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1
DEDINA

Vystúpila z autobusu a poobzerala sa navôkol – nikde
nikoho. Až po chvíli zbadala pod prístreškom krãmy pivárov.
Tí nepohnú zadkom, ani keby zlatom platila. Vyhodila si Èažk˘
vak na plecia a stúpala do kopca. 

Vzdialenosti, ktoré jej v detstve pripadali obrovské, sa
v dospelosti skracujú. Les je na dosah a rovno pod ním tetkina
chalupa. Vak je však ãoraz Èažší. Naão vláãim toºko krámov,
kopu handár ako obletovaná filmová hviezda.

Tetku neãakaná návšteva nezaskoãí. Všetko predvída. 
– Snívalo sa mi, že prídeš, moja. Ak˘ vietor Èa dovial? 
– Veì som telefonovala Helenke, – vysvetºuje Hana, ale

tetka len mykne plecom: – âi sa tá ukáže? Nikdy nemá ãas!
Na peci vrie voda na ãaj, na stole sú kúpne buchty. 
– Pre koho budem piecÈ? Pre seba? – vysvetºuje tetka. – Kúpila

som ich zopár pre hosÈa, daj si k ãajíku! V chladivej drevenici
zaznie slovo ãajík a Hana vie, že je v bezpeãí, a hoci už nie je dieÈa,
nemôže si zaboriÈ tvár do staromaterinsk˘ch sukní, schovaÈ sa
pred svetom, predsa sa jej uºaví. V tomto dome a v tejto doline
vždy úãinkovali akési ãary, pôsobí to aj na Àu, akoby sa jej podari -
lo ãosi dobiedzavé odohnaÈ, utlmiÈ vlastn˘ nepokoj. 

V noci slastne vdychuje teplo nad˘chan˘ch perín, zrána sa
kochá rosou v záhrade, tichom lesa, vôÀou such˘ch bylín
v drevenici. 

Budem sa túlaÈ, k˘m si nohy nezoderiem, zaumieni si.
– Musíš prísÈ k sebe, – pouãuje ju tetka, keì jej núka jedlo.

Netuší, akú pravdu vyslovila, ako ìaleko má Hana v tejto chvíli
od seba samej, ako sa v posledn˘ch rokoch sama sebe vzdialila,
keì chcela urãovaÈ vlastn˘ život, znásilniÈ osud. Musela dostaÈ
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po nose, aby pochopila, že od života nemožno braÈ viac, ako
sám dáva, že každé nadrapovanie sa skonãí zle.

– Si bledá a chudá, – tvrdí tetka, aj v deväÈdesiatke ãer-
venolíca, pokojná, vyrovnaná, niã ju nevyvedie z miery. 

Musím sa to od nej uãiÈ, vraví si Hana. Niektorí chodia
hºadaÈ pokoj duše do himalájskych kláštorov, mne postaãí
rodná dedina. Dom pod lesom vonia prastar˘m drevom ako
kedysi. ŠÈastie, že vìaka tetkinej tvrdohlavosti ešte stojí.

�

Niekoºko dní strávi v robote okolo domu, aby sa tetke za-
vìaãila za pohostinstvo. Spoloãn˘mi silami bielia steny,
natierajú plot, okopávajú zemiaky na záhumienku. Tetka
pracuje ako motor, do každej ãinnosti sa púšÈa plná síl, k˘m
Hana v duchu vzdychá, bolí ma chrbát, mám Èažké nohy,
omdlievam od únavy.

Iba v duchu. V tomto dome sa nepatrí nariekaÈ.
Zato v lese, na ãoraz dlhších prechádzkach, sa nahlas roz -

práva sama so sebou, kade to blúdiš, ão vlastne hºadáš? Každ˘
peÀ si m˘li s ºudskou postavou, s úzkosÈou striehne, ãi za
krovím neãíha nebezpeãenstvo. NašÈastie má so sebou psa.
Tetka je zvyknutá chodiÈ po horách sama, no Hanu varuje: –
Hory sú zákerné! Treba dávaÈ pozor!

