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nebodaj

Minule, keď som sadil trávu, rozmýšľal som nadslovom „nebodaj“. Priznám sa, že mám rád tietodruhy slov. Slovo nebodaj musí byť zložené zoslov „nebo“ a „daj“. (Veď z čoho iného? Asi ťažkonapríklad zo slov prd a srd.)      Zvláštne je, že toto slovo používame aj vtedy, keďto nie je z hľadiska jeho etymologického významuvhodné. Povieme napríkad – Keby sa mi, nebodaj,niečo hrozné prihodilo, či keby som nebodaj, ocho-rel na rakovinu a podobne. Nebodaj ale značí, žeudalosť prišla z neba, teda že ju dalo nebo, takžeasi ťažko nebo zošle na človeka rakovinu.      Použitie slova nebodaj v zmysle: „Keby somnáhodou, nebodaj, vyhral“, však už sedí, lebo výhraje darom nebies. Potvrdzuje to aj fakt, že množ-stvo futbalistov sa pred zápasom, alebo po vsie-tení gólu, prežehná a pozrie smerom nahor. (Súvšak aj situácie, keď je výhra darom z pekla. Pre-dovšetkým v lotériách, keď výhercovi rozvráticelý život, avšak na to radšej nemyslieť.)     Ak sa teda jedná o niečo pozitívne (ešte mi na-
Minule, keď som... 5
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padol jeden príklad – keby sa nám, nebodaj, naro-dilo dieťa), tak použitie tohto slova sedí ako riťna šerbli. Avšak, v prípade rakoviny, smrti, stratyniečoho cenného, by sme nemali vravieť nebodaj.Navrhoval by som skôr použiť iné slovo a pre lep-šiu názornosť ho použijem rovno vo vete.      „Keby som, peklodaj, stratil peňaženku so všet-kými peniazmi čo mi zostali do výplaty, požičiašmi aspoň zopár eur?“
celý v bielom

Minule, keď som sa trochu slnil, bolo to na plážina Rabe, sledoval som na takmer ľudoprázdnejpláži jedného turistu. Bol to Nemec alebo Raku-šák a tiahlo mu, asi tak, na päťdesiatku. Slnil sa napláži ako pravý plážový playboy (alebo spieleju-gend?), v pravidelných intervaloch sa otáčal, abysi opálil každú časť tela.      Jeho, už aj tak dosť opálené telo, zvýrazňovalibiele plavky, také tie opaľovacie tangáče. Na ušiachmal biele sluchátka, cez ktoré počúval hudbu zo
6 Remi Kloos
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svojho bieleho iPodu. (Počúval len bielu hudbu?Alebo White Snake? Či White Stripes? Alebo Bar-ryho Whita? Ten je ale čierny! Neviem.) No, opi-sovať, čo tam ten Nemec robil, by vydalo na román,alebo aspoň novelu. (Volala by sa Nemec na pláži.)Nič však netrvá večne, ani opaľovanie. Keď tentoNemec usúdil, že zapadajúce slnko ho už neopáli,vstal, obliekol si na svoje biele plavky biele troj-štvrťáky, obul si biele kožené šľapky a vzal bielutaštičku. Akurát svoju bielu košeľu si prehodil cezrameno a celý v bielom odchádzal. Určite naň kdesičakal biely kabriolet v bielej koži.      Inak, takéto typy milujem! Celé v bielom. Pô-sobia ako z iného sveta. Alebo inej planéty? A čoak naň čakal, ukrytý v borovicovom lesíku, bielylietajúci tanier? 
trtkovia

Minule, keď som sledoval TV, uvažoval som nadtým, prečo sú všetci oteckovia rodín v TV rekla-mách zobrazovaní ako trtkovia. Veď aj ja som otec!
Minule, keď som... 7
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na hovno

Minule, keď som mal rande so svojím mestom,stretol som sa s jedným svojim kamošom. Na mojuotázku: „Ako sa máš?“ pohotovo a bez okolkovodpovedal: „Na hovno!“ a usmial sa.       Toto mám v našich zemepisných šírkach rád. Túúprimnosť. Bez obalu povedať, že sa mám na hovnoa hotovo. Je pravdou, že už nám sem veru západnévetry doviali tú distingovanú neúprimnú slušnosť,keď sa na túto otázku odpovie: „Dobre.“ a pritom saten či onen opýtaný má možno aj viac, ako na hovno.A voľakedy dávno, v socialistickom praveku, po od-povedi: „Na hovno!“ následoval záujem riešiť spo-ločne ten problém s názvom „Na hovno!“ Dnes už,akoby sa to vytrácalo. Nepovie sa „Na hovno!“ a nieje potom čo riešiť. Len to zamlčať a tváriť sa, že jevšetko v poriadku.
keď zomriemMinule, keď som bol na cintoríne, napadlo mi, žekeď zomriem, na krásu to teda určite nebude.
8 Remi Kloos
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pracovné miesta

