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iele našľahané oblaky na letnej oblohe. Biela
stena, biele prestieradlá, moja biela uniforma...
Biela v skutočnosti nie je farba, povedal náš
fyzikár. Biela je taká sterilná, povedala moja
sestra, keď si vyberala svadobné šaty.
Biela je nezávislá a nekompromisná. Najmä,
keď sa od nej odráža ostré letné slnko. Odskakuje aj od lesklých lakovaných skriniek, prechádza sklom vitríny s liekmi. Skrinky sú krémové, podlaha šedá. Trocha nehrdzavejúcej ocele
na inštrumentačnom stolíku, inak nič, čo by sa
mohlo lesknúť. Skla ubúda. Všade samý plast.
Hadičky, striekačky, vrecká infúzií. Všetko jednorazové. Sterilné. Priam kuchynsky prítulné.
Sterilnej rovnostárskej bieloby rovnošiat tiež
ubúda. Nosia sa modré, zelené, žlté, lososové.
Škoda. Mám rada bielu. Dobre na nej vidno špinu.

Krv má mnoho farieb. Zo žily tečie český
granát, z prsta jahodová šťava. A keď sa vyleje pod kožu, predvedie postupne všetky odtiene dúhy.
Tieto sinky zatiaľ hrajú fialovou. Takto vyzdobené stehná sú chudučké a ich majiteľka mentálne zaostalá, má nejakú poruchu reči a chýbajú jej zuby. Rozumiem iba každému
štvrtému slovu a musím sa pritom pekelne sústrediť.
„Čo sa vám stalo?“ pýtam sa.
Začne divo rozhadzovať rukami, v tmavých
vpadnutých očiach sa zalesknú slzy.
Rozpráva najskôr čosi o tom, že boli u nej nejakí chlapci, áno, určite spomína akýchsi chlapcov, potom svetlo, hovorí, že jej niekto svietil
do očí. Nič, čo by som si dokázala zmysluplne
spojiť. Po štvrťhodine to vzdám.
„Čo je zač, tá nová?“ nadhodím Michaele,
ktorá prebrala službu.
„Nejaká mentoška,“ povie roztržito, pripravujúc ordinácie. „Strašne smrdela. Vito ju musel osprchovať – vrieskala mu v kúpeľni ako pominutá. Priviedla ju sestra, ale býva sama.“
„Sama?“
Michaela pokrčí plecami. „Asi sa vedela o seba postarať, možno taký tichý blázon. Iba teraz
im narobila problémy. Zaháňala sa pred obchodom palicou na synovca s kamarátmi.“
Chlapci... Ale prečo jej svietili do očí? A čím?

„Nejako za sebou ťahá pravú nohu,“ podotknem.
„Možno to má od narodenia.“
„Píše o tom niečo doktor?“
„Wirdzek?“ uškľabí sa.
Doktor Wirdzek je povestný telegrafickým
štýlom – správ, ordinácií, vizít.
„Zdá sa mi, že ju to bolí.“
„Tak sa jej spýtaj, ja nemám nervy sa s ňou
dohovárať, je to horšie ako s hluchonemou,“
Michaela začína byť nervózna.
„Skúšala som, tiež jej veľmi zle rozumiem.“
Nevenuje mi pozornosť, sústredene počíta
lieky v skrinke.
„Dokelu, zasa chýbajú! Ja toho Vita pretrhnem!“
„Čo s tou nohou?“
Pozrie na mňa a vzdychne.
„Dobre, poviem mu. Nech ju prehliadne, určite ju videl len od dverí.“
„Nehovoril Vito, že tá žena má modriny na
stehnách?“
„Mne nehovoril nič,“ nazrie do záznamu.
„Ale zapísal to.“
Vito je po Wirdzekovi druhý telegrafista, zapisuje iba, čo musí. Niekedy ani to nie.
A rozpráva podobne.
Keď sme sa zoznamovali, presnejšie, keď ma
staničná sestra predstavovala v deň môjho nástupu do práce, premeral si ma spola pohŕdavo,
spola drzo a poznamenal iba čosi ako:

„Ďalšia samaritánska letnička?“
Nikdy som sa ho nespýtala, čo tým presne
myslel, tak ako sa v podobných situáciách nezvyknem pýtať nikoho.
Keď žene pred Wirdzekom vyzliekam pyžamové nohavice, cítim sa trápne. Je naozaj strašne chudá, tŕne bedrových kostí jej trčia ako tatranské štíty a pod nimi sa na vnútornej strane
stehien vyškierajú čerstvé modriny. Alebo hematómy, ako napísal Wirdzek.
Volá sa Hana. Hana Nevická. To meno s ňou
vôbec neladí.

Melanchólia má pre mňa farbu západu slnka. Ružová bez nehy, odretá do krvava, zaplápolá okolo hlavy smutnej vŕby ako tragická
svätožiara. Cudzokrajné kríky a okrasné trávy
decentne lemujúce dláždené cestičky sa v nej
mdlo zalesknú.
Lekno na hladine jazierka uzavreté pred svetom, hneď vedľa altánku skupinka triviálnych,
domáckych cínií neslušne hýriaca farbami.
Chvíľami sa mi zdá, že spoza smrekov nevykukne náš dom, ale prinajmenšom šľachtické sídlo.
Mamin hrad a jej zámocká záhrada, plod jej vášne a umu záhradného architekta.
Sedí v kresle, pohľadom pohládza záhony
a rukou si upravuje svoj večný účes – mikádo