Aj pes sa volá Pozor.
– Pozor, Pozor! 
Zviera dobehne, vìaãné za pozornosÈ, za pohladkanie po

chlpatom chrbte, vyskakuje v márnom úsilí vyrovnaÈ sa ãlo -
veku, ãosi mu povedaÈ aj inak ako reãou tela.

– Pozor, Pozor!
To nie je ozvena. Zreteºne poãuÈ mužsk˘ hlas. 
Dolu strm˘m brehom zbehne na cestu bradat˘ chlap. Tak

prepadávali pocestn˘ch hôrni chlapci. Hana chce zadržaÈ psa,
ale ten naradovane beží mužovi v ústrety. Zopakuje sa uvítací
rituál, Pozor vyskakuje, takmer olizuje bradáãovu tvár, muž
ho škrabká za ušami. 
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Stretli sa starí známi, netreba sa báÈ. 
– Aj my sa poznáme, – neisto sa usmeje Hana.
– Akoby nie! Poãul som, že si prišla, ãakám, kedy sa ukážeš

v dedine. Spyšnela si, na rodinu zabudla, do krãmy nechodíš...
– vyãíta jej Daniel.

Hana sa nebráni, nemá chuÈ ãokoºvek vysvetºovaÈ. Ako by
to vôbec vysvetlila? Prišla som na dovolenku? PriznaÈ pravdu?
Stratila som zamestnanie, ale aj dôveru k ºuìom, mám všet -
kého plné zuby, chcem byÈ sama!

– My sme rodina? – zaujíma sa Hana.
– No – taká vzdialená, z piateho kolena. V tejto dedine je

každ˘ s každ˘m rodina.
Znova ju objal okolo pliec, tak bezprostredne, že nestihla

uhnúÈ. Zaregistrovala pevnosÈ mužsk˘ch svalov, zasiahlo ju
to, zasa reagujem na mužsk˘ dotyk, sprosté hormóny ešte
vždy vládnu telu, bez ohºadu na duševnú ubytosÈ.

Zmenila smer a zr˘chlila krok, chvatne sa vracala domov.
Z lesa vyšli na druhom konci dediny, pri krãme.
– Poìme na pivo, – navrhol. – âlovek vysmädne.
âakala, že prezradí nieão o sebe, ale Daniel mal plnú hlavu

in˘ch starostí. Les nad jazerom chce kúpiÈ nejak˘ cudzinec!
A hlúpi dedinãania sú ochotní lacno predaÈ! Trasú sa za pe -
niazmi! V kostole si aj nepriatelia podajú ruky, no za kostol-
nou ohradou sused susedovi hrozí päsÈou, ty zlodej zlodejsk˘,
odoral si mi brázdu, dám Èa na súd! Chcelo to dve pivá, po
chvíli azda aj tretie, no na Hanino prekvapenie sa v Àom pre-
budil džentlmen a vãas sa zdvihol, dámu sa patrí odprevadiÈ.

Tetka bola, pravdaže, zvedavá. 
– Kto Èa to odprevádzal, moja? 
Dobre vedela, kto to bol, jej bystrému zraku niã neunikne,

ani neãakala na odpoveì, a už spriadala plány, tak˘ dobr˘
chlapec, a dosiaº star˘ mládenec, ja neviem, ão to bude s t˘mto
svetom, nikto sa nechce ženiÈ, ani ty sa nechceš vydaÈ, ani He-
lenka na vydaj nepomyslí, ak to takto pôjde ìalej, ºudstvo vy-
hynie... 

MaÈ tak tetkine starosti. Napokon, každ˘ máme svoje, ja sa
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rozhodne musím daÈ psychicky dokopy, nemôžem ísÈ za ne-
jak˘m zamestnávateºom a presviedãaÈ ho o svojich kvalitách,
keì o nich sama pochybujem, keì zo mÀa kriãí neistota
a ledva stojím na nohách. Daniel však stojí za hriech. Mala
som sa s ním dohodnúÈ na ºahšej horskej túre, zaviesÈ na to
reã, na všetko prídem neskoro.

