nájde pri otázke, pre-
čo si ju Marek vzal? Milý, inteligentný a sympa-
tický muž sa do nej zamiloval, aj keď ona sa jeho 
zamilovaným pohľadom vyhýbala. Nevzdal to 
a získal si ju.

Nikdy mu o svojom detstve nepovedala. 
Nikomu o ňom nepovedala, iba raz. A spomenu-

la si na svoju kamarátku Julku. Stiahlo sa jej hr-
dlo, srdce sa jej na okamih zastavilo. Nahlas šepla, 
„Julka, prepáč. Nevedela som, že...“

Bol horúci august, deti si užívali posledné dni 
prázdnin. Juliana bola dievčatko rómskeho pô-
vodu. Boli ako sestry. Vždy si všetko hovorili. 
Tie najväčšie tajomstvá si prezrádzali v hasič-

skej nádrži, ktorá sa už niekoľko rokov nepou-
žívala.

Sadli sa na vymurované schodíky a hádzali do 
nádrže naplnenej vodou kamienky, alebo sa len 
tak na hlbokú vodu pozerali. 

Julka nosila dva krátke vrkoče a jej nos bol, ako 
gombička. Oči mala ako dva uhlíky a Terezkina 
starká jej hovorila Žihadielko. 

Jedno neskoré odpoludnie tam sedeli a rozprá-
vali sa o chlapcovi, čo pokukoval po Julke. Hádzal 
do nej plastelínu, vyplazoval jej jazyk a raz sa mu 
podarilo odstrihnúť jej z vrkoču cez prestávku. 

Julka sa tvárila záhadne a povedala: „Prezra-
dím ti veľké tajomstvo.“ Terezka sa prestala hrať 
s bábikou a počúvala. „Mamička mi povedala, že 
keď nám chlapci robia zle, to preto, lebo sa im pá-
čime. Ondrík to ešte nevie prejaviť, ale keď raz 
budeme starší zavolá ma na prechádzku. Budeme 
sa prechádzať po parku pri fontáne, alebo na lúke 
a pozerať si do očí. Potom mi povie, že ma ľúbi. 
Vezmeme sa a budeme mať spolu veľa detí.“ 

Terezka česala bábike vlasy a hľadala jej druhé 
šatôčky, pretože tie, čo mala na sebe, jej obliekla 
ešte včera. 

Terezka mlčala. Rozmýšľala a nakoniec poveda-
la: „Aj ja mám tajomstvo.“ a posadila sa na vyšší 
schodík, aby kamarátka nevidela, že predsa sa len 
hanbí o ňom rozprávať. 

„Aké?“ opýtala sa zvedavo Julka. Škatuľku od to-
pánok, kde mala nahádzané handričky a hrebienky 
pre bábiku vysypala, vložila do nej papierový obrú-
sok a znovu si v nej poukladala všetky veci. 
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Terezka sa pozrela na jednu stranu aj na dru-
hú stranu, aby si bola istá, že ich nikto nepočuje. 
Sklonila sa k priateľke a pošepla jej: „So starým 
otcom.“ 

Nepozrela sa za seba. Jozef sa ukrýval vo vyso-
kej tráve a pozoroval ich. Vždy, keď mohol.

Stál s nohavicami spustenými po kolená a pred-
stavoval si, ako počerné dievčatko leží pred ním vo 
vysokej tráve, rukami si ostýchavo prikrýva tvár 
dlaňami, a zvádzajúco pred ním rozťahuje nohy. 

Jozef zmeravel. Dobre počul? Prezradí jeho bá-
bika, ich dobre strážené tajomstvo? Natiahol si 
nohavice a priblížil sa k dievčatám. Ani nedýchal 
a počúval. 

Julka prestala upratovať papierovú škatuľku 
a pozrela sa zvedavo na priateľku. „Máš tajomstvo 
so starým otcom? A aké?“ 

Julka, smutne povedala: „Ja nemám starkého. 
Zomrel, keď som sa narodila. Mamička mi pove-
dala, že jeho duša sa prevtelila do mojej, aby som 
sa mohla narodiť, lebo mamička pri pôrode skoro 
zomrela. A povieš mi, aké máš tajomstvo so sta-
rým otcom?“ 

„Ale nepovieš to nikomu?“ Dva vrkoče sa zakrú-
tili zľava, doprava, tak veľmi chcela Julka vedieť 
tajomstvo. 

„Vieš, môj starký ma tak veľmi ľúbi, že robíme 
spolu všelijaké veci.“ 

„Všelijaké? A aké?“  
Terezke sa zhrdla pomaly predierali slová, ako 

vtáčik, domček pre vtáčika ukrytý medzi jej nohami, 
bábika a tajomstvo. A nakoniec povedala: „Nesmiem 

to nikomu povedať, lebo potom by vtáčik zomrel. 
Ale tebe môžem, však? Neprezradíš to nikomu, že?“ 

Opýtala sa opatrne Terezka kamarátky a cítila, 
ako sa jej uľavilo, že tajomstvo nevie už sama. 