z hustých, tmavých vlasov, ktoré som po nej,
bohužiaľ, nezdedila.
Pred ňou na stole stojí šálka s čajom. Ladí so
šľachtickou záhradou. Nevyznám sa v porceláne, ale som si istá, že je z tých lepších. Ako všetko, čoho sa mamina ruka dotkne. Škoda, že nežijeme v starých časoch, náramne by sa jej hodilo oslovenie pani profesorová.
Pozrie na mňa svojimi pokojnými očami,
vľúdne a dostatočne odťažito. Dostatočne na
to, aby som sa jej s niektorými vecami nezverovala. Aj tak viem, aká by bola odpoveď.
Niekedy sa mi zdá, že si jedna druhú prezeráme s utajovaným údivom nad tým, ako je
možné, že dve tak odlišné ženy spájala kedysi
pupočná šnúra. Za roky, čo sa poznám, som
o sebe nezistila nič povzbudzujúce, čo by som
od nej bola zdedila. Možno mám iba slepú škvrnu. No ani sa nepamätám, že by mi mama niekedy povedala okrídlenú vetu, ktorú matky hovoria raz so skrytým nadšením, inokedy s bolestným poznaním: Ty si ako ja.
„Ide to v práci?“ prehodí zrazu a upije si zo
šálky.
Mám pocit, akoby oboje urobila veľmi ledabolo.
„Ide,“ odvetím, naoko tiež ledabolo.
Viac sa nepýta. Viem, že jej moja práca nevonia. Čo už s tým? Voňavá naozaj nie je. Voňavá je matkina záhrada, kuchyňa a spomien-

ky na detstvo prežiarené otcovým úsmevom, na
čas, keď spolu s nami deťmi objavoval vesmír
jazykom značne vzdialeným jeho univerzitnej
reči.
Mama mu tú úlohu láskavo prenechala. Tak
ako mu prenechala ilúziu mnohých vecí a pritom starostlivo a neohrozene budovala svoj
svet, v ktorom sme mali mať všetci svoje pevné,
viac-menej jasne stanovené miesta.
Vždy bola praktická. Aj vtedy, keď ju vlani
viezli do nemocnice so srdcovým záchvatom.
Nakázala mi, čo mám doniesť a urobiť.
„Otec nevie zvládať takéto situácie,“ povedala mi. Skonštatovala to tak triezvo, až sa to
k permanentnému ľúbostnému obdivu voči
mužovi jej života vôbec nehodilo.
Vtedy som si prvýkrát uvedomila, ako dobre sa navzájom ľudia poznajú, keď spolu žijú dlhé roky.
„Kedy sa otec vráti?“ opýtam sa.
„Zajtra,“ odpovie a zdá sa mi, že za tým počujem ľahučký vzdych.
Kedysi s ním chodievala všade, kam sa dalo,
a aj s nami. Milovala som tie cesty.
Teraz už radšej ostáva v svojej záhrade. Je
to bezpečnejšie, pohodlnejšie, aj keď sa bojí.
O svojho pána profesora, aby sa mu nestalo niečo po ceste a aby na ňu nezabudol.
Odrazu sa na mňa prenikavo zadíva.
„Čo budeš ďalej robiť?“

Myslela som, že téma môjho životného
uplatnenia je na tento deň vyčerpaná, o to viac
ma to zmätie.
„Neviem,“ hlesnem do dusnej atmosféry
presýtenej vôňou kvetov a matkinho strachu.
Podvedome vycítim, že moja dnešná návšteva sa týmto skončila. O chvíľu sa vykrútim pod
zámienkou, že ráno skoro vstávam a odolám
matkinmu presviedčaniu, aby som ostala spať
u nich. Odídem napriek tomu, že viem, ako sa
budem celý čas báť, či sa jej v noci niečo nestane.
***
Molnár ma mal vždy svojím spôsobom rád.
Až tak, že som mu smela hovoriť Peter, hoci by
som mu mohla byť dcérou. Mama ho dodnes
oslovuje pán Molnár, aj keď je najlepším otcovým kamarátom z akademických kruhov. Pozoruhodné, aký dlhý čas môže medzi dvomi
ľuďmi pretrvať éterický, ale predsa vždy citeľný dištanc. A z maminej strany, tak to vnímam,
aj ľahučké pohŕdanie, ktoré inak sebavedomý
a rozšafný Peter prijíma v tichosti s čudnou pokorou. Akoby to bola daň za to, že smie pobudnúť v našej rodine, ktorej ovzdušie, ako sa raz
vyjadril, na neho vždy blahodarne vplýva. Neviem, či je dôvodom práve rodinné ovzdušie
alebo tajný obdiv nad trvalým a pevným man-

želským zväzkom našich rodičov od neho, rozvedeného a životom sa potácajúceho od jednej študentky k druhej, „až kým ich neomrzí“.
S tou poslednou sa rozišiel nedávno, hoci vlani
oslávil šesťdesiatku. Myslím, že práve pre toto
ho mama v podstate neznáša.
Keď sa teraz dívam, ako v altánku otvára víno, prvé, čo si všimnem, je, že zostarol. Akoby
zacítil môj pohľad i myšlienku, zdvihne hlavu
a vzdychne:
„Zostarli sme, Duša, však?“
Duša, tak mi nehovorí nikto iný. Alebo ešte
Duša moja.
Vzápätí sa však opanuje a snaží sa obrátiť
inam:
„Ty si, samozrejme, dáma v najlepších rokoch, a, prisámvačku, si hádam ešte i opeknela,
odkedy som ťa nevidel.“
Usmejem sa:
„Tak vy ste potom muž v najlepších rokoch,
u mužov je predsa všetko posunuté kvôli neskoršiemu dospievaniu.“
„No, že som nikdy nedospel, to mi mama
hovorí stále, ale never tomu, že chlap v šesťdesiatke je v najlepších rokoch. Na starnutí nie je
nič dobré ani pekné,“ mávne rukou, sám si naleje a pokračuje:
„Fero Ringo Čech to dobre povedal: Hovorí sa, že človek je taký starý, ako sa cíti, čo je
ale pekná kravina. Môžete sa cítiť hocijako dob-