Na druh˘ deÀ plela záhradku, keì sa pristavil pri plote, ani
nezišiel z bicykla: 

– V nedeºu by sme si mohli urobiÈ v˘let. Hora volá!
Prik˘vla.
– O siedmej ráno? Prídem po teba!
Chcela namietaÈ, že pre Àu je to priskoro, ale znova len

nemo prik˘vla.
Chvíºu si pretierala zrak, ãi sa jej to neprividelo.

�

Vždy v podveãer vybehla na niektor˘ z blízkych kopcov,
nemohla sa nas˘tiÈ pohºadov z v˘šok, videlo sa jej, že t˘m
získava nadhºad aj nad vlastn˘m životom, že tu, stratená v ze-
leni, môže pouvažovaÈ nad položením, v ktorom sa ocitla –
alebo do ktorého skôr padla, áno, pouvažovaÈ nad vlastn˘m
pádom, akoby prvotn˘ pád prarodiãov v raji musel každ˘
aspoÀ raz zažiÈ na vlastnej koži. 

V˘hºad však clonila hmla a v hlave sa rojili nebezpeãné
myšlienky. Dnes nemám dobr˘ deÀ, zdvihla sa z navlhnutého
pÀa, tetkine choré kosti správne predpovedali dážì.

K˘m zbehla do dediny, už rosilo. 
Za stolom sedela útla dievãina. Tetka jej radila, aké byliny

pomáhajú lieãiÈ rany, zacelia chorú kožu. 
– Treba ich miešaÈ v správnych dávkach, – vysvetºovala

tetka a po štipkách pridávala do misky byliny. Izba voÀala ako
lúka po kosení.

Hana predpokladala, že dievãina má problémy s akné,
v tmavej chyži jej nevidela do tváre. 

– Ako sa vám odvìaãím? – robila si starosti mladá žena.
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– Len choì, k˘m sa nespustí leja, – odháÀala ju tetka. – Má
choré dieÈa, – vysvetºovala Hane, keì za návštevníãkou zavrela
dvere. 

– Taká mladá má dieÈa? – ãudovala sa Hana. – Vyzerá ako
dievãatko.

– Veºmi sa trápi, – šomrala tetka. – Od narodenia má
smolu. Ktohovie, ãi ju neuriekli. Veru, inšie to nebude, iba
úrek. Preão by ãlovek ublížil cudziemu dieÈaÈu? Zdravému,
krásnemu chlapãekovi! Neduživé deti, to bolo inšie. Voºakedy
ak babica zbadala, že s dieÈaÈom nie je všetko v poriadku, vy -
stavili ho mrazu, odišlo na zápal pºúc. V dedine nebolo ne-
dochôdãat, okrem Cilky, ale tá, ão je aj slabá na hlavu, sa
vydala a má kopu súcich detí.

– Vystavili novorodenca napospas mrazu?! Aké kruté, –
žasne Hana. Nikdy nepochopí tajomstvá dediny, ukr˘va ich
hustá hmla, pripomenula si obraz zachyten˘ na podveãernej
prechádzke. 

– Veru kruté, – šomre tetka. – Život je neraz neºútostn˘,
samé súženie.

Hana mlãala. Zaskoãilo ju, že krutosÈ sveta neobíde ani ro-
mantickú dedinku v údolí pánubohu za chrbtom. 

Schováva hlavu pod perinu, aby nepoãula zav˘janie
vetra, tlkot dažìa na streche a za drevenou stenou.

�

Zvoní mobil. – Nezobudil som Èa? – zaujíma sa Daniel. Ach,
áno, je nedeºa. Dohoda platí. 

Hana sklamane zisÈuje, že na v˘let sa ide v skupine, pod
lesom ãakajú traja muži a mladá žena s chor˘m dieÈaÈom.

– Ideme vysoko, máš dobrú obuv? – kontroluje Hanu
Daniel.

