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KIRSTEN 

Na stole ležala biela obálka. Na hnedom dreve bola dobre 

viditeľná. Kirsten si chystala raňajky a tašku do školy. Chodila 

okolo stola a sem tam na ňu letmo pozrela. Bola ešte 
zatvorená, ale vedela, čo sa v nej nachádza. Nemusela ju 

otvoriť. A ani nechcela. Aj takto zatvorená v nej vyvolávala 

rovnaké pocity neistoty. Nevedela pred nimi utiecť. A keď na 
nich ako tak zabudla, tak nasledujúci mesiac prišla ďalšia.  

Od kedy prišla úplne prvá obálka, nič sa nezmenilo a Kirsten 

to tak chcela nechať. Nechcela jej venovať veľkú pozornosť. 
Nenechala sa ňou rozptyľovať. 

Samovi spôsobovala taktiež vrásky na čele. Nechcel stratiť 

život, ktorý žil. Bál sa, že sa zmení a bál sa, že tá obálka 

navždy zmení Kirsten. Posledné mesiace bola veľmi krehká 
a zraniteľná.  

Balil si desiatu a sledoval Kirsten. Jedla chlieb a pohľad mala 

zapichnutý do dreveného stola. Vyzerala, akoby študovala 
jeho štruktúru. Zamyslená a pokojná. Toto bola jeho Kirsten. 

Počet myšlienok v jej hlave bol neodhadnuteľný a keby vedeli 

vyrábať elektrinu, tak by svietilo celé to malé mesto, v ktorom 
žijú.  Zrejme jej chodí po rozume zase škola. Alebo klavír. Za 

posledné obdobie sa udialo toľko zmien, že sa ani nedivil, že 

bola neustále zahĺbená do seba. Robilo mu to starosť. Na 

druhej strane vedel, že to zvláda. Vedel by jej určite nejako 
pomôcť. Avšak taktiež vedel, že Kirsten si chce pomôcť sama. 

Stále hovorila, že keď si pomôže sama, tak druhýkrát ten 

problém už problémom nebude. A keď si nechá niekým 
pomôcť tak ukáže slabosť a bude sa musieť, alebo aj chcieť 

spoliehať na pomoc iných. A taká bola od malička. Stále 

nosila domov mačky a psov, ktorým bolo treba samozrejme 

pomôcť. Stále tu bola pre svojich priateľov s ktorými neraz 
sedeli dlho do noci na verande a rozoberali vzťahy, alebo len 

tak filozofovali nad životom. Kirsten bola smädná po 

skúsenostiach. Pomáhala, pretože sa učila spoznávať 
problémy. Hľadať východiská z neriešiteľných situácií. 
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Nejakým spôsobom ju to obohacovalo a napĺňalo. Pôsobila 

síce krehkým dojmom, ale jej húževnatosť a trpezlivosť 

veľakrát nad týmto obalom zvíťazili.  

„Všetko v poriadku? Máš na mňa niečo?“ opýtal sa Sam. 
„No. Ani neviem, rozmýšľam nad dnešným dňom,“ 

odpovedala, akoby ani nepočula otázku.  

„Nejako to prežijem. Poobede idem k Belinde. O pol siedmej 
som doma.“ vracala sa v myšlienkach späť . 

„Dobre. Ja idem za pani Stewartovou. Znova sa jej pokazila 

výlevka. Minule chladnička, predtým dvere. Buď sa chce za 
mňa vydať, alebo jej na hlavu čoskoro spadne celý dom,“ 

povedal a cez jeho starú tvár sa prehnal  úsmev a vyrovnal 

vrásky na čele. 

Aj v týchto dňoch vyzeral optimisticky. Po pohrebe sa toho 
veľa v ich životoch zmenilo. Pre Sama bolo teraz 

najdôležitejšie, aby Kirsten nestratila pôdu pod nohami. Bola 

v tom najzraniteľnejšom veku, kedy už nebola dieťaťom, ale 
ešte nebola ani dospelým človekom. Snažia sa spoločne 

zaplniť tú prázdnotu vždy, keď vkročia do kuchyne alebo 

sadnú za stôl. Kedy zacítia vôňu ich spoločného obľúbeného 
jedla. Nechceli na tieto chvíle zabudnúť a zároveň na nich 

nechceli stále myslieť. Vyvolávali v nich smútok. Sam vedel, 

že tá prázdnota sa časom sama vyplní. Staral sa o dom a 

domácnosť. Kirsten mu pomáhala a rada s ním trávila chvíle. 
Stále ju sledoval. Odhryzla si z krajca chleba a letmo na neho 

pozrela. Pri pohľade na ňu Sam vedel, že určitým spôsobom 

po smrti matky dospela. Bola iná ako jej kamarátky a to ju 
často privádzalo do komplikovaných situácií. Dojedla chlieb a 

vložila si do tašky desiatu.  

„Ahoj večer,“ otvorila dvere na bielom drevenom dome a 

vyšla na verandu. Slnko sa práve valilo nad jazero 
a vyťahovalo z rukáva  pekný slnečný deň. Na juhu bolo vždy 

príjemné počasie. Stále teplo a zimy neboli také tuhé ako 

vyššie na severe. Príroda bola skoro stále v rozkvete. Pozrela 
sa ešte smerom k jazeru. Na červený domček, ktorý Sam 
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prerobil na úkryt pred okolitým svetom. Presunula tam aj 

klavír, aby mohla byť v záhrade. Dodávalo jej to pri hraní 

energiu. Keď hrala, bolo to počuť až na verandu. Sam si zavše 

sadol do kresla a otvoril pivo, či zapálil cigaretu. V takýchto 
okamihoch ďakovali za všetko čo mali. Nenechali sa zlomiť 

tým, čo ich postihlo. Snažili sa, aby ich to urobilo silnejšími. 

Sam vzal zo stola desiatu, kľúče a peňaženku. Zatvoril za 
sebou dvere, zišiel schodmi k dodávke. Otvoril postranné 

dvere a nazrel dnu. Skontroloval náradie a materiál. Niekto iný 

by si zaobstaral určite novú. Nejaký ten rôčik už mala za 
sebou. Ale Sam v nej mal namontované všelijaké poličky, 

dosky a zlepšovatká, takže ani neuvažoval nad výmenou. A 

okrem toho fungovala spoľahlivo. Nebol dôvod rozmýšľať nad 

novou. Každý ho v meste už podľa nej poznal a neraz ho 
zákazník čakal rovno pri aute. Ako všeobecný opravár 

všetkého čo sa môže pokaziť, musel byť pripravený opraviť 

všetko od zásuvky až po vodovod. V tomto malom mestečku 
plnom starších ľudí nikdy nevedel, čo sa ešte môže pokaziť. 

Nebolo to moderné veľkomesto, ale staré mestečko plné 

malých domčekov, ktoré si pamätali niekoľko generácií. Malo 
svoje čaro. Aj preto sa sem prisťahovali. Čas sa tu zastavil 

a im obom to takto vyhovovalo. Potrebovali sa usadiť niekde, 

kde by mali na seba viac času, nemuseli všade dlho cestovať 

a kde ich nikto nepoznal.  
Edwood bolo čarovné miesto. Jedno námestie s malým 

parkom, niekoľkými lavičkami a fontánou. Okolo námestia sa 

lemovali obchody. Kvôli tomu, že sa všade dalo dostať pešo 
a kvôli malému počtu obyvateľov, bolo v meste dostatok 

parkovacích miest, ktoré sa tiahli naprieč námestím pred 

každým obchodíkom a kanceláriou. Všetci boli ako jedna 

rodina. Síce niekoľko tisícová, ale z videnia každý každého 
poznal.  

Skontroloval si náradie. Naposledy ho dostala pani 

Wortingherová. Chcela aby jej opravil koliesko na veľkej 
skrini. To mu však predtým nepovedala, že v tej skrini bolo 
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všetko čo sa tam zmestilo od päťdesiateho piateho. A keď to 

spolu vyhádzali a skriňu otočil, tak zistil, že potrebuje 

špeciálny kľúč, ktorý sa v tých časoch vyrábal. Káva 

a koláčiky pani Wortingherovej boli vždy príjemným 
strávením dopoludnia.. 

Zatvoril dvere na dodávke a skontroloval dom a okolie. Biely 

dvojposchodový domček, vpredu veranda, ktorá zasahovala až 
na ľavý bok. Bolo z nej vidieť aj jazero. Kamenný chodník sa 

tiahol od schránky pri ceste až k dverám. Pred domom kvety. 

Veľa kvetov. Kirsten stále niečo sadila a v tomto období sa už 
ukazovalo, čo to vlastne posadila. Bolo to milé a Samovi to 

pripomínalo ženskú ruku v dome. Vedľa domu bola veľká 

záhrada s jabloňami. Sam vycúval na cestu a vybral sa za pani 

Stewartovou. Stihol ešte zamávať Kirsten. 
Zbehla schodmi k autu. Dvere sa otvárali trocha nasilu, ale 

presne kvôli tomuto ho mala rada. Dostala ho od rodičov k 

narodeninám. Nevymenila by ho za žiadne iné. Bolo plné 
takých spomienok, aké jej žiadne nové nikdy dať nemohlo. 

Pretože tie sa už teraz kúpiť nedali. Nie bez mamy. Stále 

videla pred sebou tú obálku. A taktiež vedela, že stále ju 
nedokáže otvoriť aj keď sa na ňu dnes pozerala akokoľvek 

dlho. Vycúvala na hlavnú cestu a zamierila do školy 

 

ZÁPAS 
„Kirsten tu už niekde je,“ povedala Sofia a zosadla z bicykla. 

Školské parkovisko už bolo plné. Na tento športový deň sa 

všetci tešili. Uliať sa z vyučovania, zahrať si futbal 
a pofľakovať sa po školskom pozemku, niekam sa na celý deň 

zašiť. Každý študent si našiel v tento deň ten svoj kúsok 

priestoru.  

„Dnes musíme vyhrať. Preto sme sem prišli a preto dnes vyšlo 
slnko. To je úloha dnešného dňa“ zahlásila Sofia. Emie ešte 

dychčala a rozhliadala sa naokolo. 