re, ale horšie vidíte, počujete, strácate stabilitu,
prestávate si pamätať. Takže, pokojne sa môžete cítiť na šestnásť, ale je vám to hovno platné!“
Otec mlčí, pohľadom blúdi po záhrade, v tvári má ten svoj ničnehovoriaci úsmev. Ktovie, čo
si myslí o rečiach svojho o päť rokov mladšieho
kamaráta.
„Počul som, že máš novú prácu.“
Molnár sa rozvalí na lavičke, teraz zreteľne vidím jemný tras ruky, v ktorej drží pohár.
Nechce sa mi o tom rozprávať, ale on je už naladený.
„Ako to môžeš vydržať? Moja mama tam raz
ležala, a keď som ju navštívil, celá izba bola plná
smradu, skoro som sa povracal.“
Myknem plecom a zahľadím sa na cínie.
„Mala by si si nájsť niečo poriadnejšie. Toto
ti rozhodne nepristane, Duša moja.“
„Vravel som jej, že by mohla...“ ozve sa otec.
„Otec, vieš, že nebudem nikomu brať prácu,“
vpadnem mu do reči.
Zmĺkne. Na chvíľku je mi nepríjemné, že
som na neho takto vybehla, ale Peter už odvádza pozornosť na víno.
„Výborné, Dušan, u teba si vždy dám naozaj
rád do nosa.“
Neviem, či si môj otec prial Dušana namiesto Dušany, ale jedna kamarátka mi raz povedala, že je vo mne niečo mužské. Nechápala
som, o čom hovorí. Vlastne to neviem doteraz.

Po chvíľke ticha naplneného slastnou degustáciou sa Peter začne rozčuľovať nad svojimi
študentmi.
„Tvária sa, akoby tu už ľudia nemuseli ani
žiť. Akoby všetci mohli odísť do veľkého mesta,
do zahraničia a tam robiť za pár šupákov, ktorými doma zaplatia za nájom a žrádlo.“
Otec nepatrne prikyvuje.
„No povedz, kto z tých, ktorým prednášaš,
ostane u teba robiť? Z tých dobrých, samozrejme.“
Molnár gestikuluje, ruka sa mihá, tras sa dá
ťažšie rozoznať.
Pozriem na otca. Sedí v svojej typickej polohe, noha preložená cez nohu, v kolene ohnutá
do pravého uhla, pravá ruka položená na operadle lavičky, ľahko po ňom poklepáva dlhými
štíhlymi prstami. Celkovo sa vždy hýbal menej
ako Peter. Ak gestikuloval, obmedzil sa napríklad len na jednu ruku.
Pamätám si, ako som sa ho raz opýtala, ako
to vlastne bolo, vtedy, za socializmu. Ako sa ho
to dotýkalo, čo musel obetovať.
„Nebol som žiadny hrdina,“ pokrčil plecami
a v očiach mal stále ten svoj rozpačitý pokoj.
Neviem, či má v skrini nejakého kostlivca, ale
vtedy som sa rozhodla, že to ani nemusím vedieť. Napokon, ani on sa nikdy prehnane nevracia do minulosti, naopak, ešte stále ho fascinuje
nové, pokrok, veda.

I teraz len pokrčí plecami. Znamená to, že
nevie, že sa neodvažuje odhadnúť, že vlastne
všetkých tých Petrových nehodných študentov
chápe?
„Táto generácia má možnosti, o akých sme
my ani nesnívali,“ pokračuje Molnár, „ale zas im
chýba výdrž, všimni si. Nedá sa na nich spoľahnúť. Chceli by všetko naraz.“
A tak ďalej. Nie som z generácie, o ktorej Molnár hovorí, ale predsa sa vo mne ozýva
vzdor. Znova sa zahľadím na jeho ruky. Darmo
je, zostarol.
Otec sa náhle zdvihne od stola, a keď sa vráti, podáva mi balíček v ozdobnom papieri.
„Skoro by som zabudol, to je pre teba k narodeninám, oneskorene,“ dodá a zľahka ma pobozká na líca.
„Ajaj, a ja pre jubilantku nič nemám, čo si
nepovedal, že oslavujete?“ teatrálne sa pohoršuje Molnár.
„Neoslavujeme,“ odpoviem stručne podľa
pravdy, lebo svoje narodeniny som prestala
oslavovať hneď, ako som sa osamostatnila.
„Tak ale pripiť na zdravie ti môžem, nie?“
Mlčky si štrngnem s oboma, Peter zaspieva
trošku falošne aj živio.
Knihu Máraiových poviedok otvorím hneď
večer. Hrdina prvej má presne štyridsaťdva rokov.