– Pozor, Pozorko! – objíma psa chlapec.
Vrstva ihliãia, ktoré vietor zmietol na cestu v úvoze, tlmí

krok, tu a tam zapraští haluz, ozve sa vták, prerušovan˘ zvuk
pripomína poplašnú sirénu.
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Ja naivka, predstavovala som si romantick˘ v˘let so sym-
patick˘m chlapom, milovanie pod kríãkom, ako inak!

Stúpanie je strmé, ženy mlãia, iba chlapi tu a tam zažar-
tujú. Malého nosia na pleciach, raz jeden, raz druh˘. Možno
je to dieÈa dediny, usúdi Hana. Kedysi tu vládol tak˘ zvyk,
dievky spávali pri otvorenom obloku, aby mil˘ našiel cestu do
komôrky. Možno mil˘ch bolo viac, možno nikto z t˘chto šty-
roch nevie, ãi dieÈa nie je jeho.

Po dlhom v˘stupe jej huãí v hlave. 
Hory nesklamú: pod bralom sa krãí chata, terasa je pustá,

ale majú tu pivo. Hana sa až po prv˘ch dúškoch rozhliadne
navôkol, obdivuje v˘hºad. Chrbty vrchov sú na dosah a v tem-
rave na dne kotliny sa zrkadlí pleso.

Chlapi rozložili na stole mapu a vzrušene debatujú. De -
dinãania nemajú z ãoho žiÈ, tieto lesy sú na predaj! To
nesmieme dovoliÈ! ªudia sú už takí ohlúpnutí, že idú sami
proti sebe. A mocní tohto sveta sú ãoraz mocnejší, využijú
hlúposÈ slabšieho. Treba sa brániÈ! SpomeÀte si na dávne ãasy,
kedysi tu bola dedina, kráº ju chcel daÈ za odmenu do držby
blízkemu kráºovskému mestu, ale dedinãania sa postavili na
odpor: Nikdy sme neboli niãí poddaní a ani nikdy nebudeme!
Bojovali do posledného chlapa, o život prišli aj ženy a deti. âas
odvial stopy spáleniska z povrchu zeme a odveje ich aj z pa -
mäti potomkov. 

Hana sa rozpamätúva, pravdaže, kedysi ãítala román na tú
tému, napísal ho dedinsk˘ uãiteº, vzdialen˘ príbuzn˘, ãlovek
z rodiny. Neraz poãula báj o zemetrasení, ktoré pochovalo
víÈazov. Bralami obkolesená dolina sa aj tak volá: Zapriepadlá.
Na dne leží záhadné, legendami opradené jazero. 

Tú knihu má kdesi v knižnici, musí ju pohºadaÈ. 
Chvíºu sa venuje Zuninmu chlapãekovi, dojímajú ju jeho

múdre oãká, nestíha odpovedaÈ na otázky. Zabudla som, ako
sa volá ten vtáãik, ão tak pekne šveholí, sp˘tame sa uja Da -
niela.

Sústredené mužské hlasy. Milá, trochu vyplašená žena. Na
otázky odpovedá skúpo. Prežila veºké trápenie, bola vydatá, po
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rozvode musela dlho bojovaÈ o dieÈa. Všetci navôkol ju pod-
porovali. ªudia sú tu dobrí. Chlapec je chor˘, má za sebou
mnohé operácie, ale už je lepšie. 

– âo by som si sama poãala? – p˘ta sa mladá matka.
Veì hej. A ão si ja poãnem, kladie si otázku Hana. Zavesím

sa nejakému chlapovi na krk? Teraz to nechajme. Nie je na to
vhodn˘ ãas.

Sústredí sa na zázraãn˘ v˘hºad. Pokoj a ticho. Kotlina
pripomína temné prepadlisko. Nablízku tlmené mužské hlasy,
v úboãí vzdialen˘ vták. Kedy v živote sa taká chvíºa zopakuje?