„Neprezradím, neboj sa,“ a začala si ukladať 
všetky bábiky a šatôčky do papierovej škatuľky 
pripravená na odchod domov. 

Jozef rozmýšľal, čo urobí a v myšlienkach ho 
prenasledovali najdivokejšie spôsoby, ako sa zbaví 
malého cigánčaťa. 

Zdvihol sa z trávy a podišiel k dievčatám. „A čo 
vy dve kukučky? Čo tu robíte?“ 

„Rozprávame si tajomstvá,“ povedala Julka 
a oprášila si krátke biele šaty, vzrušovali ho na jej 
tmavých nohách, v lete chodila bosá. 

„A aké tajomstvá?“ 
„To by už neboli tajomstvá, keby sme ich prezra-

dili,“ odpovedala pohotovo. Julka zdvihla zo zeme 
papierovú škatuľku s bábikami. Jozef uvidel jej 
lienkové nohavičky a zacítil ako sa mu do údu na-
lieva krv. V hlave sa mu premietali silnejšie a na-
liehavejšie predstavy. 

„Terezka, stará mama ťa hľadala. Mala by si 
bežať domov, Povedal som jej, že idem pre teba.“ 
„Pôjdeme spolu starý otec. Aj s Julkou.“

„Nie, len ty bež popredu!“ Skríkol, ale predsa 
len miernejšie dodal: „Aby sa nehnevala.“ Už ani 
nevedel, čo jej bľabotal, rozmýšľal, iba nad tým, 
ako sa zbaví toho prekrásneho cigánčaťa, ktoré ho 
dostávalo do nekonečného vzrušenia. 

Terezka pozrela na Julku, akoby v jej očiach vi-
dela, že vie, čo sa stane. Obzerajúc sa vzďaľovala 
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z miesta, kde s Julkou objavovali svet detskými 
očami, kam nemali nazrieť dospelí. 

Julka stála oproti jej starému otcovi, uvidela 
ich z bočnej cestičky. Keď sa obzrela poslednýkrát, 
starý otec tam stál sám. Pozeral sa do vody, sklá-
ňal sa nižšie k schodíku až k zemi. Zdvihol škatu-
ľu od topánok a hodil ju do vody. 

O niekoľko hodín neskôr sa po dedine rozpráva-
lo, že v nádrži sa utopila Julka Bihárová, keď sa 
tam sama hrala. Hasičskú nádrž oplotili a nikto sa 
k nej nesmel priblížiť.

Verdikt znel nešťastná náhoda. Terezka nikdy 
nepovedala, že v ten deň tam bola aj so starým ot-
com. Ale niečo v nej zomrelo. 

Pozrela sa na hodiny, zhlboka sa nadýchla a zno-
vu zašepkala pre svoju priateľku z detstva slovo, čo 
vyslovila toľkokrát za svoj život. „Odpusti mi.“ 

Tereza hľadala dôvod, prečo by nemala dočítať 
denník malého dievčaťa. Žiadny nenašla. A preto 
sa znovu posadila do kresla, zdvihla zo zeme deku 
a prinútila sa otočiť ďalšiu stranu. 

Milý denník, nepísala som si s tebou už 

niekoľko dní. Všetko sa zmenilo od kedy 

mala sestra narodeniny. Otec si ma nevšíma. 

Vyzradil Eve všetky naše tajomstvá.  

Stále neviem čo som spravila zle. V škole sa 

dobre učím, mame pomáham, ale všetko je 

málo. Je mi z toho smutno. Prečo už nie som aj 

ja jeho bábika? Prečo nemôže mať bábiky dve? 

A možno ten malý vtáčik, ktorého má otecko 

ukrytého vždy pri sebe, kvôli mne zomrel.  

Eva si ani nezaslúži byť bábika, ani kŕmiť 

vtáčika, lebo stále, iba plače. Mamička 

povedala, že pôjde s ňou k lekárovi a otecko 

povedal, nech pár dni počká. Myslím si, že jej 

to vysvetlí, ako to kedysi vysvetlil mne, ale až 

neskôr som pochopila, že to bolo pre moje dobre. 

Tereza si neuvedomila, že jej neprestajne tečú 
slzy. Stekali jej po lícach a padali na dlane polo-
žené na notese. Niektoré slzy kvapli do notesu. 
Niekoľkoročná tuha sa rozpila a urobila machuľu 
medzi riadkami. Dve slová sa rozmazali. 

Sedela v kresle niekoľko hodín a napriek tomu, 
sa jej zdalo, že tam sedí večnosť a nedokázala pre-
listovať viac, ako dve strany.