Neočakával už veľa dobrého ani od svojho
osudu, ani od ľudí; cítil, že slnko jeho života je za
zenitom a odteraz bude už len klesať... Bol vo veku, v ktorom má človek pocit, že už pozná podstatu života, pomerne presne vníma javy, vie posúdiť
hodnotu slov. Ba niekedy mal pocit, že už pozná
všetko, čo život môže predviesť, pozná lásku, smrť,
strach, ctižiadosť, nudu.
Ja mám tridsaťdeväť rokov, na ktoré nevyzerám. Niekedy si myslím, že iba preto, lebo
som na ne nedozrela. Je za mnou polovica života, nemám rodinu, partnera ani prácu, ktorá by
mi bola koníčkom. Doteraz neviem, čo mi vlastne ide dobre, čo by ma naozaj bavilo, čo by som
v živote naozaj chcela dosiahnuť. Možno to nie
je nič zvláštne, možno je takých žien veľa, no na
rozdiel odo mňa je v ich živote vymedzenom rodinou mnoho „musím“, ktoré všetko prikryjú,
a ak to občas prerazí na povrch, aj ospravedlnia.
Akosi som sa stratila vo vlastnom živote.
Moji rovesníci riešia krízu stredného veku rozvodmi, novými partnerstvami, novými deťmi.
Vymeniť ľudí je asi najľahšie. Ja nemám koho
vymeniť. Iba ak seba.
Máraiov hrdina nakoniec stretne akúsi Emmu, ktorú si vezme a začne sa čosi, „čo nebude
zvlášť dobré, ale ani zvlášť zlé“.
Zaspávam s pocitom, že som opäť pozadu.

ana Nevická má zlomené jedno rameno lonovej kosti. Z traumatológovho nálezu plného preklepov, do ktorého nenápadne nazriem,
si prečítam, že „spadla na oddelení“. Viac nič.
Ako to zistil od „hluchonemej“, je mi záhadou.
Pokúšam sa to od nej teda opäť vymámiť. Zase
rozhadzovanie rúk, plač a akísi „chlopci“. Alebo
„chlop“? Vypočúvanie preruší Milada.
„Dušana, na trojke je ovracaná posteľ,“
brechne.
„Kto vracal?“
„Nevypytuj sa, choď a urob, čo treba,“ zavelí
namiesto odpovede. Je tu najstaršia a to ju asi
permanentne podnecuje k podobnému správaniu. Ale možno to tak bolo vždy.
Keď obriadim nevládnu starú paniu, na oddelenie vkĺzne blonďavá štyridsiatnička ako vystrihnutá z módneho žurnálu. Na šialene vysokých podpätkoch klepoce nemocničnou chodbou ako zjavenie z iného sveta. Svaly na lýtkach
sa jej napínajú; sú to pekné, šľachovité lýtka,
suché a hladko oholené, primerane opálené.
Mohla by robiť reklamu na topánky. Ženy by
podvedome uverili, že v týchto sandálikoch ich
nohy zoštíhlejú.
Milada chystá vozík s materiálom. Biele ortopedické šľapky naboso odhaľujú zhrubnutú,

popraskanú kožu na jej pätách a vybočené palce. Na ňu by asi reklama nezabrala.
Za presklenou stenou vedľajšej izby prijíma
starý pán svoju ďalšiu návštevu. Chodia za ním
každý deň. Aj tohto syna som tu už párkrát videla, ale nikdy nie tak skoro.
Starý muž čosi rozpráva, mladý prikyvuje. Očividne ho rozprávanie námaha, nakoniec
sa dýchavične rozkašle. Mladý ho pobúcha po
chrbte, nato sa starký kašľúc nečakane rozosmeje, chytí synovu ruku a pritisne si k nej tvár.
Chvíľku tak zotrvajú. Hľadím na ten čarovný výjav, a keď sa mi oči nepredvídane stretnú
s pohľadom mladého, pocítim zahanbenie ako
už dávno nie. A vzrušenie. Prehnane horlivo
schmatnem Miladin pripravený vozík a odkráčam s ním preč.
Keď sa vrátim, Milada už debatuje na ošetrovni s vymódenou blondínou.
„Viete, ja vás obdivujem, ako to zvládate.
Priznám sa, že ja sa musím na návštevu sem
riadne pripraviť. Viete, miesta, ako je toto, sú
plné nahromadenej negatívnej energie a citliví
ľudia to veľmi zle znášajú. Aj vy zdravotníci môžete mať z toho veľké problémy.“
Ženin hlas je nepríjemne nosový a trochu
afektovaný.
„Dušička,“ preruší ju Milada a oženie sa svojím obohratým „ja mám viac diagnóz ako hociktorý pacient tuná.“

„No vidíte,“ prikyvuje blondína, „preto vravím, že je obdivuhodné, ako to zvládate. Ja by
som tu po týždni iste skolabovala.“
„Každý nech si robí, na čo má,“ mykne Milada plecom. V jej pohľade a držaní tela zazriem
nesúhlas s afektovanou návštevníčkou hraničiaci až s odporom.
Keď ju konečne vypoklonkuje z oddelenia,
utrúsi:
„Aby ju nezabilo, že si prišla konečne matku
pozrieť.“
Potom sa nečakane svižne zdvihne spoza
stola od dokumentácie, akoby predsa vybudená
ľútostivým chválospevom na svoju prácu:
„No tak poďme na päťku urobiť ten klystír,
nech sa pani inžinierka konečne vyserie!“
***
Pani inžinierka denne referuje o svojej stolici. Je to žena suchá, tvrdá – ako jej stolica. Každú návštevu svojej zničenej dcéry využije na to,
aby jej dala najavo, že je tu len jej vinou. Napriek tomu alebo práve preto ju dcéra denne navštevuje. Na oddelenie vždy vkĺzne ako duch,
sem-tam sa hanblivo a ustrašene opýta, či by
mohla ešte niečo pre matku urobiť a sestričky
pravidelne zásobuje bonboniérami.
Necháva ich v chvate na stole, zdá sa mi, že
na nich musí ostať odtlačok jej spotenej dlane.