Minule, keď som sa ocitol na jednom literárnomsoiré, pustil som sa do celkom zaujímavej úvahy.Inšpirovaný tým, koľko peňazí dáva vláda zahra-ničným investorom na vytvorenie pracovného mies-ta, som premýšľal, že by veru nebolo na škodu,keby aj mne dala vláda nejakú sumu na vytvore-nie môjho pracovného spisovateľského miesta.      Pripadalo mi to (a stále pripadá), ako nie zlýnápad. Konečne by som si potom veselo vypiso-val a peniaze by mi pekne chodili na účet každýmesiac. Žil by som vo svojom spisovateľskom svetea napokon by som sa možno aj stal (z dlhej chvíle)spisovateľom. Napadlo mi aj riešenie, čo spraviťv prípade, keď si automobilky zbalia svoje caky-paky a odídu tam, kde budú mzdy ešte nižšie, a kde im vlády opäť dajú veľké peniaze na vytvo-renie pracovných miest. Zostanú nám potomopustené fabriky. Napríklad, Peugeot v Trnave.      Dalo by sa to vyriešiť tak, že vláda by vytvorilatakými istými dotáciami tisícky pracovných miest.V lakovni by boli maliari, v lisovni sochári, v kan-
Minule, keď som... 9
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celáriách spisovatelia a aj pre básnikov by sa neja-ká tá hala našla. Takisto pre hudobníkov. Neboloby potom zlé, pre nás všetkých, postaviť tam ajtaké to satelitné mestečko, aby sme nemali ďa-leko do práce.     Tieto moje úvahy mi pripomenuli slová, ktorénapísal Vincent Van Gogh v liste svojmu bratoviTheovi. Vincent, dobrák od kosti, anjelská duša,napísal Theovi, že podľa neho by bolo dobré, akby maliarom kupoval plátna a farby štát s tým, žeoni by potom veľa diel darovali štátu. Vo Vincen-tovom prípade by to nebol vôbec zlý obchod,avšak vieme, ako to je.      Ako keď colník Henri Rousseau navrhol sta-rostovi svojho rodného mesta, aby od neho od-kúpil obraz Sen. Henri potreboval nutne peniazea starosta ho vysmial. Dnes je tento obraz v mú-zeu moderného umenia v New Yorku a jeho cenuťažko vyčísliť. No, asi tak.
a riekol manhattan gandi 1„Ľuďom asi chýba vojna. Začínajú ich totiž čorazviac a viac baviť všakovaké rekonštrukcie bojov.”
10 Remi Kloos
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bestseller

Minule, keď som upratoval knihy v polici, rozmýš-ľal som nad tým, že snom každého literáta (a hlav-ne začínajúceho) je napísať bestseller. Aspoň akobol Da Vinciho kód. (Zažartoval som si v štýle šport-kára – keby som tak vyhral, aspoň jednu prvú.) Na-písať jednoducho takú knihu, ktorej predaj, byautorovi umožnil byť raz a navždy za vodou. (Tentosen o tom, byť za vodou, sa týka aj neliterátov, tedanielen lyrikov a prozaikov, ale aj prozaikov bež-ného života. Veľa ľudom sa aj splnil. Napríkladvšetkým Petržalčanom.)      Niekto sa ohradí, že je literát a jeho snom nie jenapísať bestseller. Dobre, potom sa však pýtam:„Čo je to za literáta, ktorý nechce napísať bestsel-ler?!“  
čulo

Minule, keď som ráno vstal, tak som sa mal, akosa vraví, tak čulo k životu, ako už dávno nie. Cítilsom sa ako taký čulo.
Minule, keď som... 11
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výskumníci