Za štyri hodiny príde zo školy Alžbetka, manžel 
bude ešte niekoľko hodín v práci, dnes musí den-
ník dočítať. 

Prelistovala všetky strany. Denník nebol moc 
vypísaný, bolo tam len pár viet. 

Tereza sa už nedokázala ubrániť spomienkam  
z detstva, keď bývala s mamičkou a starými rodičmi. 

Dom starých rodičov s veľkou záhradou, ponu-
rou pivnicou, kde sa usídlil diabol navlečený v ľud-
skej koži.
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4. kapitola

Narodeniny

Vo veľkom, rodičovskom dome bolo v ten deň ruš-
no od skorého rána. Pripravovala sa narodeninová 
oslava. 

Neposedné dievčatko behalo sem a tam. Roz-
topašnú, anjelskú tvár zaborilo do misky. Vôňa 
čokoládovej plnky pripravená do torty, ohurovala 
čuchové bunky. 

Starká sa srdečne zasmiala a pozrela na vnuč-
ku. „Terezka, vydrž chvíľočku. Pre teba sa pečie 
torta. A koľko to budeš mať zajtra rôčkov?“ 

Dievčatko s plavými vlasmi, s mierne zvlnený-
mi do jemných kučerí sa pozrelo na starú mamu 
zelenými očami. Vystrelo pred seba päť bucľatých 
prštekov.

„A koľko to je?“ opýtala sa stará mama a priloži-
la na plnku druhý plát čokoládového cesta. 

„To je päť,“ a namočilo prštek do druhej plnky. 
Tá chutila, ako jahody z ich záhrady. 

„Veru, zajtra už budeš mať päť rokov,“ a v krku 
sa jej zasekla hrča, ako melón, spomenula si na 
prvorodenú dcéru. 

Už je to viac ako päť rokov, čo nevidela Barboru. 
Myšlienky rýchlo zahnala, ale srdce ju neprestalo 
bolieť. 

Pozrela sa na svoju vnučku a tichším hlasom jej 
hovorila: „Preto ti aj s mamičkou upečieme dvoj-
poschodovú tortu, aby si vedela, aká si pre nás vý-
nimočná.“

Terezke zažiarili oči. Sledovala šikovné ruky sta-
rej mamy pri odlepovaní cesta z formy. Keď ju to 
omrzelo, zliezla zo stoličky a vbehla do obývačky. 

Terezkina mama kľačala pri otvorenej skrinke 
na koberci. Jeho okraje zdobili biele strapčeky. 
Eva ich vždy vyrovnávala, vyčesávala a privádza-
lo ju to do šialenstva. Nízky sekretár, svetlej far-
by mal veľa sklených vitrín. Vedľa stála knižnica 
patriaca otcovi.

Eva skryla povytiahnutú obrovskú škatuľu. 
Vstala, nohy sa jej ponorili do koberca. Terezki-

ne nohy sa do neho zľahka zaborili. V rohu stála 
lampa. Eva šikovne zatvorila skriňu, aby dcéra 
neuvidela škatuľu previazanú červenou mašľou. 

Z reproduktoru rádia sa ozývali ľudové piesne. 
Eva rádio vypla. 

„Čo lietaš po dome? Nikdy neviem, kde sa zja-
víš. Tak poď ku mne,“ Terezka sa vrhla mame oko-
lo krku. Eva si ju pritisla. „Prečo sa nejdeš hrať? 
Chýbajú ti kamarátky? Neboj sa, za pár dní pôjdeš 
do škôlky a tam si ich nájdeš.“ Terezka pokrčila 
plecami. 

„Chcem ísť do školy. Nie do škôlky.“
„Ale máš len päť rokov,“ vysvetľovala jej trpez-

livo Eva.
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„Aj tak by som radšej išla do školy. Poznám už 
písmenká,“ zopakovala nástojčivejšie a hrdo.

„V škôlke si nájdeš aj kamarátky. A na ďalší 
rok pôjdeš už do školy s nimi,.“ Eva uvoľnila dcéru 
z objatia a zmenila tému rozhovoru. 

„Tešíš sa na zajtra?“ a mrkla očkom na skriňu, 
či je darček pre Terezku dobre ukrytý. 

Teším sa na jeden darček. Dostanem ho, že ma-
mička?“ 

„Aký darček myslíš?“ zatvárila sa Eva naoko ne-
chápavo. 

„Dostanem kočík pre bábiku?“ Vyhŕkla zo seba, pri 
pohľade na nechápajúcu mamu. A už sa videla pre-
chádzať po uličke s novým kočíkom. Všetci na ulici mi 
ho budú závidieť, pomyslela si a poskočilo jej srdce.