A pani inžinierka neustále omieľa čosi o nevďačných dcérach, dokonca aj teraz, keď sa zaoberáme jej vyprázdňovaním. Milade to lezie
riadne na nervy. Niekedy sa mi zdá, že čím viac
sa ľudia približujú starobe, tým viac ich dráždia
prejavy starnutia na iných.
Pani inžinierka môže byť tak o desať rokov
staršia ako Milada. A tiež si myslí, že na ňu už
nikto nemá.
Pri prijímacom pohovore na toto miesto sa
ma opýtali, prečo tu chcem pracovať. Možno to
bola iba obvyklá ľahko provokatívna otázka, na
ktorú sa nečaká jasná odpoveď a ani na nej veľmi nezáleží. Odpovedala som preto len tak od
pása, že mám rada starých ľudí. Ani neviem, či
je to pravda. Rozhodne sú však zaujímaví. Nesú
si svoje príbehy a ja rada počúvam.
Kedysi som pracovala v sporiteľni a volali ma „dôchodcovské okienko“. Väčšina starých
ľudí, ktorí vstúpili do našej budovy, intuitívne
zamierila ku mne. Možno preto som to zobrala.
Ale najviac pre ten pocit poníženia, ktorý som
zažívala, keď som sa mesiace hlásila na úrade
práce a všade sa dozvedala, že som nekvalifikovaná. Alebo prekvalifikovaná.
„Prečo si radšej nešla opatrovať starcov do
Rakúska, tam by si aspoň zarobila?“ zalomila
mama rukami. Peniaze by zrejme trochu ospravedlnili môj spoločenský zostup. A nebola by
som na očiach. Manželka vysokoškolského pro-

fesora hosťujúceho aj na zahraničných univerzitách sa s mojím podradným miestom zmierovala ťažšie ako profesor sám. Aj keď čosi z jej
proroctiev o tom, že mi v práci dajú pocítiť, ako
som klesla, sa naplnilo. Najviac u Milady.
Dívam sa, ako sa šuchce predo mnou späť
na ošetrovňu. Naozaj už chodí dosť ťažko, niet
sa čo diviť, že ráta každý krok a preháňa mladšie. S obľubou vyratúva svoje zdravotné ťažkosti a oháňa sa vekom.
Pokúšam sa predstaviť si ju o tridsať rokov
a kíl ľahšiu. Určite nemala kedysi tie zárezy na
tučnom krku a krátke naondulované vlasy, ktoré jej raz do mesiaca vyfúka kaderníčka do pôsobivej pápernatej prilby, keď ich predtým nafarbí na nedefinovateľný odtieň blond. Mäsité,
prekvapivo veľké laloky jej ušníc sa snáď niekomu v tých časoch zdali vzrušujúce. Možnože
bola ako prútik a dennodenne musela zdvíhať
matróny, ktorým sa teraz sama podobá. Možnože nebola až taká vulgárna ani cynická, hoci nevymytú papuľu mala asi vždy. Určite aj istú dávku povýšenectva. Zaujímalo by ma iba, či
z neho rokmi ubrala pokora alebo skôr vzrástlo.
„To ktorý debil toto vymyslel, toto papierovanie? By som mu tie lajstrá do huby napchala! Za celú prax som sa toľko nenapísala ako za
posledné roky!“ zanadáva už štandardne, keď
opäť sťažka zasadne za stôl založený dokumentáciou.

„Počkaj, aj na vás ešte dôjde! Budeš zapisovať aj koľko metrov toaletného papiera si použila na utieranie zadku,“ vyhráža sa smerom ku
mne, keď otváram skriňu s čistou bielizňou.
Mimovoľne sa usmejem.
Keď prezliekam na päťke posteľ po prepustenej pacientke, pani inžinierka sa veľmi zaujíma, koho jej sem zase pridelia.
„Neviem, zatiaľ sme nemali žiadny príjem,“
odpovedám odmerane a snažím sa nenadväzovať očný kontakt.
Aj tak cítim, ako svojím prenikavým pohľadom pozoruje každý môj pohyb. Čakám, kedy
sa opäť pustí do reči. Chvíľu je však nezvyklé ticho.
„Sestrička, mali by ste upozorniť návštevy,
aby vám nesadali po tých čistých posteliach. Je
to ne-hy-gie-nic-ké!“ ozve sa predsa nakoniec,
posledné slovo skoro vyslabikuje a dôrazne pritom zdvihne prst.
„Nie som sestrička,“ odvetím ktovieprečo
nečakane prudko, až ma to samu zaskočí. Veď
má pravdu.
„Ale ste personál a, nakoniec, vy tie postele
prezliekate!“ nedá sa odbiť.
Minimálne posledný argument jej musím
uznať.
„Viete, ja som si už užila nemocníc v živote
až-až,“ povie naraz zmeneným hlasom, povedala by som, že takmer mäkko alebo unavene

a možno oboje, „a čosi sa na mňa nalepilo. Najprv s dcérkou, keď bola malá...“
Dobre počujem, ona povedala s „dcérkou“?
„... a keď som chodievala za manželom do
nemocnice, sestry si na to veľmi potrpeli.“
Nachvíľu sa odmlčí. V rozpakoch naprávam
dávno natiahnuté prestieradlo, nedá mi teraz
odísť.
„Trápil sa dlho, chudák. Nakoniec som si
ho zobrala domov, aby aspoň zomrel v pokoji,
v čistom a vo svojom.“
Mimovoľne na ňu pozriem a v jej očiach zbadám strach. Strach z toho, že jej sa to nepodarí.
Umrieť vo svojom, v čistom, v pokoji a opatere
tých, ktorí ju mali radi.
„Život je pes, sestrička,“ povzdychne a ja ju
už neopravím.
„Ak vám nebolo dobre dopoludnia, nečakajte, že bude večer, hovorievala moja teta. Dnes
viem, že mala pravdu.“
Hlas pomaly nadobúda obvyklú intonáciu
a silu. Pochopím, že exkurzia do minulosti sa
skončila. Neviem povedať, či som s jej výsledkom spokojnejšia ako s obvyklým prejavom pani inžinierky. Z oboch mi je smutno. Keď sa Milade zmienim o jej požiadavke, napodiv jej dá za
pravdu a nakáže mi rozvešať po izbách papiere
s nápisom: NESADAŤ NA ČISTÉ POSTELE!
***