Minule, keď som výnimočne desiatoval, prišielsom na to, aké povolanie ľuďom závidím. Povola-nie výskumníka. Nie však všetky výskumícke po-volania. Myslím na výskumníkov, ktorí sa napríkladvenujú výskumu spánku, alebo bádajú v oblastiach,kde výsledkami svojich výskumov nič nepokazia.Osobitnou kapitolou medzi výskumníkmi sú tak-zvaní „leonardológovia“. Pátrajú v dielach veľkéhoLeonarda, a predovšetkým sa orientujú na jeho naj-slávnejší obraz Monu Lisu. Prísť znovu a znovu, s novou teóriou, koho vlastne Leonardo zobrazil,je zábavné. Alebo tvrdiť, že v jej očiach sú nejakéčíslice, znaky, predostrieť celý rad šifier. To je ve-ru zábavka, keď to má kto platiť!     Nie je márne byť aj výskumníkom, ktorý bádav prírode. Byť celý deň na čerstvom vzduchu a účto-vať si tučné diéty, veru tiež nie je zlé. Napríklad somvidel dokument o výskumníkovi, ktorý sa na Flo-ride už roky venuje evidencii delfínov. Jednodu-cho, každé ráno (nie však skoré, lebo delfíny vtedyešte spia), naštartuje čln a hajde, porátať delfínov.
12 Remi Kloos
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Opálený, usmiaty, na palube s opálenou a zapále-nou blondínou, štartuje takto svoj čln už roky ro-kúce. Akurát tie blondíny sa pri ňom menia, leboich to po čase prestane baviť. Jemu to však ne-vadí, lebo on len jednoducho vymení jednu za dru-hú a tak stále dookola.      No nie je to závideniahodné? Žiadny stres, aku-rát tak možno obava, že mu časom na to rátaniedelfínov prídu a dajú mu padáka. On však môže na-štartovať iný čln a vybrať sa porátať zas niečo iné..
konigsberg

Minule, keď som čakal u zubára, premýšľal somnad tým, že je to teda „fajn“ svet, keď ráno, hneďpo prebudení, ho máme po pár hodinách už dosťa najradšej by sme si opäť aspoň na chvíľu pospa-li, či aspoň podriemali. Je to určite aj tým, že akopovedal svetoznámy žijúci klasik A. S. Konigsberg:„Život je krutý, brutálny, tragický a v neposled-nom rade veľmi namáhavý.“      A v tom sa Woody Allen určite nemýlil.
Minule, keď som... 13
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čo je to za svet

Minule, keď si čistil topánky, premýšľal som nadtým, čo je to za hrozný svet, keď niekoho zavraž-dia len preto, že príde na swingers párty sám, bezpartnerky!?      Pýtal som sa však ďalej. Čo je to za hrozný svet,keď syn nášho veľkého básnika strieľa na ulici poľuďoch? (Nemyslím však syna básnika Harmana,ale syna Miroslava Válka.) Takisto, čo je to za hroz-ný svet, keď sa ministrom kultúry stane bývalýmoderátor súkromnej televízie, ktorá je schopnávysielať aj tureckú telenovelu, keď jej tečie do to-pánok? Čo je to za svet, keď po mladomanželskombozku, ktorý si dali mladomanželia na mladoman-želskom balkóne, pred zrakmi svadobčanov, obajamladomanželia z balkóna na treťom poschodí vy-padli, pričom žena pád neprežila a muž sa vážnezranil? – pýtal som sa ďalej. Svet vie byť tak krutý!A pritom ešte nemá slzy rád! 
a riekol manhattan gandi 2„Život je ako penalta. Nedá sa chytiť, len zle kopnúť.“
14 Remi Kloos
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sen

Minule, keď som fajčil, predstavil som si mimo-riadne úspešného spisovateľa. Avšak ešte úspeš-nejšieho ako Dan Brawn, či Paolo Coelho.     Jeho knihy by sa tak predávali, že by existovalasieť (dokonca nadnárodná), kde by sa predávalilen a len jeho knihy. Je to však len sen. Snívaj ďa-lej, dalo by sa povedať na záver.
slovensko-andorra

Minule, keď som si len tak čítal, sledoval som, jed-ným očkom (lebo dvomi sa to nedalo), zápas našejfutbalovej reprezentácie s Andorrou. Rozmýšľalsom nad tým, že čo za systém to naši hrajú? FCBarcelona hrá svoj systém krátkych prihrávok,ktorý sa nazýva tiky-taka. Pri sledovaní zápasu minapadlo, ako by sa mohol volať systém hry našejfutablovej reprezentácie. Mohol by sa nazývať:Tak-tak. Alebo: Len tak-tak?
Minule, keď som... 15
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vincent