„Čo to?“ prekvapene zabľabotala Sofia a začesala si krátku 
čiernu ofinu dozadu, aby lepšie videla: „Niekto napísal na 
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niekoľko áut k pravému zadnému svetlo „SRÁČI“,“ 

dopovedala Sofia a otočila sa k Emie. 

„No kto asi? Čo si v tej škole prvý deň?“ skonštatovala Emie. 

„Nie, Angela by sa k takej prízemnosti neznížila. Počkáme si 
proti komu všetkému dnes hráme. Len aby som si to isté 

nenašla na svojom bicykli aj ja. Alebo ty,“ dopovedala Sofia 

a položila na zem bicykel vedľa Kirstininho auta. Hodila pred 
seba na zem batoh a zúrivo sa ním prehrabovala.  

„Poď už! Kým sa tu všetci nájdeme, tak aj ten zápas začne,“ 

súrila Emie Sofiu a nechápala, čo práve teraz hľadá v ruksaku. 
„Háá, vedela som, že ju mám so sebou!“ vykríkla s iskriacimi 

očami Sofia s fixkou v ruke.  

„To vážne?“ opýtala sa Emie s údivom. 

„To vážne!“ odpovedala vysmiata Sofia. Naliala si na 
vreckovku trocha vody a niekoľkokrát prešla cez nápis na 

Kirstininom aute. Pod servítkou sa zjavila rozmazaná 

machuľa. Sofia strčila fixku do úst a otvorila ju. Emie stála za 
ňou, utierala si čelo do károvanej košele a sledovala, ako 

dokončuje svoje majstrovské dielo. Vypľula vrchnák do ruky 

a zatvorila víťazoslávne fixku.  
„Hmm, tak už si spokojná? Môžeme ísť?“ pýtala sa Emie Sofii 

a pozerala pri tom na prepísaný nápis na aute. Na machuli sa 

teraz vynímalo niekoľkokrát opísané bordové písmeno H. 

„My nie sme žiadne padavky, ale hráči!“ zvolala Sofia 
a schmatla zo zeme batoh.  

„Počkaj ma!“ zavolala na utekajúcu Sofiu Emie s rozpaženými 

rukami. Niekedy tomu víru energie jednoducho nestíhala. 
Sofia bola ako lastovička. Lietala zo strany na stranu, akoby 

nikdy necítila únavu.  

Narýchlo sa predrala davom študentov k lavičke pri 

futbalovom ihrisku.  
„Sme všetci?“ opýtala sa oboch a pozerala cez ihrisko na 

lavičku protihráčov. 

„Sme. Adam tu niekto pobehuje. Ale sme tu všetci štyria,“ 
odvetila Kirsten a pozerala do davu, či neuvidí Adama.  
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„Ó aj Angela tu samozrejme je,“ dodala sarkasticky Sofia 

„Tá by si nenechal ujsť príležitosť to znova niekomu natrieť. 

Slečna Úžasňaková,“ dodala Emie a sledovala lavičku na 

druhej strane. Angela sa na nich uškŕňala a ktovie čo na nich 
chystala. Jej tím samozrejme pozostával z niekoľkých dobrých 

hráčov. Angela bola ich zrejmý vodca a kapitán. Aj v drese, 

šortkách a ružových kopačkách vyzerala štýlovo. Dlhé blond 
vlasy.  

„Keď pozerám na tie známe školské futbalové tváre, tak toto 

vyzerá na kvalitný náter. Nie že by som nám neverila, ale čo si 
budeme..,“ zhodnotila situáciu Emie. 

„A ty si myslíš, že oni s ňou išli do tímu pre jej modré oči, či 

aké to má..,“ zasmiala sa Sofia. 

„Prišiel aj jej fanklub. No tak už sme všetci,“ ironicky 
podotkla Sofia prezerajúc si niekoľko trendovo vyobliekaných 

spolužiačok, ktoré stáli hneď vedľa Angelinej lavičky. Chodili 

s ňou všade. Ako na vodítku. 
„Nech už išli z akéhokoľvek dôvodu, dôležitejší je pre Angelu 

výsledok. Vieš, za osem rokov nebude nikto rozoberať, kto bol 

v tíme. Ale že ten tím vyhral. Bude to zapísané v ročenke. 
Predpokladám, že k fotke a výsledku priloží Angela nejakú 

vhodnú fotografiu nej samotnej,“ usmiala sa Kirsten.  

„Ale to nie je dôležité. Dôležité je, že sme tu, že ste prišli. 

Dnes bude pekný deň. Cítim to! Niečo, čo sa nedá kúpiť,“ 
usmiala sa Kirsten a všetky tri si ťukli o seba päsťami. Cez 

ihrisko kráčal Adam. V diaľke za ním lenivo vyliezalo ranné 

slnko, preto si Kirsten clonila tvár dlaňou.  
„Čaute! Ideme na to? Nebudeme hrať Angelinu hru, ale tú 

svoju. Majte z toho zábavu. Výsledok nie je dôležitý. 

Respektíve výsledok je už známy. Určite bude menej 

trápnejšie prehrať, ako prísť na študentský športový deň plný 
zábavy s profesionálnym futbalovým mužstvom, ktoré včera 

odohralo zápas na 80 tisícovom štadióne,“ usmial sa 

polovážne Adam. 
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„Ruky na to!“ zvolal a vystrel pred seba ruku. Sofii zasvietili 

oči a plesla rukou po Adamovej dlani. Emie v pokoji položila 

svoju  ruku na Sofiinu, aby tento zväzok ako posledná 

spečatila svojou rukou Kirsten. 
„Hurá,“ zvolali všetci zborovo a pozreli na Angelinu lavičku. 

Všetci tam stáli ako roboti na povel. Zdalo sa, akoby  sa 

nevedeli dočkať, kedy ich konečne rozdrvia. Zápas mohol 
začať. Ihrisko lemovali študenti a miestom vládla príjemná 

atmosféra, plná pokrikov a adrenalínu. Hralo sa na jednej 

polovici na malé bránky, takže na ihrisku prebiehali aj dva tri 
zápasy naraz. Kirsten vedela, že to Angele nie veľmi 

vyhovuje, pretože nebude takto môcť zahviezdiť. Mierne sa 

stratí v dave a to ju určite bude znervózňovať. Ihriskom zaznel 

otvárací výkop. Ihriskom aj hľadiskom sa niesli pokriky 
a povzbudzovanie. Bol to jeden z tých najvšednejších dní, aké 

prebiehali všade po krajine. Kirsten behala po ihrisku 

a uvedomovala si, že práve získava niečo, čo si nekúpi 
v žiadnom obchode. Pozerala na červené tváre Sofie a Emie 

a vedela, že si práve vyrábajú niekoľko skvelých zážitkov 

a chvíľ. Dokázala by sa naháňať za loptou aj celý deň. Len 
nech ho strávi s týmito skvelými ľuďmi. Nevadila jej ani 

prítomnosť Angely. Stále sa mala od nej čo učiť. Sledovala jej 

hru, jej rozhodnutia. Skúšala ich porovnávať so svojimi 

vlastnými. Snažila sa vcítiť do jej kože a uvažovala, ako by sa 
zachovala Angela v tej jej. Či by sa Angela stala Kirsten, alebo 

či by sa Kirsten stala Angelou. Aké má možnosti? 

„Tri. Nula,“ prerušila Kirstenino rozjímanie zadýchaná Emie. 
Vzala si z malého stolíka pohár s vodou a pretrela tvár.  

„A to skončil len prvý polčas,“ dodala depresívnym tónom.  

„Keby som mohla, tak sa na ich bránku rozbehnem sama 

a natriem im to!“ povedala Sofia a trela si rukou špinavé pravé 
líce. 

„Bolí?“ opýtala sa Kirsten po tom, čo pristála lopta na Sofiinej 

tvári. 
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„Mala som lepšie brániť,“ povedala Emie a podopierala sa 

rukami o kolená. Stále rýchlo dýchala. 

„Či bolí? Toto?“ zasmiala sa Sofia a Kirsten vedela kam mieri. 

„Viac toho neubrániš. Veď tam lietaš ako špinavá handra. Sú 
jednoducho príliš dobrí. Ale keby sa nám podarilo dať aspoň 

jeden gól..,“ uvažovala nahlas Sofia. 

„Sofia, choď po loptách ako doteraz. Veď za tvoj chrbát z tých 
všetkých striel prešli len tri. Emie ty nevypľuj dušu a čisti 

ďalej pred Sofiou priestor. Ja skúsim potiahnuť loptu čo 

najbližšie k ich bránke. Stále idú po mne. Tak to využijeme,“ 
nahlas vykresľoval Adam svoj plán. 

„Budem v správny čas na správnom mieste,“ dodala Kirsten. 

„Dobre. Do toho!“ zvolal a všetci sa rozpŕchli na svoje miesta. 

Druhý polčas prebiehal v podobnom duchu ako ten prvý. 
Angelin tím tlačil Kirstenin tak, že bolo priam nemožné sa 

dostať pred bránku a skórovať. Kirsten badala na Adamovi, že 

je unavený. Dobiedzali do neho ako osy. Bol najsilnejším 
článkom tímu, tak sa ho zakaždým keď mal loptu, snažili 

eliminovať. Z priateľskej hry sa stal zápas na život a na smrť. 