Milada sa ochladzuje vejárom z chorobopisu a blahosklonne mi zalieva kávu. Kvôli letným
dovolenkám som teraz jej jediná sparing partnerka. A ona bez kávy a tliachania nevydrží.
Tak si aspoň natiahnem nohy.
Milada rozpráva o svojich deťoch. Obe sú
v zahraničí, obe sa majú „bohovsky“, veď: Čo by
tu, preboha, v tejto diere robili, keď sa tu nedá
žiť? Čo tu robím ja, bezdetná, slobodná, to ona
jakživ nepochopí.
Kým mi ukazuje v mobile fotky dcérinho domu v Nemecku a detailne opisuje ceny nábytku,
rozmýšľam, či ozaj verí tomu, že keď už bude
mať problém postarať sa o seba sama, dcéra si
ju vezme k sebe do zahraničia.
Občas mám chuť položiť jej takéto provokatívne otázky, ale viem, že to nikdy neurobím.
„Tá návšteva z dvojky už odišla?“
„Dávno.“
„Tiež neviem, čo sem furt chodia, akoby sa
báli, že sa nepostaráme!“
Milade nič nie je dobré. Či chodia návštevy
často, či poriedko, či dopoludnia, či k večeru, vždy
sa správa rovnako. Teda nie celkom. Podľa významu pacientov alebo skôr ich príbuzných nasadzuje raz mastný úsmev inokedy odmeraný výraz.
Na tieto, ako na väčšinu jej poznámok, už
ani neodpovedám.
„Manažment!“ nadáva a ovieva sa ďalším
chorobopisom. „Vymenia okná a zabudnú na

žalúzie. A my nech tu pokapeme. Oni majú vo
svojich kanclíkoch iste tie najlepšie vertikálne.“
„Máme nejaký kontakt na príbuzných od
Nevickej?“ prehodím opatrne.
„Je tu číslo na sestru. Dúfam, že jej nebude
treba vyvolávať, keď ju budeme chcieť prepustiť. Najradšej mám takéto prípady! Mali by ju
preložiť na psychiatriu! Čo my tu s ňou?“
Jedna z prvých vecí, ktoré som na druhej
strane barikády zistila: všetky oddelenia sú plné chronických pacientov, ktorí tam nepatria.
Dĺžka a miesto pobytu závisia od odbornej príslušnosti známeho primára.
Nevickej sestra asi pozná našu primárku.
Možno sú z jednej dediny, z tých Kočaroviec,
ktoré sú uvedené v adrese.
„Milada,“ snažím sa do hlasu vložiť všetku
rozhodnosť, akej som schopná, „traumatológ
napísal, že Nevická spadla u nás.“
„No tak potom asi spadla. Kto ich má strážiť? Akoby si nevedela, ako to je!“
„Má modriny na stehnách.“
„A čo má byť? Spadla, tak má modriny.“
„Možno si ich sama nevyrobila...“
Milada sa na mňa chvíľu nehybne díva. Odrazu si uvedomím, že jej oči mi pripomínajú oči
hada.
Potom zalistuje v knihe hlásení.
„No prosím, prijímal ju Vito,“ otrčí jedovato
pery.

„Čo tým chcete povedať?“
„Nič, čo by som chcela povedať?“ odsekne.
„Myslíte, že by to mohol Vito?“ vyletí zo
mňa, hneď ako mi prebleskne, že ju predsa pri
príjme sprchoval a bol pri tom veľký krik.
Na moment zavládne ticho. Potom predsa
len príde namosúrená odpoveď:
„Nič si nemyslím, iba že nie je celkom normálne, ak mladý zdravý chlap robí takúto robotu!“
***
O ľuďoch na oddelení viem práve toľko, koľko toho porozprávajú o svojom bežnom živote. O Vitovi najmenej. Dlho som nevedela ani,
koľko má vlastne rokov. Je to typ, čo vyzerá už
v dvadsiatke na tridsiatnika a potom dlho nestarne. Menší, zavalitý, s poskromnejším porastom na hlave a nevýraznými črtami. A permanentne namosúreným výrazom, ku ktorému prispieva zrastené obočie. Vitov úsmev som
videla až na nedávnej oslave jeho štyridsiatky a patril Zlatici, drobnej sestričke z ortopédie s riedkymi tmavoplavými vlasmi a veľkým
bruchom, na ktorom sa Vito osobne podieľal.
V tom úsmeve bolo čosi ako neha, výlučnosť
a majetníckosť.
Ona poväčšine mlčala, sem-tam sa placho
usmiala. Ozvala sa iba, keď vrchná nadávala na
nezmyselnosť našej práce.