Minule, keď som natierial plot, spomenul som sina slová Vincenta Van Gogha, ktoré ma vždy doj-mú. Vincent, v jednom zo svojich listovl bratoviTheovi napísal, že bude podpisovať svoje obrazylen Vincent, lebo meno Van Gogh si nikto neza-pamätá. Ako hlboko sa mýlil! Jeho meno poznásnáď úplne každý.       Kto vie, čo si Vincent myslí, ak sa díva na svetzhora (dúfam, že nie zdola, lebo to by bola tedasilná káva!) o tom, za aké astronomické sumy sapredávajú jeho diela. Obávam sa však, že by nebolnadšený. Určite by povedal: „Nebláznite! Toľkémilióny za moje obrazy! Kupujte radšej diela odžijúcich umelcov. Za oveľa, oveľa menšie sumy aviac diel.“
dvojky

Minule, keď som výnimočne siestoval, bavil somsa nad tým, ktoré filmy by boli vtipné, keby sa na-
16 Remi Kloos
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točila dvojka. Na tom, že sa po úspešnej jednotkenatočí dvojka nie je, samozrejme, nič nezvyčajné.Avšak, v prípade niektorých filmov to vyznievazaujímavo. Napríklad, ako by vyzeral, a o čom bybol film „Umučenie krista 2“? Vstal by akože z mŕt-vych (čo aj vstal) a zasa by ho ukrižovali? Bisťu!     Takýchto „dvojok“ by sa dal natočiť celý rad.Návrat do Could Mountain 2, Voľný pád 2, Leon2, Teoréma 2... Celkom zaujímavá by bola aj adap-tácia divadelnej hry Čakanie na Godota 2. AleboKráľ umiera 2. Stretli by sme sa v nich s dobreznámymi postavami a čo už na tom, že by hlavnápostava chýbala. Scenáristi by to už nejako vymy-sleli, prípadne by z toho bola animovaná 3D roz-právka. Holá, holá, Holywood na mňa volá! Asi satam aj vyberiem. Niekedy, pol piatym autobusom.
znovu a znovu

Minule, keď som bol na svätej omši (kamarát maltotiž svadbu v kostole), tak som premýšľal nadtým, aké je to v živote super, že človek má mož-
Minule, keď som... 17
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nosť stále niečo skúšať. Skúsi niečo a nevyjde to,tak skúsi iné, čo zasa nevyjde, takže znovu niečoiné, čo opäť nevyjde, a tak skúša a skúša, stále do-kola. A keď nič nevychádza, tak je to úplne super.No nie je to super?
lyrik

Minule, keď som si polihoval na pláži (nie však T-Com pláži, ale pri mori) pozeral som na to slnkonad morskou hladinou a horizont v diaľke. V tomsa vo mne zrazu ozval básnik.     Musím upresniť, že najskôr sa vo mne ozvalčlovek ako každý iný, lebo na večeru bolo čevab-čiči s cibuľou a fazuľová polievka. Potom sa všakozval básnik a výsledkom sú tieto verše:
To sú tie chvíleKed sa tlačia do očí slzyA keď ťa jednoducho mrzíPri pohľade na večerné zoreKurva, že my nemáme more!
18 Remi Kloos
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ako byť úspešný

Minule, keď som stretol jedného známeho, vravelmi, že sa zúčastnil akcie, kde jeden pán prednášal natému – Ako byť úspešný. Bol to údajne veľký „moti-vátor“, všetkých v sále nadchol (vrátane meotaru) a vlial im do žíl plno takej tej úspešnej energie. Môj-ho známeho akurát zaskočilo, že si na konci od nehopožičal 20 eur s tým, že mu ich piateho vráti. A, akosa neskôr dozvedel, požičal si takmer od všetkých.
jeff beck

Minule, keď som fajčil, dočítal som sa, že magazínRolling Stone vyhlásil Jeffa Becka za 14. najlepšiehogitaristu všetkých čias. Takže skončil až štrnásty?Nejak som musel stratiť prehľad, lebo pred sériouposledných zákrut bol v prvej desiatke.
a riekol manhattan gandi 3„Som veriaci. Verím, že to tu všetko nie je úplne nahovno.“ 
Minule, keď som... 19
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