„Mám ju!“ skríkla Emie a rozbehla sa do cesty nahrávke, ktorá 
smerovala priamo pred bránku, kde si už nabiehal ďalší 

útočník. Šmykla sa priamo do kaluže blata, až jej zaprskalo 

tvár. Odkopla loptu priamo na Adama. Rozbehol sa úplne na 

pravú stranu. Kirsten v sekunde pochopila jeho plán. Bežala 
zároveň s ním po opačnej strane ihriska. Dvaja hráči sa 

rozbehli na Adama a v tom Angela prečítala hru. Pribehli 

k Adamovi a keď mu už už mali loptu zobrať, vykopol ju 
zdanlivo do prázdneho priestoru. Kirsten šprintovala a bolo 

zrejmé, že sa k lopte dostane skôr ako Angela. Šanca 

skórovať. Vedela, že Angela to nedopustí. Už aj tak je určite 

sklamaná, že Kirstenin tím neprehráva aspoň desať nula. 
Prebrala loptu a utekala po ľavej strane na bránku. Angela 

bežala oproti. Kirsten loptu kopla okolo Angely a snažila sa ju 

predbehnúť. Už sa zdalo, že je o krok pred Angelou a otvára sa 
jej šanca na priamu strelu na bránu. V tom urobila Angela dva 
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zúfale kroky a odstrčila Kirsten od lopty. Kirsten cítila, že 

stráca rovnováhu. Vrazila do hliníkového stola s pohármi vody 

a sladkého čaju, ktorý sa jej rozlial všade po tvári, vlasoch 

a drese. Nevadilo jej to. Od behania bola spotená ako myš. 
Ostatní študenti zaburácali. Odhrnula zo seba pokrkvané 

umelé poháre a pretrela si rukou tvár. Angela sa dvihla zo 

zeme a prikráčala k nej. Kirsten čakala uštipačnú poznámku, 
avšak Angela jej podala ruku: „Prepáč, nechcem ti ublížiť. 

Chcem ťa len poraziť,“ povedala sucho za piskotu rozhodcu, 

ktorý už v ruke držal žltú kartu. Potiahla ju nahor a odkráčala. 
Kirsten sa podoprela rukami o kolená a zhlboka dychčala. 

Pozrela na Sofiu a na Emie. Prekvapene stáli na svojich 

pozíciách a čakali. Adam k nej kráčal z druhého konca ihriska. 

„Do toho!“ zakričala a rozbehla sa na svoju polovicu. Adam 
zastavil. Chcel sa presvedčiť, že je v poriadku, ale jej pokrik 

ho dostatočne motivoval, aby pokračovali v zápase. Aj zvyšok 

zápasu prebiehal v rovnakom duchu. Len Kirsten a Angela 
bojovali na inom ihrisku, ako všetci ostatní. 

 

„Štyri nula. Ani jeden gól..,“ hromžila Sofia a naberala 
lyžičkou koláč. 

„A to som dnes prišla na to ihrisko vyhrať,“ nechápavo krútila 

hlavou, zatiaľ čo sa jej na jazyku rozplývala plnka. 

„Ale mohlo to byť pokojne aj viac. Náhodou ste sa držali 
dobre. Neviem, čo si tu chceš vyčítať,“ upokojoval Sofiu 

Adam. 

„Cítim sa ako po vojenskej rozcvičke. Barbina a jej tím nám 
teda dali zabrať,“ dodala Emie s červenými lícami a pozerala 

na fľašu chladného ružového nápoja. 

„Barbina, ale s mozgom. Mala plán a ten jej aj vyšiel. Angela 

nie je hlúpa. To by sme jej krivdili. Je lepšie žiť pravdou, ako 
umierať sebaklamom. Niečo na nej je. Keď som behala popri 

nej, tak to nebola navoňaná bábika. Z jej očí sršala 

sústredenosť. Na tom ihrisku vedela presne čo chce a ako to 
docieliť. S takým protivníkom nie je hanba prehrať, ale cťou 
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bojovať,“ dopovedala Kirsten a a bez žmurknutia sa napila 

kávy hladiac ďalej pred seba. 

„Snáď ju nejdeš obhajovať! Halóó, je tam Kirsten?“ durdila sa 

Sofia a poklepkala Kirsten po hlave. 
„Ále no ták. Veď si nebola krivo potrestaná. Len sme prehrali 

jeden zápas. Nie prvý a ani posledný. Ďalší môžeme vyhrať. 

A budeme všetko robiť preto, aby sme ho aj vyhrali!“ dodala 
Kirsten trocha vážnejšie. Sofii nachvíľu opadli líca. 

„Hovorím, že budeme preto robiť všetko!“ zopakovala Kirsten 

a nastavila zatvorenú päsť. Sofia sa usmiala a ťukli si spoločne 
päsťami. Kirsten si ju na moment pritúlila ako mača. 

Rozhliadala po Belindinej kaviarni. Pozrela na všetkých troch 

a usmiala sa: „Prečo ste takí sklamaní? Veď sme vyhrali. 

Jeden pekný zážitok do zbierky. Nie je dôležité, čo bude 
v ročenke, ale čo ste si z ihriska odniesli tu,“ a položila si 

otvorenú dlaň na hruď. 

„Sľúbme si, že sa takto stretneme aj keď budeme dospelí. 
Nech sa akokoľvek zmeníme a nech zažijeme čokoľvek. Že 

nás nič nerozdelí. A že sa niky nestretneme v menšom počte, 

ako všetci štyria. Sľúbme si to,“ povedala Kirsten trocha 
zúfalým tónom v hlase. Za oknom sedeli štyri blízke duše a na 

stole štyri dlane spojené v jednu. Na kaviareň padali drobné 

kvapôčky hmly, veštiace prichádzajúcu jeseň. Dni v škole 

budú dlhšie, nudnejšie, rozvláčne. Opak toho, čo sa práve deje 
v Kirstininom živote. Ona sama sa však do školy tešila. 

Zapadnúť medzi ľudí z mäsa a kostí, získať čas pre nakŕmenie 

otázok, ktoré sa ako hladné ryby vynárajú z oceánu a dožadujú 
sa potravy - odpovedí. 

 

KOPIJE 

Prvá hodina ubehla rýchlo. Kirsten vbehla na toalety tesne 
pred zvonením. Stála pri okne a divoko gumovala noty na 

papieri v ošúchanom slovníčku. Chcela dokončiť strednú časť 

skladby, aby si ju mohla dnes precvičiť. Dávala pozor, aby jej 
slzy nerozmazali v slovníčku ani čiarku. Nevnímala, či je 
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niekto na toalete. Nevnímala vlastne nič, len tóny, ktoré sa jej 

rodili v hlave. Čím viac bola rozrušená, tým emotívnejšia 

skladba jej pred očami vznikala. Mohla by chcieť plakať celý 

deň a napísať nádhernú pieseň, ale Kirsten už viac plakať 
nechcela. Posledné mesiace jej však veľa útechy nepriniesli. 

Chápala, že každý si myslí, že ten jeho život je ten najťažší, 

ale pre ňu bol tento rok v jej živote zlomový. Zažila príliš veľa 
situácií, aby sa cez ne dokázala preniesť. Preto nachádzala 

útechu v hudbe. Tá ju nikdy nezradila. Mohla cez ňu 

komunikovať so svetom aj sama so sebou. Vypustiť zo seba 
emócie bez toho, aby sa musela báť odozvy z okolitého sveta. 

Možno aj niekto bol vedľa nej na záchode a počul, ako jej 

emócie dopadajú na zem a rozbíjajú sa na desiatky ďalších 

kvapôčiek. Kirsten sa však nenechala sa rušiť. Ak už tóny 
a noty začali prúdiť, chcela nimi kuť refrény za horúca. Kým 

v nej vyvolávali či už negatívne, alebo pozitívne pocity 

Nemyslela pri tom na Angelu. Nepopierala, že jej je akousi 
motiváciou. Nerozumie jej svetu a ten jej svet sa Kirsten zdal 

ako netvor, ktorý denne Angelu prežúva ako nejaké chutné 

sústo. Preto bola asi pred ňou tak odmeraná.  Oči mala stále 
trocha zaslzené. Cítila, že sa niečo mení, alebo čoskoro zmení 

a že nič nebude také, ako predtým. 

Noty, ktoré kreslila na pokrkvaný papier do slovníčka, boli pre 

ňu veľmi dôležité. Ale o ne tu nešlo. Ani o samotnú skladbu. 
Ale o to, čo ňou chcela vyjadriť pre Sofiu. Niekde tam v jej 

vnútri bola aj rada, že bola rozrušená. Že ju Angela znova 

rozosmutnila. Aspoň na takéto krátke chvíle prestane byť 
otupená a môže niečo cítiť. Kirsten veľmi chcela, aby Sofia 

tieto emócie zo skladby vycítila. Klavír bol pre ňu ako varecha 

pre kuchára. Vedela s ním robiť hudobné zázraky. Nanešťastie 

aj Angela. Obe boli v hre na klavír excelentné. Aj keď 
odlišným spôsobom. Kirsten sa učila hrať sama a jej hra bola 

hebká, akoby človek spadol do šiestich vrstiev voňavých 

perín. Už len zatvoriť oči. Pre Angelu bola hra na klavír jej 
spoločenská povinnosť. V bohatej rodine v akej vyrastala to 
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bola samozrejmosť. Pre jej rodičov nebol problém zaplatiť 

tých najlepších učiteľov. Jej hra bola presná ako švajčiarske 

hodinky. Až sa niekedy zdalo, že na klavíri hrá nejaký robot. 

Na prvé počutie nebol v ich hre rozdiel. Obe boli vynikajúce 
klaviristky. Ale znalci hudby tento rozdiel cítili. Keď školu 

navštívila odborná porota, ktorá ich bude neskôr hodnotiť na 

okresnej súťaži, tak jednej časti sa páčila hra Kirsten a tej 
druhej zase Angelina. Tento súboj zatiaľ nemal víťaza, ale 

Angela sa veľmi snažila. Táto parketa bola zatiaľ jednou z 

mála, ktorú stopercentne nekontrolovala. A ona z boja 
porazená nikdy neodchádzala. Bola to Angela. Múdra, bohatá, 

vzdelaná dcéra milionárskej rodiny. 

Tú súťaž chcela Kirsten veľmi vyhrať. Lomcoval ňou 

rozpoltený názor ohľadom jej duetu s Angelou. Dokáže sa na 
súťaži odosobniť od ich osobného boja, alebo ju Angela 

prinúti urobiť chybu? Angela by obetovala kvôli tejto výhre aj 

prehru v okresnej súťaži. Čím viac hrala Angela na skúškach 
proti Kirsten, tým viac to samotnú Kirsten inšpirovalo. Angela 

ju nútila siahnuť na absolútne dno svojich schopností. A o to 

isté išlo aj Kirsten. Preto ju to nehnevalo. Len sa kvôli Sofii 
bála zlyhania. Na skúškach nehrali zle, a ani falošne. Ale hrali 

proti sebe. Kirsten nikdy netušila, že aj to je možné. Obe sa na 

skúškach stále burcovali, až úplne ignorovali noty. Ich všetky 

predstavenia boli vlastne geniálnymi improvizáciami. 
Veľakrát ostali po skúške spolužiaci len v nemom úžase. Ale 

práve preto majú šancu vyhrať. Ich vzájomný súboj už 

presiahol aj hranice školy. Preto sa každý na záverečné kolo 
tešil. Mali si zmerať sily s tými najtalentovanejšími zo 

širokého okolia. Každá škola sa na tento súboj poctivo celý 

rok pripravovala. Bolo veľkou poctou túto súťaž vyhrať. 