„Aha, tento darček myslíš,“ potmehúdsky sa 
Eva zasmiala. „Keď si poslúchala....“

Terezka zosmutnela a previnilo pošepla: „Vždy 
som neposlúchala,“ vzápätí sa usmiala, až sa jej 
vytvorili na lícach jamky. „Ale to sa ani nedá, 
však? Ani ty neposlúchaš ocka.“ 

„Prečo to hovoríš?“ opýtala sa prekvapene Eva. 
Pozorovala dcérin výraz. Chcela čítať v jej tvári ale-
bo v očiach, čo tým dcéra myslí, ale nič tam nevidela. 
„Terezka, počuješ, čo sa pýtam!?“ zopakovala Eva 
otázku naliehavo, ale dcéra uhýbala pohľadom. 

Eva ju chytila za ramená a pozerala jej do očí. 
Terezka si uvedomila, že mamička si na odpoveď 
počká za každú cenu. Súkala zo seba pomaly slová 
a dávno oľutovala, čo vyslovila: „Počula som vás. 
Hádali ste sa. Aj si na neho kričala. To sa nepatrí 
kričať na svojho ocka.“ 

Eve sa zaleskli oči a ťažko vyslovila: „Nepatrí. 
Ja viem.“ 

Pustila dcéru, aby ju ešte silnejšie objala, fučala 
jej do ucha, ale Eva ju stále stískala. 

Terezka sa zhlboka nadýchla a opýtala sa: „Ma-
mička a kde je môj ocko?“ 

Evu striaslo a zašepkala: „Ešte nie je čas na ta-
kéto otázky,“ ukryla si tvár na dcérine drobné ra-
mená, aby jej nevidela slzy. 

Terezka vybehla z izby. Prebehla veľkou veran-
dou. Tri schody ju delili od dvora, aby sa posadila 
na drevenú hojdačku. 

Rukami sa zachytila dvoch lán zauzlovaných  
v železných hákoch. Vyskočila na hojdačku v krát-
kej sukničke. 

Postavil ju starký pre ňu na železnom stĺpiku, 
kde prášila koberce jej mamička. Starký jej sľúbil, 
že ju naučí hojdať sa.

Terezka kmitala nohami, predkláňala sa do-
predu, aj dozadu, ale hojdačka stála na jednom 
mieste. Ako mi to starký vysvetľoval? Rozmýšľala. 
Včera jej to aj ukázal. 

Jednou rukou jej uchopil obidve kolená, druhou 
ju držal a hovoril: „Hore-dole, hore-dole,“ tak prečo 
jej to nejde? Robí to tak isto. 

Nahnevane zoskočila z hojdačky až jej nadsko-
čila sukňa. Ona si počká, kým ju niekto pohojdá! 
Vyšpúlila pery a prešla po úzkom chodníku na ko-
niec dlhej záhrady. 

Raz podskočila jednou nohou, potom druhou, aby 
bola čím skôr v chatke na konci záhrady. Nad hla-
vou viseli nedozreté strapce hrozna, tienili slnku 
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svojimi plodmi aj listami. Starý otec z nich robieval 
víno. Mal ho odložené vo veľkých džbánoch. 

Z každej strany chodníka na ňu vykúkali kríky 
šípových ruží. Rozvoniavali záhradou a jedna bola 
krajšia, ako druhá. Odtrhla by aj mamičke, ale na-
posledy si pichla do prsta trň. Tiekla jej krv. Usta-
rostene pribehol k nej starý otec. Vložil si jej prst 
do úst a cmúľal ho. Už dávno by na to zabudla, ale 
on jej ošetroval prsty, aj čo nekrvácali. 

Postupne si ich vkladal do úst a v očiach mal 
zvláštny výraz. Vyplazoval pri tom jazyk ako žaba 
z rozprávky, čo chytala muchy na svoj dlhý, lepka-
vý, jazyk. Nepáčilo sa jej to. 

Terezka vstúpila do chatky na odkladanie nára-
dia. Ovalil ju nedýchateľný vzduch. Sparné teplo 
ju priam dusilo. Na stene viseli odložené hrable, 
motyka s rýľom, drevené vidly. 

Z druhej strany stála kanapa, na nej starký od-
dychoval, keď pracoval v záhrade a nechcelo sa 
mu ísť do domu. V rohu stála veľká vyrezávaná 
almara. V nej mal starký veci na prezlečenie, keď 
ide na rybačku. 

Na skrini bol zámok, Terezka už dávno zistila, 
kde starý otec ukrýva kľúč, ale neposlúchnuť ho, si 
nedovolí ani stará mama. 

Starého otca všetci rešpektovali. Deti, ktoré vy-
učoval, kolegovia, riaditeľ školy, aj susedia. Iba 
jeden človek sa ho nebál. Tajomný sused. Navšte-
vovali ho cudzí ľudia vo dne aj v noci a starý otec 
ho nemal rád. 