„Je to dosť také ubíjajúce, to vaše oddelenie,“ nadhodila.
Vito krútil v prstoch pohár a mlčal. Asi ju to
povzbudilo.
„Nehovorím, že my u nás nemáme dosť starých pacientov, ale aspoň toľko nepochovávame. Je to také nezmyselné, ako tu ľudia umierajú.“
„Čo je nezmyselné na tom, keď umrie starý
človek?“ zastarela sa Hedviga. „Mňa oveľa viac
deprimuje, keď zomierajú mladí, zdraví.“
„Nezmyselné je, ako tu ľudia žijú,“ povedal
Vito.
Zlatica ustrnula, inštinktívne si pohladila
brucho. Potom chvatne začala rozprávať o tom,
ako pekne sa starajú o starých ľudí domáci
opatrovatelia „v Amerike“.
„Hej,“ prikývol Vito, „počul som o tom. Kamarát, čo takto opatruje, mi rozprával. Ako mal
na starosti deda s rakovinou a Alzheimerom;
striedali sa pri ňom s jedným černochom. A cez
víkend si ho niekedy brala dcéra. Potom ho dával aj štyri dni dokopy. Raz ju to už asi dožralo a šľahla dedovi dávku morfia, ktorú nerozdýchal.“
„To je strašné...“
„Vito, nemal by si Zlatici rozprávať o nepekných veciach teraz, keď je tehotná,“ naoko káravo sa k nemu obrátila Hedviga, ale v očiach mala niečo studené a výsmešné.

Vito po nej preplával pohľadom. Možno medzi nimi kedysi niečo bolo. Hedviga je pekná žena. A Vito nevyzerá na askétu, aj keď je pravda,
že v tomto mám úplne mizerný odhad, na ktorého následky zlyhal môj posledný vzťah. Nevyzerá ani na przniteľa starých, mentálne zaostalých žien. Ale toto nemá na čele napísané asi
nikto. Takisto ako ani to, či je zarytý abstinent,
alebo abstinujúci alkoholik. Vito na svojej vlastnej oslave nepil a nikto to neriešil, zjavne to bola známa záležitosť. Nepila ani tehotná Zlatica.
Aspoň do mňa nik nerýpal.
***
Na Hedvige je všetko pekné, všetko je tak
akurát, dokonca aj začínajúce štyridsiatnicke
kyprenie postavy, ale ruky, ruky sú na nej najkrajšie. Menšie, ale nie drobné, štíhle, no nie
kostnaté. Každý týždeň sa tajne teším na jej nové nechty. Neviem, či je to profesionálna práca,
alebo jej vlastná, to som sa z akejsi posvätnej
úcty k objektu obdivu nikdy nespýtala.
Rada ich pozorujem, keď píše, alebo aj keď
len bubnuje končekmi prstov po stole. Konziliára z neurológie však zjavne ich grácia nezaujíma. Možno by ocenil iné vnady, ktoré skrýva
Hedviga pod bielou, na prasknutie zaplnenou
košeľovou blúzkou. Nechá si od nej podať chorobopis, ležérne zastrčí list do písacieho stroja.

Vždy píše na stroji. Po niekoľkých ostrých úderoch do kláves sa vráti k debate, do ktorej som
pravdepodobne vstúpila. „Liečiť by ich mali!
A všetkých! Veď už nevedia, čo od rozkoše!“
Predpokladám, že hovorí o politikoch, a preto mu nevenujem pozornosť. Až keď sa vyjasní,
že reč je o homosexuáloch, poznamenám: „To
nie je diagnóza.“ Pozrie na mňa ponad okuliare aj Hedviga sa prekvapene obráti. Nestáva sa
často, aby som vstupovala do akéhokoľvek rozhovoru.
„Aby bolo jasno, ja proti nim nič nemám,
kým mi vo vlaku nezačnú obchytkávať zadok!“
zdôrazní neurológ.
Preložím štós chorobopisov na stôl:
„Ja tiež nemám nič proti mužom, kým mi
nezačnú obchytkávať zadok.“
Hedviga sa rozchichoce. Doktor na mňa hľadí, sánka mu visí z pántov. Potom sa bez slova
zohne k svojim písačkám, ale po chvíli mu to aj
tak nedá.
„No a čo poviete na to, že manželstvo už nemá byť výhradne zväzok muža a ženy? Tak to
sa už môže oženiť aj kôň a sliepka vydať, nie?“
Tí sa ženili a vydávali aj doteraz, nabehne
mi, ale tentoraz sa zdržím komentára. Doktor
sa ešte chvíľu pohoršuje nad porušením posvätnosti manželského zväzku a rodiny.
Hedvigu to už očividne otravuje, lebo nakoniec poznamená: „Pán doktor, ja som rozve-

dená a občas, poviem vám rovno, sa mi zdá, že
by sa mi lepšie žilo s nejakou kamarátkou ako
s mužom.“
Doktor sa po chvíľke zhrozenia rozhodne
ukončiť svoje kázanie so slovami, že ženy sú
dnes zbabelé, že sa už nevedia obetovať. Možno
má trochu pravdy. Nakoniec, v týchto otázkach
majú takmer vždy všetci trochu pravdy, až sa
zdá, že sa nadobro rozdrobila, ale napriek tomu
sa tvária, že ju majú celú. Nateraz som spokojná, že nemusím riešiť nič z doktorových problémov. Ani sa pýtať, kde je pravda.

vár Haninej sestry nie je nijako prívetivá,
keď sa jej pokúšam vysvetliť, že s Hanou nie je
niečo v poriadku.
„Stále sa mi snaží čosi povedať o tom, čo sa
jej prihodilo s tou nohou. Viete, s tou, čo má
zlomenú.“
„Ona má zlomenú nohu?“ prekvapenie zdvih
ne žene obočie o centimeter vyššie.
„Áno, lonovú kosť,“ spresním a ukazujem ta,
kde si predstavujem, že by mala byť podľa obrázka, ktorý som si doma pozrela.