Obzvlášť tento rok. Okolo súťaže kolovali rôzne chýry a celý 
tento boj jej dodával neuveriteľný náboj. Kirsten však 

nebojovala za seba. Chcela vyhrať hlavne kvôli Sofii. Aby jej 

dodala silu bojovať ďalej. Sofia musí bojovať! Veľakrát sa už 
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pozrela do jej prenikavo modrých očí a povedala jej to tak, 

akoby chcela tú chorobu v nej zabiť slovom. 

 

Práve zazvonilo, takže sa školský záchod naplní tínedžerkami 
a celý ho zaplnia svojimi „dospeláckymi” problémami až po 

strop. Pre istotu za sebou zatvoria dvere, aby žiadne slovo 

nevypadlo na chodbu.. Písala ďalej. Nachádzala sa v 
dokonalom stave mysle. Bola ako ten najlepší golfista na 

svete, ktorý vie už pred odpalom, že jamku trafí na prvý 

pokus. Zdokonaľovala noty na papieri každým šmahom 
ceruzky. 

Bolo počuť len škrabanie ceruzky o biely papier a mnoho 

ponáhľajúcich sa nôh na chodbe, ktoré smerovali do tejto 

spovednice na konci chodby. Prameň vlasov sa jej zošmykol 
spoza ucha a trocha jej zakryl oči pred slnkom, ktoré svietilo 

zboku cez okno. Akoby chcelo nazrieť na papier, na práve 

vznikajúcu skladbu. Takto našla jej noty na lavici aj pani 
Millerová. Bolo to, akoby našla v džungli vzácny drahokam. 

Kirsten sa na súťaž ani nemusela prihlásiť. Prihlásila ju tam 

pani Millerová. 
 

Prvé dievčatá vbehli na záchod a priestor začal zapĺňať šum. 

„Kirsten, neviem čo povedať. Poď sa trocha prejsť, rozptýliš 

sa,” naliehala Sofia. Pozrela jej do očí a usmiala sa. Útle, milé 
dievča. Mala ju veľmi rada. 

“Pôjdem s tebou. Ešte pár nôt,” odvetila Kirsten, napravila si 

dlhé vlasy a narýchlo zapisovala na papier posledné noty. 
„Prečo sa jej nepostavíš, nič nepovieš?” Stále ťa niečím urazí, 

strápni. Keby nemala tie svoje zaplatené kamarátky, tak tam 

uprostred triedy trčí ako nejaká žihľava. Len vďaka peniazom 

je obľúbená a veľavážená dáma,” hromžila Sofia. 
„Veď snáď všetci pred ňou niečo hrajú. Zaslúžila by si počuť 

pravdu,” zatínala krehké päste. 

„A ty myslíš, že ju nepozná? Angela nie je hlúpa. Všetko toto 
si uvedomuje. A čerpá z toho výhody. Asi v tej pretvárke 
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musíš vyrásť, aby ti nevadila a vedela si s ňou žiť. Napriek 

tomu máme niečo spoločné. Nechcem ju ignorovať. Mám sa 

od nej čo učiť,” poznamenala pokorne Kirsten.  

„Cítim, že nie je tým dievčaťom, ktoré vidíme každý deň v 
škole. V škole je len tou, akou ju všetci chcú vidieť. Takto žiť, 

musí spôsobovať utrpenie a ja ho nechcem znásobovať. Snáď 

raz nadíde čas, kedy budeme môcť byť samé sebou. Zatiaľ nie 
je mojím priateľom, ale ani nepriateľom,” rozprávala Kirsten a 

zároveň stále dopisovala svoje noty. 

 
Sofia ostala na chvíľu ticho. Sledovala, ako si do slovníčka 

zapisuje tie svoje hieroglyfy. Zamyslela sa nad jej slovami. 

Kirsten bola asi jediná v triede, ktorá mala odlišný pohľad na 

všetky tie bežné, každodenné a očividné veci. Sofiin život už 
nejakú čas nebol taktiež veľmi bežný a ani jednoduchý. 

Odkedy sa dozvedela diagnózu, tak slová Kirsten jej začali 

dávať väčší význam. S ňou plynul život akosi príjemnejšie. 
Chcela jej za jej priateľstvo niečo vrátiť späť. Preto stála vždy 

pri nej. 

„Keď ona ťa uráža ako bez duše. Akoby ju to vôbec ani 
netrápilo. Ona je snáď sám diabol,” nemohla sa s tým zmieriť. 

Kirsten sa zasmiala: „A vieš, že práve o tom je moja esej na 

hodinu literatúry? 

Nachvíľu prestala písať a otočila sa k Sofii: „Každý máme 
dušu. Aj Angela má. Niekto o nej vie, niekto nie. Ale stále si 

vieme nájsť myšlienku, emóciu, alebo čin, ktorými do iných 

duší píšeme. Každý máme tú moc povedať tomu druhému 
niečo, aby sa cítil lepšie. Prečo by som mala voliť slová, 

ktorými niekomu ublížim? Môžem mu povedať pravdu, ale 

musí byť na ňu pripravený. Lebo tá bolí najviac,” pozrela 

skúmavo na Sofiu. Okolo nich pobehovali dievčatá, ktoré ani 
netušili o čom sa rozprávajú. Umyli si ruky a utekali sa 

zaoberať každodennými tínedžerskými záležitosťami. 
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„Vieš, ono to nie je tak jednoduché. Ak niekomu  ubližuješ, 

ubližuješ najprv sebe. Kým tomu druhému tú negatívnu 

myšlienku povieš, nachádza sa chvíľu aj v tvojej hlave. A keď 

máš takú myšlienku v hlave každú chvíľu, nakoniec zistíš, že 
sú v hlave už len tie. Že nie je priestor pre kreatívne nápady, 

vtipné spomienky, sny, túžby. No proste všetko to, čo nás 

môže urobiť pekným a zaujímavým človekom. Najkrajšie na 
ústach je to, že môžu niekomu druhému zmeniť život len 

vďaka pár písmenám. Veď to je úžasné! Ja chcem mať v hlave 

len príjemné myšlienky. Aby mi v nej neostalo miesto pre tie 
zlé. Aby moje prázdno nezaplnil hnev, beznádej a zúfalstvo. A 

je len na mne, koľko prázdneho miesta tam ostane. Je to moja 

hlava a čo si do nej pustím, je len na mne. Len ja mám kľúče,” 

dopovedala Kirsten a ihneď na papier napísala ďalšie noty. 
„Angela vie použiť slovo ako kopiju. Zabodne ju hlboko do 

teba. Trčí tam potom aj týždeň a nie a nie ju vybrať. Koľko 

takých myšlienok som nedokázala zo seba vybrať, až som ich 
radšej v sebe akceptovala. Neskôr som pochopila, že zrejme 

dopadli presne tam, kam mali a trafili nejaký môj cit, pocit, či 

názor ktorý ma už dlhší čas trápil. A keď sa s nimi 
vysporiadam, tie kopije vypadnú zo mňa samé. Prečo sa tie 

kopije do mňa dokázali zabodnúť? A mnoho iných nie? 

Pretože našli slabé miesto. Moju Achylovu pätu. A ja chcem 

vedieť, kde som zraniteľná, na aké miesta svojej duše si mám 
dávať pozor. Budem to potrebovať. Byť silná. Nech ma tie 

údery kladivom sformujú. Po tom, čo sa za posledné mesiace 

udialo, sa cítim ako kus žeravého železa. A práve teraz je čas 
kuť za horúca. Nechcem stvrdnúť na beztvarú hmotu. A 

Angela je jedným takýmto kladivom. Pre mňa sú emócie 

veľmi dôležité. Radšej budem akceptovať čokoľvek mi život 

prinesie, ako sa začať brániť. Po chvíli by som zistila, že sa 
bránim všetkému. Že už neviem rozoznať dobré od zlého. Keď 

si okolo seba postavíš vysoké hradby, tak ťa ochránia, ale 

zároveň zabránia vstúpiť aj tým pekným veciam, ktoré sa tam 
pod nimi stratia v dave. Odmietam odmietať. Každá akcia 
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vyvoláva reakciu. Robí má tým, kým som,” dopovedala 

Kirsten a dopísala poslednú notu. 

Sofia vedela, že tu nejde len o Angelu. Každý vedel čo sa 

stalo. Kirsten teraz potrebuje čas. 
 

Ale vieš, že niekoľko tých kopijí si zo mňa vytiahla aj ty? 

Mnoho slov, viet a zážitkov ma už nebolí. Kopije si vybrala, 
ale diery ostali,” usmiala sa Kirsten konečne. Pustila papiere 

na radiátor a Sofiu prudko objala, ako nejakú obľúbenú 

bábiku, až otvorila doširoka oči a roztiahla pery. Vedela, že 
Kirsten je veľmi emotívny človek a stále ju dokázala 

podobnými výstrelkami prekvapiť. 

„No. Tak dobre, som rada,” zahanbene pritakávala. 

„Zatvor tie usmiate oči, lebo sa v nich utopím,” zasmiala sa 
Kirsten. Kirsten ju k sebe pritisla ako sestru. Sofia pocítila tú 

Kirsten, ktorú má tak rada.  

Objatie bolo krátke, ale cítila, že sa navzájom potrebujú. Toto 
nebol ten film, kde scenárista napíše zaujímavú zápletku. Kde 

potom hlavná a vedľajšia postava uvedú na konci s úsmevom 

záverečné titulky. Ich osudy sa nesprávali podľa žiadnych 
pravidiel ani logiky. Sofia sa so svojou chorobou už zmierila. 