Počula, ako niekto z dvora na ňu kričal: „Terez-
ká,,“ pobehla naspäť k dvoru. Prešla okolo pivnice 

postavenej v zemi. Vždy, keď so starkým do nej 
vchádzali, cítila sa nepríjemne.

Schody vytesané z kameňa sa rokmi rozpadáva-
li a drobili sa na menšie kamienky. Tie ju pod san-
dálikmi tlačili, ale starý otec nebral ohľad. Schody 
boli vysoké a ona musela ešte vyššie zdvíhať nohy, 
aby ich vôbec prešla.

Starý otec ju držal za ruku a rýchlo ju ťahal dolu, 
akoby pred niečím utekali. Kamenná pivnica a v nej 
pavučiny so svojimi obyvateľmi čakajúcimi na zatú-
laný, lietajúci hmyz boli jedinými svedkami. 

Tmavá pivnica smrdela vlhkou zatuchlinou a ví-
nom. Všade na veľkých policiach stáli odložené skle-
nené, obrovské džbány s červeným vínom z minulých 
rokov. 

Najväčší džbán bol väčší, ako ona a stál na naj-
vyššom schodíku. Vyzeralo to, ako pódium.. Len tu 
nikto nespieval a netancoval. 

Na strope miesto lampy vyčnievala žiarovka 
z objímky. Tou, keď sa zakrútilo, tma sa zmenila 
na prítmie. Druhú žiarovku starký nikdy neroz-
svietil, nemal rád svetlo. 

Terezka pobehla ešte rýchlejšie, aby mamička 
dlho na ňu nečakala. Južnú stranu steny z dvora 
tvorili malé okienka s parapetom. Na nich mala 
stará mama poukladané črepníky s muškátmi. 
Celá strana bola zasypaná kvetmi, ako na lúke. 

Terezka vbehla do kuchyne. Stará mama prere-
zala niťou cesto a priložila posledný plát na plnku. 

Mamička miešala čokoládu. 
Keď uvidela dcéru, opýtala sa: „Kde si bola? Ne-

chala som ti vylízať čokoládu,“ a podala jej kviet-
kavý kastrólik. 
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Terezka si namočila do neho prst a cmukla:: 
„Mňam.“ 

Mama so starkou sa zasmiali. Obliali čokoládou 
tortu a na tácku položili ozdobný čipkový papier. 
Tortu opatrne preložili. 

Starká ponatierala kraje a servítkou utrela 
z papiera aj zo stola pár fŕkancov od čokolády. 
Tortu odniesli do komory, aby vychladla. Majú aj 
malé sviečky. Neskôr tortu nimi vyzdobia, aby sa 
Terezka ešte viac potešila. 

.„Terka, Terka,“ ozývalo sa z dvora. 
Nad murovanou prikrytou studňou sa starký 

skláňal nad hlineným vedrom naplneným vodou. 
Plával v ňom veľký rak. Klepetá mu cvakli na 
prázdno.

„Pozri Terka,“ ukázal jej vyplašeného raka. 
„Chytil som ho spolu s rybami. Chceš vidieť, aké 
ryby som nachytal?“ 

Jozef naklonil hlavu do jednej strany a skúmal 
vnučku pozornejšie. „Mám ich v chatke, potom ich 
hodím do kade. Pod Terka, ukážem ti ich.“ Opako-
val naliehavejšie. 

Záhradná chatka s náradím na úpravu záhrady 
a na nej trofeje úspešného rybolovu starého otca. 
Zvonku na drevenej stene boli ponapichované, vy-
sušené hlavy rýb. Najväčšia hlava sumca vzbudzo-
vala rešpekt.

Starý otec jej vždy rozprával historku, ako s ním 
zápasil: „Bol to boj o to, kto z koho,“ a hrdo ukázal 
na vystavenú hlavu sumca.. Terezka ju obchádzala. 

„Poď ukážem ti kapra, čo som dnes chytil. Je ta-
kýto veľký,“ roztiahol ruky do strán od tela. Ucho-

pil ju za drobnú rúčku, stratila sa v jeho veľkej 
dlani. 

Terezka už s ním chcela ísť, ale skríkla na ňu 
mama: „Kde si zlatko? Poď sem.“ 

Pozrela sa na starého otca a povedala: „Mama ma 
volá. Musím ísť,“ netušila prečo, ale potešila sa.

„Tak utekaj, keď ťa volá!“ Povedal znechutene 
starý otec a odsotil vedro. 

Voda v ňom sa rozhojdala, rak vyplašene plával. 
Terezka postrehla jeho hnev. Možno sa tak veľmi 
chcel popýšiť tým veľkým kaprom, pomyslela si  
a vybehla hore schodmi za mamičkou do kuchyne. 

„Oblečiem ťa na výlet,“ povedala Eva a žmurkla 
na dcéru. 