�

Blázniv˘ deÀ, vravela si, keì koneãne sedela vo vlaku.
Otravovalo ju chodiÈ po úradoch a žiadaÈ peãiatku – potvrde-
nie, že prácu hºadala aj tam, kde ju pre Àu nemajú. Otravovalo
ju vybavovaÈ formality na úrade práce a nestratiÈ dôstojnosÈ.
Otravovalo ju sedieÈ v kaviarni s Renátou a poãúvaÈ hlúpe reãi.
Ty sa nemáš na ão sÈažovaÈ, Hana! Si mladá, zdravá, ão ti
ch˘ba? Iba poriadny chlap. Ak nikoho nemáš, je to tvoja chyba.
Podºa mÀa si dostala každého, koho si chcela!

Vlak je takmer prázdny. V chodbiãke sa mihne zopár
mužov ochotn˘ch prekonaÈ každú prekážku na ceste za pivom
alebo nieãím tvrdším v jedálnom vozni. Zvedavo nazrú do
prázdneho kupé, skontrolujú, ãi osamelá cestujúca stojí za
hriech, a pokraãujú v ceste za vznešenejším cieºom.

Možno som dostala každého, koho som chcela. Nebolo to
mojou zásluhou, muži sú zväãša takí, berú bez v˘beru všetko,
ão sa samo núka. Firma, kde Hana pracovala, sa napokon zme-
nila na rodinn˘ podnik, každ˘ sa tam po ãasovom odstupe
zblížil s každ˘m. Ani Hanin románik so šéfom netrval dlho.
Nie dosÈ dlho na to, aby pri hºadaní úsporn˘ch opatrení ne -
zrušili jej pozíciu. Je mi to ºúto, opakoval šéf, je mi to veºmi
ºúto!

Škoda plakaÈ nad rozliatym mliekom.
Vytiahla z kabely knihu, ktorú po dlhom hºadaní objavila
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v knihovniãke. Mala by si obnoviÈ v pamäti príbeh o prepad-
nutej dedine. 

„Od detstva ma zožierala otázka: Naão som na svete? A vždy
ma pichlo, zabolelo. Ešte vždy mi prichodí utekaÈ do hory, do
strmej doliny a tam pod bralom sedieÈ a ãakaÈ? Azda rozuzle-
nie? Zmúdrieš, keì vzruchy umæknu!“

Presne tak uvažovala, keì sa uch˘lila do rodnej dediny.
Nech vzruchy umæknu! Naãúvaj tej priepasti v sebe. 

Vlak uspávajúco šumel. Renátina poznámka jej však nedala
pokoj: Dostala si každého chlapa, ktorého si chcela! Sa -
mostatné ženy si dôverujú, preão by odmietli niekoho, kto sa
im páãi? Možno si teraz robím zálusk na Daniela? To je môj
problém, veãná závislosÈ tela, to je môj prvotn˘ hriech, ão ma
nivoãí, ão ma núti utekaÈ pred sebou, schovaÈ sa pred svetom,
aby nik nevidel, že som nahá, prázdna, vyprázdnená, vygu-
movaná, akoby som už ani nebola, akoby ma neviedla vlastná
vôºa, som ako ºahk˘ pórovit˘ okruhliak, s ktor˘m sa pohrávajú
rieãne prúdy, zo všetk˘ch strán ho otækajú, no on si nam˘šºa,
že voda sa prispôsobuje jeho želaniam.

Do kupé vletela mucha. Zúfalo hºadá v˘chodisko, do vysilenia
prelietava z jedného konca sklenej tabule na druhú. Zrej me ho
ani nikdy nenájde, v klimatizovanom vagóne sú okná zavreté. 

Hana sa vráti ku knihe.
„Som blázon, ãi ma to len štedrosÈ vesmíru pokladmi

omrá ãila? 
Schúlil som sa pod sihliak. Sedím si pod ãarovnou klenbou

vrchov. 
Azda nie som blázon. Len túžba po láskavosti a porozu-

mení zachvátila zhúžvanú myseº.“
Bože, vravela si, v tom je moja nádej. Presne v tom: Azda

nie som blázon.