Chcela ju akceptovať, zvyknúť si na ňu a neskôr na ňu 

zabudnúť. Keď s ňou bojovala, cítila sa slabá. Mala pocit, že 

choroba vyhráva. Čím viac pozornosti jej venovala, tým bola 
silnejšia. Preto sa rozhodla pre opačný postup. Nezaoberať sa 

ňou a vziať jej takto vietor z plachiet. 

 
Kirsten jej pomohla sa s ňou vysporiadať. Zažívala podobnú 

bolesť, preto jej dokázala vysvetliť že to, čo sa s ňou deje, ju 

môže motivovať. Že práve teraz je ten čas vzácny a nie 

otravný a smutný. Pretože všetko je pre nás cenné až vtedy 
keď toho je málo, strácame to, alebo sme to už stratili. Zrazu 

bolo okolo Sofii viac vtákov, kvetov, viac slnka a viac 

pekných vecí. Trocha ju desilo to, že za to všetko môže 
ďakovať práve chorobe. Avšak chápala, že práve takto ju 
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môže poraziť. Presne ako Kirsten Angelu. Aj keď ona ju 

nechcela poraziť, len si k nej nájsť cestu. Sofia nevedela 

pochopiť, že ňou stále neopovrhovala. Vedela, že sa od 

Kirsten ešte môže veľa vecí naučiť. Zdalo sa jej, akoby 
Kirsten dospela zo dňa na deň. Smrť mamy to ale nebola. 

Akoby dospela k nejakému novému názoru a postoju k životu. 

Čo bolo horšie, tak bola skôr vydesená, ako spokojná. 
Kirsten prestala nachvíľu písať a pozrela na Sofiu. Tá 

absolútne netušila, že všetky tie znaky na papieri sú tam 

zoradené pre ňu. Písala novú skladbu a pozerala na Sofiu ako 
maliar, keď portrétuje osobu na plátno. Prehliadala si ju ako 

ten maliar. A každú emóciu, ktorú na nej videla, vnorila do 

nôt. Usmievala sa kútikmi pier. Slzy zmizli a zalieval ju pocit 

spokojnosti. Chytila Sofiu za ruku a vybehli na chodbu. 
„Idem si len vymeniť knihy a prídem do triedy,” usmiala sa na 

Sofiu. 

„Hej, idem asi zjesť desiatu. Na raňajky som nemala 
bohviečo,” povedala Sofia a hneď na to zabočila doprava.  

Kirsten kráčala ku skrinkám. V tmavom priliehavom tričku 

bez vzoru, rifliach a čižmách pod kolená. Zapadajúc do 
stredoškolského koloritu si obzerala spolužiakov. Bývali 

v meste krátko a veľa ľudí ešte nepoznala. Zväčša len 

spolužiakov v triede. Adam už stál pri svojej skrinke, ktorá 

bola neďaleko tej jej. Všetky skrinky boli na jednej dlhej 
chodbe, takže sa tam skoro všetci pravidelne stretávali. 

Nevedela o ňom veľa. Ich rodina v meste investovala 

a vlastnila nejaké podniky. Vlastnili veľkú továreň na 
spracovanie dreva, kde pracovala väčšina ľudí z mesta. A 

neďaleké lesy dávali istotu práce na mnoho rokov. Podišla 

k skrinke, otvorila ju a usmiala sa na Adama. Vymenil si veci 

a pribehol k nej. 
„Ahoj, dnes máte ďalšiu skúšku. Prídem sa pozrieť. Minule to 

bola s Angelou vážne pecka! Určite môžete vyhrať. Aspoň by 

pár ľudí našlo naše mesto na mape,“ povedal Adam a jeho 
rebelské oči mu žiarili. Kirsten sa cítila z jeho záujmu trocha 
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nesvoja. Zrobila si oboma rukami cop, ktorý len tak pohodila 

na rameno. Vedela, že ich spoločné sympatie sú neprijateľné.  

„Áno, dnes poobede. Pani Millerová si chce byť istá, že to obe 

navzájom zvládneme. Či je naša hra ozaj vhodná do súťaže,“ 
dopovedala Kirsten síce váhavo, ale vedela, že už po prvý krát 

ich duet znel, ako keby s Angelou predtým spolu hrali snáď 

sto krát. 
V Edwoode sa toho veľa nedialo. Malé mestečko, motel, jedno 

malé námestie, kostol, fabrika a farma. A to všetko v zovretí 

všadeprítomných lesov naokolo. 
„Príď, budem rada,“ stískala v rukách knihy. Adam nebol ako 

ostatní. Ale to zrejme vyplývalo z jeho postavenia. Zrejme ho 

vychovávali v podnikateľskom duchu a svete peňazí, aby 

mohol jedného dňa prevziať rodinný podnik. Tak, ako to 
v takýchto rodinách býva. .  

Idem do triedy, uvidíme sa,“ otočila sa a Adam už len sledoval 

ako sa cop na jej ramene znova pomaly rozpadáva a hnedé 
vlasy zakrývajú chrbát. Stále cítil, že je akási neprípustná, ale 

vedel, že nielen na neho, ale na celý okolitý svet. Bol rád, že 

povedala viac ako tri slová, čo bolo na pondelok obvykle 
celkom dosť. Kirsten bola vo vnútri spokojná. Cítila, že 

v dievčenskom záchode ostala po ich odchode na zemi jedna 

chladná kopija. Zvierala rukami slovníček a bola vďačná, že sa 

jej podarilo dokončiť tú dôležitú časť skladby. A to bol stále 
iba pondelok. 

 

DUŠA 
Kirsten sedela v lavici ticho. Akoby čakala búrku, ktorá na nej 

nenechá žiadnu nitku suchú.. Nebola nervózna, len nechcela 

byť práve teraz tu v tejto triede. V myšlienkach sa prechádzala 

pred červeným domčekom a zapisovala si do slovníčka ďalšie 
noty. Odhodila si kývnutím hlavy vlasy z tváre a pozrela von 

oknom. Keby už bol večer. Chcela si sadnúť do domčeka 

a hrať sama pre seba. V škole „musela“ hrať pre všetkých 
naokolo. Bola samozrejme rada, že sa mnohým jej hudba páči, 
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avšak doma v domčeku mohla byť sama sebou. Sama so 

sebou. Tieto chvíle teraz veľmi potrebovala. V škole bolo 

celkom fajn. Chodila do nej rada. Bola ako encyklopédia, 

ktorá sa nedá nikdy dočítať. Študovala všetky tie kamarátstva 
a vzťahy, spoznávala nových ľudí. Dnes chcela končene 

zlomiť to prekliatie. Snažila sa napísať esej najlepšie ako 

vedela. Snáď konečne presvedčí slečnu Wurmovú o opaku. 
Hodiny s ňou boli na na nevydržanie. Nielen pre Kirsten. 

Nebola konfliktný typ, ale ľudia ako Wurmová si konflikt 

vedeli vytvoriť aj sami. Kedykoľvek sa na ňu pozrela, tak 
chápala, že najhoršia emócia je žiadna emócia. A keďže si 

slečna Wurmová nedokázala vytvárať tie pekné, vytvárala 

aspoň tie negatívne. Akoby aspoň vtedy našla zmysel života 

a necítila sa prázdna. Na jej hodinách trpeli v triede všetci až 
na slečnu Wurmovú. Tá si to užívala. Avšak Kirsten to videla 

ináč. Na jej hodinách netrpeli všetci ostatní, ale práve ona. 

A to ju oslobodzovalo. Na túto hodinu bola nachystaná 
rovnako, ako na iné. 

Učenie bolo pre ňu spoznávanie niečoho nového. Veľmi ju 

zaujímala literatúra a všetky tie úžasné príbehy, ktoré môže 
s rukou v knihe zažiť. Jej predstavivosť jej v takých chvíľach 

po stenách kreslila hradby a po plafónoch daždivé nebo. 

Stolička bola kamennou lavičkou na ktorej vedľa nej sedela 

nehybne zavše aj hlavná postava. Samozrejme čítala knižky 
pre dievčatá vo svojom domčeku. Rada utekala do rozprávok a 

iných svetov, ako bol ten jej. Nikdy však nesnívala. Tu na 

tomto svete sa jej páčilo. Nebol dôvod utekať do fiktívnych 
príbehov končiacich na  strane 300. 

Angela sedela o lavicu ďalej. Vyzeralo to, že sa naschvál dala 

presadiť bližšie, aby ju mohla špehovať a znervózňovať. 

Kirsten sa však nenechala rozptýliť. Angela to nevedela, ale 
tieto situácie jej pomáhali zvyšovať pevnú vôľu 

a sebakontrolu. Zoceľovali ju. Preto nebola jej blízkosťou 

nijak ovplyvňovaná. Angela to možno aj cítila a práve preto 
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posúvala hranice ďalej a ďalej. Možno sa jedného dňa dá 

presadiť rovno vedľa nej.  

Keď Kirsten vošla do triedy prvýkrát, Angela by na ňu 

nevsadila ani deravý groš, že v tejto škole vydrží dlhšie ako 
pár dní. V tvári utrápené dievča, čakajúce na na nepríjemný 

zážitok po ktorom utečie domov a zatvorí sa tam na sto 

zámkov. Angela so svojimi kamarátkami prijímala stávky, 
koľko dní jej ešte ostáva, kým sa nezlomí. Ona sama 

vyčkávala. Nechcela zdochlinu, ale korisť. Priznávala, že na 

Kirsten bolo „niečo“ od prvej chvíle. Jej tvár odzrkadľovala jej 
vnútro. Hebká a nežná, ale keby na ňu dopadla päsť, tak prsty 

by sa na nej zlomili. Sadla si do svojej lavice a stala sa 

neviditeľnou. Stále zamyslená. Angela nepoznala jej minulosť, 

ani myšlienky. Chcela ju nechať dozrieť. Možno rozkvitne 
a možno zhnije. Vtedy ešte nevedela, že prišla o matku.  

O dve lavice ďalej sedel Hans. Nesmelý, nevýrazný spolužiak, 

ktorý toho veľa nenarozprával. Chodil vo vyťahaných svetroch 
kvôli svojej obéznej postave. Na Kirsten pôsobil ako chladná 

skala uprostred púšte. Vôbec nevedela odhadnúť, akým je 

človekom. Bol v lavici otočený smerom k Angele. Obzeral si 
ju a bolo zrejmé, že sa mu páči. Angela samozrejme ani 

netušila, že existuje. Akoby ona povedala: je mimo jej ligy. 