Parádnica sa potešila. Mamička ju krásne vyob-
lieka a predvedie sa. Všetci v dedine budú hovoriť, 
aká je krásna. Aj na ulici ju všetci majú radi, lebo 
vyrastá na nej, ako jediné dieťa. Výnimočná ulica. 
Nejazdia po nej žiadne autá, iba tie, čo prídu k su-
sedovi na návštevu. Nie je, ako ostatní. Chodia si 
k nemu, pre múdre slová aj pre nádej. Pošuškáva-
lo sa, že sa potajomky oženil, lebo čakal dieťa.
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5. kapitola

Výlet

„Mamička a kam pôjdeme?“ Dvadsaťjedenročná 
žena pozrela na milovanú dcéru. „Niekoho ti dnes 
predstavím,“ a vtisla jej bozk na čelo. 

„Koho?“
„Uvidíš,“ rozprávala tajnostkársky. 
„Ale povedz mi koho?“ Dobiedzala dcéra.
„Jedného, veľmi milého človeka.“ 
Eva sa obliekla krajšie, ako inokedy. Obliekla 

si sviatočné šaty, aj keď nebola nedeľa. Vyčesala 
si vlasy, vzadu si ich zopla vysoko hore. Jej štíhly 
krk si priam pýtal bozk muža. Spokojne sa pozrela 
do zrkadla a pre niečo sa vrátila. V ruke si niesla 
náušnice. Pri zrkadle si ich pripla. Hodili sa k li-
lavým šatám. 

„Si veľmi pekná,“ povedala Terezka a tiež sa 
pretŕčala pred zrkadlom. Eva jej nasadila klobúk 
a žmurkla na ňu. Vyzeráš, ako veľká slečna.“ 

„Som veľká slečna,“ odpovedala dcéra roztopaš-
ne.. „A je to ďaleko, alebo blízko? A ako pôjdeme? 
A odkiaľ poznáš toho milého človeka?“ Neprestaj-
ne dávala mame otázky.

„Nie je to ďaleko. Pôjdeme vláčikom. Ani sa ne-
nazdáš a budeme tam, len sa rozlúčime so star-
kou.“ Eva opatrne pozrela na mamu. Pohľadom ju 
prosila, aby jej nevyčítala pred dcérou. 

„Mala by si mať rozum! Nepoznáš ho,“ hnevala 
sa Evina mama. Nebrala ohľad na vnučku, bola 
príliš rozčúlená. Otvorila kredenc natretý olejovou 
farbou, a vložila do neho bielu misku s červenými 
bodkami, kde bola pred tým plnka na tortu. 

Na kredenci pri váhe, stálo rádio. Vedľa neho 
kalendár. Na ňom napísaný rok tisícdeväťsto se-
demdesiattri. 

Terezke žiarili oči, nemohla sa dočkať výletu. 
Na hádky medzi starou mamou a jej mamou, si 
zvykla, ale intenzita hádok bola častejšia a výbuš-
nejšia a na to sa zvyknúť nevedela.

„My ideme vláčikom. Starká, počuješ? Idem 
s mamičkou na výlet vláčikom. A dostanem lís-
tok. Ujo vo vláčiku mi ho dovolí cvaknúť, že ma-
mička?“ Terezka poskakovala a spievala: „Trala-
la – tralala. 

Eva nevraživo pozrela na mamu, „je to môj život. 
Tiež mám právo na šťastie. Nemala som ho veľa.“

„Eva, kto ti za to môže!? Bojíme sa s otcom o te-
ba. Koľkokrát sa potrebuješ spáliť, aby si pochopi-
la, že ti chceme dobre. Si taká mladá a...“ s láskou 
pozrela na vnučku. „A máš už päťročné dieťa.“ 

Eva pozrela na mamu a nahnevane zasyčala: 
„Si taká slepá. Vidíš len, čo chceš! Ty naozaj nič 
nechápeš!? Nikdy si nič nepochopila?! Ty aj s tým 
tvojim zbabelým strachom. Si myslíš, že aký 
je...“ 
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„Tak už dosť!“ Skríkla Štefka, až jej preskočil 
hlas. Hodiny začali odbíjať poludnie. Terezka vy-
plašene pozrela na mamu a potom na starkú. 

Eva potiahla dcéru. Zabolelo ju to, ale mlčala. 
„Poďme, lebo nám utečie vlak.“ Uchytila dcéru 
a bežala preč. Z diaľky počula hlas nahnevanej 
mami: „Dievča zle robíš. Otec sa bude hnevať.“ Te-
rezka nestihla ani poslať starkej letmý bozk. 

S krikom pribehol z dvora Evin otec: „Kam išla!?“ 
Chcel sa za dcérou rozbehnúť, ale držal pred 

sebou krvavé ruky, mal na nich prilepené šupiny. 
Smrdel rybacinou a hnev mu zmenil výraz tváre.