�

Cintorín je v stráni pod lesom. V strmej vrchnej ãasti sú
hrobãeky novorodeniatok, takmer na každom pomníãku kºaãí

14



biely mramorov˘ anjelik. Kedysi, veºmi dávno, tu bola vysoká
detská úmrtnosÈ. Od vojny sa deti rodia v pôrodniciach, novo -
rodenci majú všestrannú starostlivosÈ. 

Ktoviepreão ju tetkino rozprávanie tak vydesilo, hoci sú to
storoãné spomienky. OdpraviÈ na druh˘ svet novorodenca, ak
nebol v poriadku! Život bol vždy krut˘, za kúsok chleba sa
tvrdo platilo! SpomeÀte si na prastarého otca, zbojníka,
ktorého obesili. Zboj máme v rodine, smeje sa tetka, nielen
my, ale celá dedina, preto sa družstevníkom tak darilo! âím
viac ºudia kradli, t˘m lepšie sa družstvu viedlo! Deti moje,
nekradnite, ão vidíte, uchmatnite! Lenže dnes? Z družstva
osta li iba múry. Objavili sa onakvejší zlodeji!

Hana postála nad hrobom star˘ch rodiãov, zišla na cestu
a zamierila k Zuninmu neovakovanému domu. Pozor sa vrútil
do otvoren˘ch dverí. Chlapãa sa s ním naradostene zvítalo,
objatie dieÈaÈa a psa pripomína indiánsky tanec, radosÈ zo
vzájomnej blízkosti. 

Nevedela, ão ju v meste viedlo k tomu, že sa na rušnej ulici
pristavila pred v˘kladom hraãkárstva a pri pohºade na vysta -
vené autíãka si spomenula na Zuninho chlapca. Azda v nej
rezo novala veta jeho matky, ºudia sú tu ku mne dobrí,
a podvedome sa chcela zaradiÈ medzi nich. 

– âo je vlastne Paºkovi? – vyzvedala sa. 
Uveliãené dieÈa sa hralo viac so psom ako s nov˘m autom.

Zuna doniesla na stôl kávu.
– Po rozvode mi ho vzal muž. Presadil si to, bol silnejší, –

vzdychla si Zuna. – DieÈa sa pri prísnej macoche pocikávalo,
jedného rána, keì sa ponáhºala do práce, ju to tak rozãúlilo,
že mu vo vani obarila nohy vriacou vodou. Vraj netušila, že
voda v ohrievaãi cez noc dosiahla takmer bod varu. Bolo to
hrozné, strašné trápenie, mal˘ šiel z operácie na operáciu,
postupne, po ãastiach, mu transplantovali kožu. Ale už je lep-
šie, kúpem ho v tetkin˘ch bylinkách, to zaberá.

Hana stratila reã.
– Dokonca o tom písali v novinách, – podala jej Zuna novi-

nové v˘strižky a ohmatan˘ ãasopis. – Pomohlo nám to na súde.
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– Na súde? – nevychádzala z údivu Hana.
– Dlho sme sa súdili. Ja by som na to nemala, ale ujal sa

nás Daniel. Vyhºadal najlepších lekárov, vozil nás na súdne
pojednávania, po nemocniciach, všade. NebyÈ jeho pomoci...

Mladá žena sa rozplakala.
– Preãítam si to doma, – vzala Hana papiere. 
Pod prístreškom pred krãmou sedel Daniel. 
– Dáš si s nami pivo? – poz˘val ju.
Prik˘vla. To, ão dnes poãula, treba odplašiÈ z mysle.

�

âlánok, ktor˘ si preãítala v ãasopise, ju šokoval. Novinári
navštívili prepychovú vilu podnikateºa, ktorého manželka ne-
mala dosÈ trpezlivosti s dieÈaÈom. Pestovaná mladá žena ich
uviedla do vybl˘skanej ob˘vaãky a odišla po kávu. Nádhern˘
pes sa mal k hosÈom, dal sa pohladkaÈ, no keì poãul blížiace
sa kroky domácej panej, zaºahol na bielu kožušinu v kúte a ani
sa nepohol. Bolo vidieÈ, že aj to zviera sa jej bojí.