V tom sa Angela otočila jeho smerom a zamrzla, keď si 

všimla, že na ňu zazerá. 
„Čo? Potrebuješ niečo? Nepozeraj na mňa takto, je mi to 

nepríjemne. Ja nie som kus mäsa,“ odvrkla síce pokojným 

hlasom no urazene. 
„Snáď si nemyslíš že ty a ja..“ ukázala striedavo prstami oboch 

rúk na seba a na Hansa. 

„Ááále. To si fakt dúfam nemyslíš. A ak si to myslíš, prečo 

preto nič neurobíš? Naozaj chceš celý život skončiť len pri 
obzeraní? Kým si budeš obzerať dievčatá, najprv by si si 

mohol poobzerať dôkladne sám seba. Takto to nefunguje 

a svet tam von ti to dá zožrať aj s navijakom. Keď nemáš úctu 
sám k sebe, ako môžeš mať priehrštie úcty k niekomu inému.  
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Ani to najkrajšie dievča ti nestojí za zmenu?“ usmiala sa 

Angela a nechala na spolužiakoch domyslieť si, koho tým 

myslela. 

„Pozri. Nebudem ťa ponižovať, ľudia sa ponížia aj sami. 
Budem len hovoriť pravdu, zober si to ako chceš. Vážne čakáš 

odmenu bez snahy, bolesti a potu? Pozri sa ako vyzeráš. 

Prejedanie je len následok. Príčina je tvoj komplex 
menejcennosti, ktorý pramení z nedostatku pozitívnych 

vlastností, cieľov a snov. Ty proste len si. Tak ako mnoho 

iných ľudí. Ak chceš pozerať do očí niekomu na vyššej úrovni, 
musíš vyšliapať dosť veľa schodov. Počúvaš? Vyšliapať,“ 

zdôraznila Angela. 

„Nič nedostaneš zadarmo, nič! A každý deň si do zrkadla ráno 

opakuj: Nikto mi nepomôže. Nikto. Nikdy. Nie nikto mi nikdy 
nepomôže! A keď si to uvedomíš, tak sa začne niečo meniť. 

Prestaň lenivo nastavovať ruku, lebo ti do nej môže niekto 

škaredo napľuť. Len slabosi čakajú. Boja sa zodpovednosti, 
rozhodnutí. A takých ľudí nemám rada. Ak si takto so sebou 

spokojný, tak fajn. Zostarni za plotom svojho domu, ale 

naťahaj za neho aj mňa. Čiže sa prosím ťa nepozeraj nahor, ale 
pred seba, prípadne pod seba, aby si našiel vhodnú obeť, ktorá 

s tebou pretrpí tvoj život. Alebo sa môžeš zmeniť a začať 

dobiehať svoje sny. Teraz vidíš už len ich prach v diaľke. 

Vidíš ich tam? Ako sa ti vzdiaľujú? Ale to by trebalo chcieť 
a nehľadať podvodné skratky však?“ dopovedala Angela. 

Hans len prekvapene a bez slova sedel v lavici a hľadal slová. 

Kirsten chápala, čo chcela Angela povedať. Len ona to 
povedala vždy takto bez servítky. Človek sa cítil, akoby ho 

oprskal hrniec s horúcim olejom. Ale možno to bol jej spôsob 

vyjadrovania, aby každý pochopil jej myšlienky jasne 

a zrozumiteľne. Nechcelo sa jej všetko vysvetľovať dvakrát 
a preto aj dúfala, že situácia s Hansom sa už nezopakuje. 

V triede zavládlo hrobové ticho, nikto nevedel, čo má 

povedať. 
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Do triedy však práve vošla slečna Wurmová. Nikto sa nechcel 

dostať do jej zorného uhla. Mohlo to znamenať vyvolanie pred 

tabuľu a ďalšiu zlú známku. 

Wurmová bola už v dôchodku. Mohla prestať učiť 
kedykoľvek. Bola bývalou riaditeľkou školy. Mala v škole 

nejaké špeciálne postavenie a nikto sa jej neodvážil dať 

výpoveď. Vyučovala dva cudzie jazyky a v škole bola 
potrebná.  

Sadla si v tichosti za katedru. Atmosféra bola podobná, ako 

pohľad z okna na také to bežné slnečné ráno, kedy si na 
horizonte všimneme blížiacu sa búrku. Zvláštna atmosféra, 

lezúca pod kožu. Mrknutím oka skontrolovala triedu.  

Oprela sa o stoličku: „Vrátime sa teda späť k vášmu zadaniu, 

ktoré ste dostali minulú hodinu. Som veľmi zvedavá, ako to 
dopadlo s vašimi myšlienkami,“ zasmiala sa ironicky 

Wurmová. 

Prehliadla si triedu, akoby si chcela vybrať prvú obeť. V 
skutočnosti však už mala vybraté. 

„Kirsten. Prečítaj nám tvoju esej. Určite bude tak hĺbavá, ako 

tá minulá. O tom, ako si sedela na lavičke v parku,“ úsmevne 
a zároveň vážne pripomenula Kirsten poslednú hodinu. Esej 

mala byť o tom, ako sa cítime vnútorne a ako navonok. A aký 

je medzi týmito dvoma pohľadmi rozdiel. Kirsten napísala 

svoju esej s mierne depresívnym tónom. Veď po maminom 
pohrebe ani nemala inú možnosť. Wurmová mala radosť 

z ovládania situácie. Keď mala navrch. Takže Kirstenino 

priznanie padlo vhod. Už vedela ako sa cíti a kde sú jej 
slabiny. Kirsten si pokojne otvorila zošit. Pozrela sa na vrchné 

riadky, kde mala atramentovým perom napísané: To 

najcennejšie v mojom živote. 

Kirsten mohla napísať o mnohých veciach, osobách. O mame, 
Samovi, o hudbe. Napádalo ju veľa vecí. Avšak všetky mali 

jedno spoločné, tak vo svojej eseji spomenula všetko, na čom 

je záleží. Z tej jednej jedinej veci vychádzala všetka láska 
a radosť. Pozerala na riadky a letmo tiež na Wurmovú. Tá 
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čakala, čoho sa bude môcť ďalej chytiť. Mala podobnú povahu 

ako Angela. Vedela sa skôr radovať na cudzom nešťastí, ako 

na svojom šťastí.  Bola v dôchodku. Nemala deti, ani rodinu. 

Kirsten k napísaniu tejto eseje inšpirovala práve Angela. 
 

Duša je nádherné stvorenie. Ale nie každý ju má. Nájde sa 

myšlienka a začne sa ňou písať. Najlepšie do nejakej inej duše. 
Ešte lepšie do takej, ktorú poznáme. Vieme čo vpísať aby sa 

usmiala.  Vieme ako ju poštekliť aby pookrela. Niekedy stačí 

pár písmen a niekedy nestačia cele zložité súvetia. Niekedy 
človek píše, ale za perom sa  písmena strácajú a veta sa nedá 

nikdy dokončiť. Niektorí ľudia vedia za vetou dávať tvrdé 

bodky. Veľmi to bolí, keď zapichnú myšlienku hlboko do 

duše. Hlavne keď je zlá, neprajnícka. Tá tam potom bolí a trčí 
ako trieska, ktorú nie a nie po týždni vybrať. Žijeme s ňou 

dlho predlho až ju akceptujeme. A potom príde niekto kto ju 

zrazu vyberie a vetu prepíše. Krásny pocit. Niekedy si 
myslíme, že naokolo sú všade samí spisovatelia a tú našu dušu 

zapíšu toľkými nezmyslami. A ešte za každou vetou dajú tú 

bolestnú bodku. Stávame sa imúnnymi a duša tvrdne. Bráni sa 
pred nájazdmi barbarských myšlienok. Chladne a my s ňou. 

Rozmýšľame či prevrátiť stranu, či nejaká prázdna ostala. 

Väčšinou sa to podarí. Avšak tá je potom ešte otlačená od tej 

predošlej a zle sa na ňu píše. Stále na nej ešte vidíme vety 
z predošlej strany. Ale je čistá, takže to ide. Tie ďalšie a ďalšie 

sú potom čistejšie a vyrovnanejšie a pomaly aj zabúdame. Len 

je potrebné stany obracať, až kým neobrátime tú, na ktorej už 
nedokážeme prečítať žiadne predošlé slovo. Hľadáme teplé 

myšlienky a ohrievame našu dušu. Treba sa o ňu starať. Keď 

je zohriata, sme aj my. Keď je horúca, ľúbime. Každý z nás by 

si mal v tej širokej ponuke pier vyberať tie ktoré píšu 
najkrajšie. S citom, nehou a pochopením. Tie ktoré nechcú za 

každú cenu zapísať celé stránky bezduchým textom. Také, 

ktorým stačí  jedna veta a atrament vydrží na dlhé roky. Na 
sklonku života, keď dôjdeme k tiráži,  listujeme späť a čítame 
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len tie najviditeľnejšie texty. Tie ktoré vybledli, ignorujeme, 

nespomíname si viac, čo na nich boli napísané. Prechádzame 

po duši rukou a cítime tu hrboľ tam chlad, tam teplo, alebo 

krásu tej hladučkej strany. Zastavíme sa a pokropíme ju slzou. 
Oči zvlhnú, kútiky úst sa roztiahnu a pozeráme na to čo, bolo 

dobré. Snažíme sa dať čím viac stránok z tejto knihy aj naším 

najbližším. Ukázať prstom na tie štýlové perá, ktoré poznáme 
len my. Nikdy im nepovieme o tých strašných bodkách, ktoré 

tam niekedy boli. V ktorých boli zapichnuté tie ťaživé 

myšlienky, ktoré sme poťažky povyberali. Už nebodajú, ale 
diery ostali....   

Kirsten dočítala a ani nemrkla okom.. V triede nastalo hrobové 

ticho. Začala byť nesvoja. Oboma rukami si rýchlo za uši 

začesala pár pramienkov vlasov. 
Zozadu začula dievčenský hlas: "Dáš mi to po hodine?“ 

Wurmová hľadala chvíľu slová: „Priemerné.. Myšlienky 

nedotiahnuté. Pripadalo mi to ako básnička. Metafory 
rozpoltené a ťažko pochopiteľné. Čo si tou esejou myslela? 