„Kam, kam! Dá si odo mňa povedať? Nedá! Málo 
hanby nám tá narobila?“ 

Pozrela Štefka zúfalo na manžela „Susedom som 
sa nemohla pozrieť do očí.“ Prekrížila dlane a pre-
žehnala sa. „Kto to kedy počul, aby v jednej rodine 
bolo toľko nešťastia. Naše meno niečo znamenalo. 
A teraz? Ľuďom sa nemôžem pozrieť do očí. Niečo 
také by som znovu už neprežila.“ Vyslovené vety 
ju fackovali. „Keď si len spomeniem, ako si na nás 
ukazovali prstom. Stíšila hlas: „Nebyť teba, bola 
by dnes Eva v nejakom ústave a bez malej. Veta 
jej zanechala horkosť na jazyku. 

„Vychovali sme dcéry, vychováme aj vnučku! 
Keby som ho dostal do rúk...“

Muž s preriedenými vlasmi na temene, s prísnym 
výzorom, v károvanej košeli, v starých tesilových 
nohaviciach odkráčal späť k dvoru, aby nakrájal 
kapra na porcie.

Vnútornosti vyhodí mačkám túlajúcim sa okolo 
ich dvora. Vždy sa okolo neho obšmietajú, a prelie-
zajú mu pomedzi nohy, vedia, že im odhodí ostatky 

z rýb. Bijú sa o rybacinu, syčia a prskajú na seba, 
aby si odtrhli pre seba, čo najväčší kus. Nadrobe-
ný chlieb v mlieku im nechutí a ryba si im v tomto 
dome vždy ujde. 

Štefka sa posadila. Manželove slová sa jej zare-
zali hlboko pod kožu. Boleli. 

V ušiach jej doznievali slová. Vychovali sme 
dcéry.

„Tak prečo mi zostala jedna?“ Zovrelo jej srdce. 
„Kde si dcérenka moja,“ mrmlala, aby ju nepočul 
manžel.

Očami zablúdila smerom, kde stál kalendár. 
„Už je to päť a polroka, čo som ťa videla naposledy. 
Je ti lepšie tam kde si?“ zavzdychala. Rukami si 
pretrela zvlhnuté oči.

Predstavila si dcéru, ako kráča pri veľkých mra-
kodrapoch. Počula o nich z manželovho rozpráva-
nia. Inokedy, ako sa plaví loďou alebo jazdí vo veľ-
kom aute. Raz sa mi vrátiš, pomyslela si. 

Z vrecka nylonovej, kvietkavej zástery, vytiahla 
pokrčenú vreckovku a pretrela si oči. „Raz sa vrá-
tiš. A už ťa nikdy nepustím.“ Šepkala si nešťastná 
Štefka. Najviac ju dusilo, že nemohla o svojej dcé-
re rozprávať pred manželom Rozčuľovalo ho to. 

Utešovala ju myšlienka, že jej dcéra utiekla do 
sveta za veľkú mláku a má sa lepšie, ako si doká-
že predstaviť. Vedela, že Eva narážala pri dnešnej 
hádke na tento strach. To je ten hriech. Kto to 
kedy videl zrieknuť sa dcéry pred manželom. Nie 
sú to šaty, ktoré vrátime, keď sa nám nepáčia. Ale 
odvahu nenašla. 

Vstala a pozrela do komory či už čokoláda na 
torte vychladla.



D&'$�� M�(�$')� " 44 T������ � B"#$% 45

6. kapitola

Záhadný muž

Eva robila veľké kroky a nervózne až bolestivo 
dcére zvierala dlaň. Terezka vždy pobehla. Stani-
ca bola blízko, vlak bol pristavený. Na nástupišti 
sa z ampliónu ozýval hlboký hlas, oznamoval od-
chod vlaku. 

Eva ešte rýchlejšie ťahala dcéru k okienku, 
Kúpila lístok do Trenčína, hodila ho do peňažen-
ky aj s drobnými, čo jej pani za okienkom vydala. 
Schmatla dcérinu dlaň a leteli na nástupište.

Nastúpili do vlaku, prešli úzkou chodbičkou 
a posadili sa do najbližšieho kupé. Eva zhlboka 
dýchala a Terezka smoklila. „Neplač Terka, už 
je dobre, už bude všetko dobré,“ upokojovala Eva 
rozrušenú dcéru, ale hlavne seba. Terezka sa po 
chvíli utíšila, Eva jej naslinenou vreckovkou čisti-
la volán na šatách, zašpinila si ich pri nastupovaní 
vysokými schodmi. 