Desivé fotografie popáleného dieÈaÈa. V predstavách auto-
maticky naskoãí obraz napalmom zohyzden˘ch detí vo Viet-
name. Bože, ak˘ je to svet? Akí sme to ºudia? 

– Bože, tetka, ºudská krutosÈ sa pred niãím nezastaví?
– âože ja viem, – vzdychá tetka. – Prví ºudia zjedli jablko

zo stromu poznania dobrého a zlého, ale nejako to nepomohlo.
Svet je zmotan˘. Každ˘ si dobro i zlo vykladá po svojom. 

Tetka má pravdu, ani Hana sa v niãom nevyzná. Nevyzná
sa dokonca sama v sebe.

Nemala ísÈ vãera s Danielom na pivo. Nemala pri Àom
presedieÈ cel˘ veãer.

Vôbec nemala vstúpiÈ do tej krãmy. 
Chlapi, ktor˘ch vídala sedávaÈ pod prístreškom a pokladala

ich za povaºaãov, sedeli pospolu. Nepatrí sa, aby si dvojica
sadla osobitne, k inému stolu. Hanu zaskoãili búrlivé reãi:
vláda ponúka vody, pramene, kúpele zahraniãn˘m záujem-
com, predáva všetko, ão sa nám dostalo z milosti Božej, voda,
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zem a vzduch by mali patriÈ všetk˘m, neslúžiÈ na obohatenie
špekulantov, a nám neostáva iné, iba sa na to svinstvo bez-
mocne prizeraÈ. Politici vždy presadia svoje! 

Hotové krãmové povstanie, vravela si Hana, nesústredene
vnímala, ako sa Daniel nechtiac takmer dot˘ka jej ruky, na
pokožke cítila chæpky jeho predlaktia, elektrizujúci dotyk,
akoby v tesnom páse vzduchu medzi mužskou a ženskou
pokožkou vládlo vysoké napätie. Tá spomienka je taká živá, že
chvíºami ani nevníma, ão tetka vykladá.

– Na svete je veºa zla, no najhoršie je, ak ãlovek ublíži
dieÈaÈu. DieÈa je nevinné, nevinnosÈ sama, – trápi sa nad
Paºkov˘m osudom tetka.

Pred domom zastalo auto, objaví sa vzácna sesternica He-
lena.

– Koneãne Èa môžem privítaÈ, Hanka, – položí na stôl fºašu
vína.

– Pekné od teba, že sa raz ukážeš, – teší sa tetka. Koneãne
vidí obe netere.– Kade sa táraš? Keby si si aspoÀ dakoho našla,
žeby som sa koneãne dožila svadby! Obidve ste akési neka ºavné.
âo je to s vami? Veì máte hlavy namieste a ruky dobre prišité!
ŽiÈ bez muža nie je slasÈ. âochvíºa vám ujde posledn˘ vlak! 

– Prišla si práve vhod. Nehodila by si ma na stanicu? –
povie Hana.

– To už odchádzaš?
Hana nevie, ão to do nej vošlo. Hádže do vaku handry s po -

citom, že musí ujsÈ. Nebezpeãenstvo, ktoré ãíha, je veºmi
reálne, ak ostane, onedlho sama vlezie Danielovi do postele.
Zopakuje sa star˘ scenár, znova stúpi na tie isté hrable,
namiesto vzletu pád do priepasti. Rezolútne zatiahne remeÀ
na vaku, akoby niekoho škrtila, rozlúãi sa s tetkou a v aute
optimisticky hovorí o tom, že pri nedávnej návšteve mesta
dostala celkom slušnú ponuku, musí sa vrátiÈ, železo treba
kuÈ, k˘m je horúce...

Mala šÈastie, keì vyšla na nástupište, veãern˘ vlak práve
vchádzal do stanice.
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2
BEZNÁDEJN˘ PRÍPAD

Cestu poznala spamäti, mohla šoférovaÈ so zavret˘mi
oãami, vedela, kde ãíha v˘moº, za ktorou zákrutou stretne
veãern˘ autobus, za oknami sa mihnú známe tváre ºudí z po -
poludÀajšej zmeny. 