Chýba jej jasná pointa,“ dopovedala a poklepkala perom 

o stôl. 
Kirsten sa pozrela na Wurmovú: „Každý, pre koho je duša tá 

najcennejšia vec, tieto riadky pochopí. Pointou je, že dušu má 

naozaj každý. Aj keď o nej nevie, alebo sa ostatným zdá, že je 

takým zlým človekom, že ju nemá. Že je akoby bez duše,“ 
dopovedala Kirsten a  pod Wurmovou skoro zlomila stolička: 

„Ty mi chceš povedať, že len ja som tvoju esej nepochopila? 

Že nemám dušu, alebo čo?“ nadvihla prekvapene obočie. 
Tento krát Wurmová nedostala to, čo chcela: Potrebovala sa 

nad Kirsten povýšiť, ale tá ju nepriamo pred celou triedou 

odsúdila na nepochopenú. Tento boj mal mať jediného víťaza. 

A ten sa cítil teraz porazený. 
„Naozaj si myslíš, že to pochopil každý z triedy? Z literárnej 

stránky toto tvoje dielo nikomu nič nedá.“ viedla Wurmová 

ďalej nazlostene monológ. 
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„Prepáčte, nechcela som Vás vykresliť ako človeka bez duše,“ 

ospravedlňovala sa Kirsten a nespúšťala z Wurmovej oči. Ani 

nežmurkla. Akoby chcela vidieť každú emóciu, ktorá sa jej 

preženie tvárou. 
„Dnes to je za dva. Teraz si vypočujeme, ako by mala vyzerať 

práca  na tému: Čo mi je najcennejšie. Angela, prečítaj nám 

tvoju esej,“ pokračovala Wurmová už spokojnejším hlasom. 
Angela sa nadýchla a vyslovila: "Úspech". 

Kirsten už ďalej nepočúvala. Pozerala sa po triede so 

sklonenou hlavou. Nech sa jej pohľad stretol v triede 
s hocikým, vyčítala z neho nesúhlas s Wurmovou. Nechcela 

triedu verbovať do križiackej výpravy proti Wurmovej. 

Wurmová to však pomaly robila za ňu. Možno si to sama 

neuvedomovala. Alebo si jednoducho myslela, že má situáciu 
pod kontrolou. Kirsten znepokojovalo jedno jediné. Že ju 

týmto  všetci nedobrovoľne postavia do čela tejto výpravy. 

Chcela sa tomu vyhnúť. Zatiaľ však nevie ako. Dúfala, že sa 
situácia vyvinie ináč a už teraz sa tešila na poobedie 

u Belindy. 

„Kirsten! Kirsten!“ štuchala do nej zozadu Emie.  
Mne sa to páčilo. Viem, čo si tým chcela povedať,“ usmiala 

sa. 

Čas sa konečne dostal do bežných koľají a hodina plynula 

pokojnejšie. Každý si však prial, aby už skončila. Ďalšie 
minúty sa Kirsten už len letargicky uzamkla do svojho 

podvedomia. Nemala z hodiny zlú náladu. Prácu napísala 

najlepšie ako vedela. Doma si ju založí k ostatným a sem tam 
si ju v červenom domčeku pri jazere prečíta. Problémom bolo, 

že Wurmová nebol ten najväčší problém. Aj keby si to Kirsten 

želala. Nemala v hlave negatívne myšlienky. Kedykoľvek ju 

prepadli, rozsvietila sa jej kontrolka, že je čas myslieť na niečo 
pozitívne. Veľakrát práve v takých chvíľach vymyslela 

zaujímavý refrén. Alebo v duchu dopísala skladbu. 

Zazvonilo. Kirsten zažmurkala, akoby sa prebrala zo spánku. 
To už periférne videla, ako k nej smeruje Angela. 



26 

 

„Prečo si jej nič nepovedala? Veď si na tebe hojí jej starecké 

a staropanenské komplexy! Nabudúce sa postavím ja 

a poviem, čo si myslíš. Mne nepovie nič. Rada navštevuje 

večierky, ktoré usporadúva naša rodina. Peniaze majú svoju 
moc. Ak by si ich mala, chápala by si moje slová. No ale 

nemáš. Preto budeš musieť nájsť iné riešenie, kým ťa 

Wurmová načisto nezdeptá. Ale som sklamaná, aká si slabá. 
Dúfam, že to neovplyvní našu súťaž, lebo ťa tam za tým 

klavírom riadne strápnim. Vzchop sa Kirsten, máš na to. Ináč 

by som s tebou teraz nemárnila čas. Vieš. Ja by som ťa 
najradšej otvorila nejakým otváračom na konzervy a vybrala 

z teba tie chutné sústa, ktoré tak tvrdohlavo skrývaš,“ skúšala 

Angela z Kirsten vypáčiť nejaké emócie. 

„A tebe by bolo jedno, keby si nad Wurmovou vyhrala len 
vďaka peniazom? Bohatstvu? Nevyhrala by si ty. Bolo by 

jedno, z akých úst vychádzajú slová. Ty by si tam bola 

nepodstatná. A jedného dňa, keby bohatstvo zmizlo, praskla 
by aj tá bublina naokolo. A ty by si nebola na taký život 

pripravená,“ oponovala Kirsten. 

„Za prvé: nie, peniaze nezmiznú. Budem vždy bohatá. Máme 
ich toľko. Si to predstav. A za druhé: áno. Bolo by mi jedno, 

ako som vyhrala. Podstatné je, že som vyhrala. Preto nado 

mnou napríklad nevyhráš ty. Chýba ti element moci peňazí. Aj 

na základe neho sa rozhodujem. Dodáva mi pocit istoty,“ 
usmievala sa Angela.  

Kirsten v peniazoch naopak videla pocit neistoty. Že jedného 

dňa by už nevedela, či sa pozerá na skutočný svet. Či všetko 
a všetci okolo nej nie sú len paralelná dimenzia, ktorá sa líši 

od reality v ktorej všetci žijú. Nakoniec ona takto Angelu 

naozaj žiť videla. Bola úplne mimo tejto reality. A ani 

nevedela, koľko priateľstiev, zážitkov, úsmevov a vzťahov jej 
uniká a uniklo. A táto skutočnosť na Kirsten pôsobila 

hrôzostrašne. Skôr Angelu ľutovala. Zrejme má iné hodnoty, 

ktoré vďaka svojmu bohatstvu získala. Kirsten však nevidela 
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žiadne. Nedokázala na Angelinom živote pre seba vidieť nič 

hodnotné. Preto sa bála do tohto života vstúpiť. 

„No. V každom prípade som zvedavá, ako sa situácia 

s Wurmovou vyvinie. Ja sa bavím. Ak budeš potrebovať moju 
pomoc, stačí povedať. Buď Wurmová vyhrá nad tebou, alebo 

ty nad Wurmovou. Pre mňa budú obe situácie výhrou,“ 

usmiala sa Angela a náhle vstala. Žmurkla na Kirsten 
a pobrala sa za svojimi kamarátkami. Len, čo si k nim sadla, 

tak sa pozreli jej smerom v očakávaní, že im Angela prezradí 

tému ich rozhovoru. Tá však len mávla rukou a zrejme 
zmenila tému. Kirsten vedela, že Angela nie je taká povrchná, 

aby niekoho ohovárala, alebo pred inými ponižovala. Bola 

dámou, ktorá si zakladala na svojej inteligencii a postavení. 

Nechcela sa sama ponížiť na úroveň pouličnej babky. Skôr 
svojím konaním prinútila obeť ponížiť sa sama. Viac ju však 

trápilo, že do imaginárneho konfliktu s Wurmovou nepriliala 

vodu, ale olej. Cítila, že túto bitku nedokáže vyhrať sama. 
 

DOHODA 

Auto zastavilo pred veľkou železnou bránou. Vila 
s nádherným výhľadom na Edwood stála na samom vrcholku 

kopca. Brána sa pomaly otvorila a vošli dnu. Cestu z bielych 

kamienkov lemoval úhľadne pokosený trávnik, opodiaľ 

vkusne posadené stromy. Po pravej strane malé jazierko s 
lavičkou. Po ľavej strane lúka a sad. Už na prvý pohľad bolo 

zrejmé, že majiteľ si rád priplatí za akúkoľvek krásu, ktorá by 

mohla na tejto záhrade reprezentovať jeho úspechy. Prešli 
okolo fontánky a zabočili k domu. Zastavili priamo pred 

hlavným vchodom. Kirsten vystúpila a pod nohou jej zaškrípal 

jemný, biely štrk. Na záhrade bolo ticho. Slnko svietilo 

pomedzi stromy, nepohol sa na nich jediný lístok. Cítila sa na 
tomto mieste príjemne. Obzerala sa okolo seba a videla 

množstvo prvkov a inšpirácie, ktoré by mohla tú jej záhradu 

doma doplniť. Však všetka tá nádhera sa jej javila akási 
bezúčelová, bez duše, so striktným poslaním. Všetko tu malo 



28 

 

svoje miesto. Spomenula si na červený domček pri jazere. 

Zachcelo sa jej zahrať si na klavíri. 

„Zoberiem si len pár vecí a môžeme vyraziť. Teraz už vieš, 

kde bývam. Môžeš za mnou kedykoľvek prísť. Dole na bráne 
som nechal tvoje meno,“ dopovedal Adam a vykročil hore 

bielymi schodmi k veľkým vchodovým dverám. Boli celé 

z tmavého dreva. 
„Dobre. Fajn. Keď mi chybne cukor, alebo ocot, tak 

dobehnem,“ usmiala sa. 

Adam sa zastavil na schodoch a otočil: „To bol náznak vtipu 
od záhadovitej Kirsten?“ dvihol prekvapene obočie. 

„Poď, chcem ti niečo ukázať,“ chytil Kirsten za ruku. Tento 

krát pokrčila obočie Kirsten. Ťahal ju naprieč tou nádherou 

a bohatstvom. Bolo to akoby privilégium. Za dvere tohto 
domu sa mnoho tínedžerov asi nedostane. Adam bol však aj 

bez tej brány a fontány chlapec, ktorý stál za priateľstvo. 