Terezka sa upokojila a posadila sa s vystretý-
mi nohami na bordové sedadlo. V bielych šatách 
s červenými, drobnými kvietkami, v červených la-
kovkách a s nepatrným fliačikom na šatách, pozo-

rovala cestu. Jemné kučery jej vytŕčali z pod bie-
leho klobúčika.

„Kedy si sa spálila?“ Eva na ňu prekvapene po-
zrela, ale vyhnúť odpovedi sa nedokázala. 

„To sa tak hovorí, vieš?“ 
„A komu sa tak hovorí? Keď niekoho spáli 

oheň?“ Eva uvažovala, ako vysvetlí dcére, že spáliť 
sa, znamená urobiť osudovú chybu. 

„Hovorí sa tak ľudom, ktorí spravia vo svojom 
živote chybu. Osudovú chybu.“

„Mama aj ty si spravila osudovú chybu?“ 
Eva si oprela hlavu o sedadlo, zdala sa jej ťaž-

ká, privrela oči a uvažovala, že nenápadne zmení 
tému, aby nemusela dcérke odpovedať. „Pozri sa 
Terezka,“ zaklopkala prstom na okno, „keď sa bu-
deš dobre pozerať, uvidíš Trenčiansky hrad.“

Terezka priložila čelo na okno a so záujmom sle-
dovala korpulentné múry chátrajúceho hradu zni-
čeného pred pár rokmi obrovským požiarom. 

„Mamička, tam bývala princezná?“ opýtala sa 
Terezka a čelo od skla nezdvihla. 

„Šľachta.“
„Ale aj princezná?“
„Možno aj princezná,“ Eve sa nechcelo rozprávať. 
Vlak zabrzdil a zhlboka si odfúkol. Čakal kedy 

cestujúci nastúpia, aby sa nadýchol, vypustil paru 
a znovu sa rozbehol Rytmus kolies Evu uspával. 
Na chvíľu zavrela oči. 

Odolávala pokušeniu myslieť na muža, ktorému 
ide predstaviť dcéru, ale túžba bola silnejšia. Pri 
myšlienkach na čiernovlasého muža s modrými 
očami sa jej chvelo srdce. Už len chvíľa a Ivan uvi-
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dí jej dcérku. Dá im všetku lásku sveta. Sľúbil jej 
to. Odídu sním. Opustí rodičovský dom. Dusí sa 
v ňom. Dlhšie v ňom bývať nemôžu. Ľúto jej bude, 
iba mami. 

V spomienkach na Ivana pocítila vzrušenie. Ne-
mohla sa zbaviť slastného pocitu, keď jej bruška-
mi prstov prechádzal od kľúčnej kosti až k prsiam. 
Stretnutia plné vášne ju držali ju nad vodou. 

„Na nasledujúcej zástavke bude Trenčín?“ vyru-
šila ju z myšlienok zhrbená žena s veľkou nošou 
na chrbte. Eva prikývla. Starena sa trepala dnu, 
batoh sa jej zaprel medzi dvere a nemohla ani dnu 
ani von. 

Terezka prekvapene pozorovala ženu a jej ba-
toh. „Čo v ňom máš teta?“ 

Eva sa zahanbila za dcérinu roztopašnosť a ká-
ravo jej povedala: „Terezka, to sa nepatrí. Ako sa 
to správaš k cudzím ľudom?“ 

Žena konečne vtlačila dnu batoh, odložila ho na 
sedadlo vedľa seba, pozrela sa na dieťa. Naklo-
nila zvráskavenú tvár do jej vyplašenej tváričky. 
Terezka cítila jej nepríjemný dych. Vyčítala z nej 
niečo nepopísané. Ťažko sa zdvihla a znovu si dala 
nošu na krivý chrbát. 

„Ešte nebudeme stáť. Upozornila Eva starú 
ženu, aby nečakala zbytočne s batohom v chodbe.

Starena so zvláštnym pohľadom, s bradavicou 
pri ústach, sa otočila k Eve a nenávistne zasyčala: 
„S diablovým plemenom cestovať nebudem. Pre-
kliate ženy!“

„Nerozumiem vám,“ povedala rozpačito Eva. 
Starena vystrela ruku, hrboľatým ukazovákom 

namierila na Evine ustráchané dieťa, „diablove se-
meno. Ste všetky prekliate opovrhnutým mužom,“ 
a stratila sa za dverami. Eve sa roztriasla brada, 
mlčala. Len slzy jej stierali očnú linku. 

Terezka sa bojazlivo opýtala: „Prečo mi to tá 
škaredá teta povedala?“ zoskočila zo sedadla a ho-
dila sa mame okolo krku.

„Bola to hlupaňa,“ povedala Eva a pomyslela si, 
že starena mala pravdu. Asi boli naozaj prekliate. 
Terezka si oprela hlavu na mamine rameno. Pr-
výkrát vo svojom živote zažila nemilosť dospelého. 
A netušila prečo.