Ešte vždy sa nestihla spamätaÈ z toho, že Hana sa tak náhle
rozhodla odísÈ. Zasa jeden z jej starodievock˘ch vrtochov!

Cestou na stanicu sa pokúsila nadviazaÈ rozhovor, no Ha-
nine nesústredené reãi ju odradili. Áno, akási ponuka, neistá,
nejasná, sama zatiaº niã bližšie nevie...

Naão vyzvedám? Radšej ãuš, karhala sa. A spomaº, ão ak z lesa
vybehne zajac. Alebo sa na nej objaví žaba. Kdeže, žaby tiahnu
zjari, pud ich ženie k potoku pokrytému lopúším. Lopúch, podºa
tetky symbol rodinnej súdržnosti, preto ho pri stavbe domu
symbolicky ukladajú v podstreší. Široké listy kedysi slúžili deÈom
ako strecha, ochrana pred dažìom alebo slnkom.

– A ão ty? Ešte vždy si zaºúbená do toho zbohatlíka? – pre -
kvapila ju Hana neãakanou otázkou.

– Stará láska nehrdzavie, – smiala sa Helena.
– Je to podvodník. A veºkého formátu! 
Helena len pokrãila plecami.
– Krásny Paºko! – šomrala Hana. – Strieda ženy ako po -

nožky! Jeho najnovšia manželka zohavila dieÈa!
– Manželka, nie on, – zdôraznila Helena. – âo s Àou. Zlato -

kopka. Ako vraví tetka: Voºakedy boli ºudia skromnejší. Na stôl
sa vyložilo všetko, ão bolo, každému sa ušlo koºko-toºko. Dnes
chce každ˘ ão najviac pre seba, z pozemského hrnca i na
druhom svete. P˘cha nepozná brzdy. 
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Vyšli z lesa, pred nimi sa rozprestrela panoráma osvet -
leného mesta. Hana si vzdychla:

– Všade pekne, ale... Doma je doma.
Helena chcela povedaÈ, preão teda odchádzaš, mohla si ešte

pobudnúÈ. Neveºmi verila v˘hovorkám o sºubnej ponuke, ale
mlãala, bolo jasné, že sesternica je bez nálady.

Mali šÈastie, len ão vyšli na nástupište, dohuãal vlak. 
– Ukáž sa v Bratislave, – pozvala ju Hana.
– Urãite prídem, – sºúbila.
– Leto sa kráti, – vykláÀala sa Hana z dverí. Jej posledné

slová zneli Helene v˘stražne: život sa kráti. Zak˘vala za
vlakom, pravdaže, ãas beží, a ão my dve? Zaºahli sme v burine
vlastnej duše ako tekvice pod plotom.

Mala v úmysle vrátiÈ sa do dediny, stráviÈ víkend s tetkou,
ale rozmyslela si to. Zaparkovala pred panelákom, v mrzutej
nálade, ktorej príãinu nepoznala, vošla do prázdneho bytu
a automaticky zapla televízor. Izbu zaplnili ºudské hlasy.

�

Neãakane sa ohlásila Zuna. Zdržala sa v meste, musí ãakaÈ
na veãern˘ autobus. 

– Prijímaš návštevy, Helenka? 
– Rada Èa vidím! Poì ìalej, sadni si. 
Drobné žieÀa sa strácalo v hlbokom kresle.
– âo Èa sem priviedlo? – vyzvedala pri káve Helena.
– Žiadala som na súde zv˘šenie v˘živného. 
– Dobre si urobila.
– Už som ten návrh stiahla.
– Preboha, preão?
– Paºo ma uprosil. Vraj nemá peniaze.
– âože? Veºk˘ podnikateº nemá peniaze na vlastného syna?
– FÀukal, že má dlhy, nová dámiãka je nároãná, zadlžil sa

na všetky strany.
– Je to tá istá, ão ti obarila vriacou vodou dieÈa?
– Neviem, nep˘tala som sa. Ale hovoril o novej žene.
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