„A ako sa jej to stalo?“
„No to by sme aj my radi vedeli,“ zaštítim
sa množným číslom a v duchu sa čudujem, ako
dobre mi to zatiaľ ide. Len čo ďalej? Žena už mlčí a spýtavo sa na mňa díva.
„Hovorí niečo o akýchsi chlapcoch, že jej
svietili do očí...“
„Ach,“ mávne rukou, „to môj syn a jeho kamaráti. Občas ju zobrali do krčmy na pivo – tak
zo zábavy. Potom ich vždy vyčkávala pred domom, aby ju vzali zas. Keď naposledy nechceli,
prišla s palicou a začala sa po nich oháňať. Nemá to v hlave celkom v poriadku. Kým žili rodičia, vedeli ju usmerniť, ale teraz už niekedy neviem, čo s ňou.“
„Zbili ju?“ vykĺzne mi.
„Ale čo ste?! Aj keď, no..., keď do nich zapárala, mohli jej nechtiac ublížiť.“
„Zlomiť lonovú kosť?“
„No a? Je stará, aj moja mama mala na starobu krehké kosti, raz-dva si niečo zlomila.“
Má pravdu, len keby nebolo tých modrín.
A toho pohybu, čo naznačila Hana. Mám jej
o tom povedať?
No skôr, ako by som zosmolila niečo stráviteľné, žena zmení tón.
„Počujte, sestra je, ako sa hovorí, trochu slabomyseľná a má problémy s rečou, ale ja jej rozumiem dobre. A mne sa na nič také nesťažovala. Možno spadla tu, u vás!“

Cítim, ako ma zalieva pot. Načo som sa do
toho montovala, keď o tom vlastne nič neviem? A nemám sa ani koho opýtať. Vito sa vypeká niekde pri mori so svojou tehotnou družkou. Dvaja doktori si modriny nijako s nohou a
zjavne ani s ničím iným nespojili. Ak by ma tu teraz prichytila Milada, hádam by ma aj vyfliaskala.
„Ja vám len vravím, čo mi hovorila ona, teda
to, čo som vyrozumela...“
„Idem za ňou,“ blysne na mňa žena výhražným pohľadom.
Keď zmizne vo dverách sedmičky, zacítim,
že sa mi košeľa celkom prilepila na chrbát.
***
Z okien oddelenia je výhľad do nemocničného parku. Niekoľko starých gaštanov robí tieň
nad nedávno natretými lavičkami.
Na stoličke pod oknom sedí profesorka a zrkadlo v jej rukách hádže po izbe slnečné prasiatka. „Človek by sa nemal cez deň zdržiavať v posteli, ak nie je naozaj chorý,“ poučila ma včera,
keď som ju odvádzala z toalety.
Že raz pomôžem dôjsť na záchod svojej bývalej profesorke z gymnázia, by mi isto nikdy
nenapadlo. Prehodili nám ju sem z neurológie
na rehabilitáciu.
Vraj som sa ani veľmi nezmenila. Kompliment od starej ženy, ktorý jej môžem vrátiť. Zo-

starla, ale pamätám si ju už starú, takú starú,
ako sa len osemnásťročnej žabe môže zdať čerstvá dôchodkyňa.
Hnedým melírovaným hrebeňom si upravuje účes. Jeho kĺzavé pohyby zanechávajú na
striebristošedivom povrchu takmer neviditeľnú stopu.
„Vždy som si potrpela na vlasy. Žena s neupraveným účesom bola pre mňa synonymom
neporiadnosti,“ povie, ani neodvráti zrak od zrkadla.
Opriem sa o parapetu a dívam sa na tú malú
slávnosť, napriek tomu, že v knihách z minulého storočia sa píše, že ženy nemajú rady, ak ich
pri tejto činnosti pozorujú.
Babička na vedľajšej posteli chrápe, ďalšia
pri dverách civie do prázdna a čosi si z času na
čas zamrmle.
Na nočnom stolíku ležia memoáre akejsi
ruskej exulantky.
Profesorka učila dejepis a ruštinu. Pamätám
si, ako zmätene nám vysvetľovala vo štvrtom
ročníku nový, narýchlo prerobený pohľad na
dejiny dvadsiateho storočia. Iný oproti tomu,
aký musela učiť roky predtým. Spolužiak jej nosil nejaké preklady z anglických kníh o histórii,
mával nimi ako zástavou víťaza: Čo na to poviete, no čo na to poviete?
Väčšinou nepovedala nič alebo aspoň nič zapamätateľné.

A teraz číta memoáre ruskej exulantky. Ktovie, koľko z toho, čo sa udialo v nedávnych dejinách vedela či tušila už vtedy, keď sa o nich
mohlo hovoriť len jedným spôsobom?
Krehká sivovlasá žena upravujúca si účes pri
okne. Odrazu predovšetkým stará žena. O ktorej vlastne neviem nič.
Babka na vedľajšej posteli hlasno zachrápe,
profesorka sa mimovoľne strhne.
Pohľady sa nám stretnú. Ten jej je vyplašený.
***
Po sestrinom odchode je Hana pekne učesaná, má čisté pyžamo a všetkým sa chváli škatuľou s ovocným tvarohovým koláčom. Vyrozumiem, že je to jej najobľúbenejší, taký, aký
piekla jej nebohá mama. Keď prekoná vzrušenie, konečne sa doň pomaličky a slávnostne, po
malých kúskoch pustí. Už dávno som nevidela
niekoho takého šťastného.
Potom ju stretnem na chodbe. Badká popri
stene aj s poloprázdnou škatuľou.
„Máte ležať,“ napomínam ju.
Nechápe. Sem prišla po svojich, tak prečo ju
odrazu neustále plašíme do postele?
„Pohľadaj jej barly v sklade,“ mávne rukou
Hedviga. „Tá už neobsedí.“
Lenže Hana s barlami chodiť nevie, prekážajú jej. Každá je iná, iba ju tlačia do pazúch.

Toto je pouze náhled elektronické knihy.
Zakoupení její plné verze je možné v
elektronickém obchodě společnosti eReading
.