Kirsten skôr cítila, akoby sa chcel tohto svojho sveta zbaviť. 
Bol mu akoby na obtiaž. Žili s Angelou v podobnom svete, ale 

Adam sa s ním nikdy nestotožnil. Bol pre neho ako malé sako, 

ktoré ho tlačilo na každom švíku. Chcel by si obliecť 
rozťahaný sveter, ktorý by mu nebránil v žiadnom pohybe. 

Prešli okolo kamenných pilierov. Architektúra, steny, stĺpy 

a nábytok boli zladené do bielej farby. Všade bolo čisto 

a úhľadne. Kirsten sa cítila ako v múzeu. Adam otvoril ďalšie 
drevené dvere. Pred Kirsten sa rozprestrela nádherná vstupná 

sála. V každom kúte blahobyt, v strede veľká kytica kvetov. 

Okolo nej sa lemovali zprava i zľava schody, ktoré 
pokračovali vyššie poschodie. Cez presklený strop svietilo 

slnko. Jeho lúče prechádzali cez kryštálový luster a lámali sa 

na množstvo trblietavých diamantov, ktoré boli rozsypané po 

celej miestnosti. Tento pohľad musel urobiť dojem snáď na 
každého. A urobil dojem aj na Kirsten. Pozlátka, ktoré doteraz 

videla boli v rozpore s tým, čo nosil Adam vo svojom vnútri. 

Vila pôsobila dojmom nadradenosti a okázalosti. Kirsten 
znova premkol ten pocit umelosti a prílišnej lineárnosti. 
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Akoby sa prejedla tej najchutnejšej zmrzliny. Stála tam v 

bielej blúzke, modrých rifliach a hnedých jazdeckých čižmách. 

Vlasy mala rozpustené a pohodené na ramenách. V tvári pokoj 

a pokoru. Keď sa na ňu Adam pozrel, cítil že do tejto vily 
vniesla čerstvosť, farbu a šťavu. Bola ako posýpka na 

makovníku. Rám na obraze.  

Prešli do vedľajšej izby. Bola o niečo menšia, ale netvárila sa 
omnoho skromnejšia, ako jej väčšia sestra. Oproti stál 

kamenný krb, vpravo veľké okná so závesmi. Také, aké 

vídavali v historických filmoch. Mali snáď aj päť metrov. 
V strede sa rozpínala pohodlná sedacia súprava, samozrejme 

biela, s veľkým masívnym stolom. A v kúte... Piano. Bolo 

obrovské. Adam sa zastavil a pustil jej ruku. Kirsten sa 

podlomili kolená. Otvorila naširoko ústa, ako malé dieťa, ktoré 
prvýkrát vidí slona, alebo veľkú dvojitú zmrzlinu v kornútku. 

„Pre pána! Nikdy si mi nepovedal, že tu máš niečo také 

úžasné! Veď je to nádhera. Nemám slov,“ zasmiala sa. 
„Chcel som ťa prekvapiť. A chcel som aj vidieť, ako 

zareaguješ,“ smial sa ďalej Adam. 

„No tak to sa ti teda podarilo. Je nádherný,“ dopovedala 
Kirsten a prešla po ňom dlaňou. Správala sa k nemu ako 

k svojmu dieťaťu. Adam by prisahal, že je medzi nimi nejaký 

vzťah. 

„Je pekný. Ale vieš.. Je tu len na krásu. Mňa rodičia nútili 
chodiť na klavír. A vieš ako to človeka baví, keď niečo musíš 

a nie chceš. Niečo sa na mňa samozrejme nalepilo, ale na teba 

sa nechytám. Ale to asi nikto,“ zasmial sa a Kirsten sa nedbalo 
zapýrila. 

„Rodičia ho majú skôr na okrasu, ako na hranie. Na každého 

urobí  dojem. Vyzerá ako zaparkovaný Caddilac v obývačke,“ 

dopovedal a prezeral si piano ako nejaký bežný kus nábytku. 
„Veď aj je,“ súhlasila Kirsten a prešla až k stoličke, ktorá bola 

geometricky postavená presne pred klavírom. Čakajúca niečie 

ruky, ktoré jej na chvíľu dajú význam v čase a priestore, 
v ktorom sa nachádzala. So záujmom si ho prezrela. Po celom 
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povrchu sa lesklo. Vyzeralo ako sen každého pianistu. 

Vyžarovalo neskutočnú silu. Majestátny kolos, pripravený 

slúžiť svojmu pánovi. Bola ním fascinovaná. Adam sa 

usmieval. Vedel, že obaja sa pomaličky blížia k neodvratnému 
okamihu. Oprel sa o gauč a sledoval, čo sa bude diať. Kirsten 

podišla k stoličke. Postavila sa pred ňu, ale zatiaľ si na ňu 

nesadala. Chcela si vychutnať každú sekundu. Rozprestieralo 
sa pred ňou veľké letisko. Pripravené na akékoľvek ruky, ktoré 

na ňom pristanú a vylúdia tóny. 

„Však môžem..,“ opýtala sa Kirsten Adama, ale tá otázka 
znela ako už splnená túžba a poďakovanie. 

„Nieže či môžeš. Ty proste musíš,“ zasmial sa Adam, „smiem 

prosiť?“ a ukázal otvorenou dlaňou na piano.  

Sadla si na stoličku. Nastavila si výšku a otestovala pedále. 
Pomaly začínala tušiť, ako sa asi cítia veľkí virtuózi. Už len 

posadenie sa za takýto klavír urobilo z obyčajného človeka 

nádejného klaviristu. 
Samotná Kirsten sa nepovažovala za talent, ani za génia, alebo 

za  nejakého novodobého Mozarta. Len mala rada hudbu. 

Klavír jej dával možnosť sa citovo vyjadriť. Premlieť v sebe 
všetky tie rozhárané a porozhadzované myšlienky a postaviť 

ich pekne za seba do radu. Keď sa potrebovala sústrediť, alebo 

nad niečím porozmýšľať, hrala. Cítila sa pri hre 

zhypnotizovaná, s čistou hlavou. Jemne položila prsty na 
klávesy. Pomaly začala rozohrávať jednu zo svojich 

obľúbených skladieb. Znelo to ako práve zapálený oheň, ktorý 

praská a preberá sa k životu. Postupne obaľuje plameňmi 
obnažené polená a zahaľuje celú izbu teplom a žiarou. Hudba 

sa rozliehala po stenách a prechádzala celým domom skrz 

naskrz ako polnočný opar lesom. Piano bolo naozaj skvelo 

naladené. Tak ako práve teraz aj Kirsten. Prechádzala 
klávesmi a myslela svoju hudbu vážne. Adam si sadol na gauč 

a oprel sa. Tóny ho do neho úplne zatlačili. Cez uši sa mu 

dostávali do vnútra a naplňovali ho dobrou náladou 
a pokojom. Skladba sa mu páčila. Bola ako Kirsten. Pokojná, 
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sem tam dynamická, sem tam uvoľnená a nikdy nevedel, aký 

tón práve zaznie. Dokonalá súhra. Vzpriamená ako sviečka na 

oltári s plamienkom, ktorý v nej horel a poháňal ruky. Adam 

jej zboku pozrel do tváre. Mala ju ochabnutú akoby v tranze. 
Ústa vášnivo pootvorené, oči sústredené.. V miestnosti bolo 

síce množstvo nábytku, kvetov a doplnkov, ale momentálne sa 

v nej nachádzala len Kirsten a klavír. Ešte nikdy ju nevidel 
hrať samú naživo. Len na skúškach, kde to bolo akoby 

z povinnosti. Až teraz si uvedomil, že ju vlastne ani nepozná. 

Nikdy sa mu takto neotvorila, nikdy z nej nevidel prúdiť toľko 
citov a emócií. Až vďaka tejto chvíli a tejto skladbe postupne 

spoznával, kto vlastne Kirsten je. Videl ju obnaženú 

a odhalenú. Žiadna maska. Videl až do jej vnútra. Odrazu 

Kirsten rýchlo prebehla po klávesoch a zasmiala sa. Zvoľnila 
tempo a postupne klavír utíchol. V takýchto hudobných 

piruetách pokračovala a očividne jej to robilo radosť. Adam sa 

pohodlnejšie usadil a vo dverách zbadal pani domácu. 
S handrou v ruke tam stála tiež v podobnom tranze, ako Adam 

na gauči. Z jej tváre sa dalo vyčítať, že takýto zážitok zažíva 

prvýkrát. Také predstavenie tu zrejme ešte nepočula. Adam sa 
zabával. Všetci boli súčasťou malého nezáväzného mini 

koncertu. Zapozeral sa na Kirsten. Chcel by ju takto počuť v 

sále plnej ľudí a výbornej akustiky. To by bola hudobná 

lahôdka. 
Kirsten zrýchlila tempo a prežívala každý úder. Hrala len 

niekoľko minút. Adam však vedel, že by jej skladby mohol 

počúvať hodiny. Cítil sa dobre. Kirsten konečne vypadla 
z tranzu a pozrela na Adama. Smiala sa od ucha k uchu. 

Vyzerala ako malé dieťa na Vianoce. Ešte ju takú nevidel. 

Kvôli tomu, čím si za posledné mesiace prešla, chodila v škole 

stále zamyslená a ani Adam netušil, čo jej behá po rozume. 
Ale muselo to byť niečo veľké, čo ani samotná Kirsten 

nezvládala. Teraz to však bola tá pravá Kirsten. Hudba z nej 

nachvíľu vyhnala všetkých tých zlých démonov, zožierajúce 
myšlienky a spomienky. Jednoducho len hrala a hrala. 
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Miestnosť sa zmenila na amfiteáter. Úplne všetko nasiaklo 

hudbou. Adam by prisahal, že kvety na stole začali kvitnúť. 

Odrazu nastalo v miestnosti ticho. Kirsten dohrala a pomaličky 

dvihla prsty z kláves. Stále sa na nich pozerala. Ukazovákom 
prešla po ich povrchu. Vyzeralo to, že by ten klavír najradšej 

objala.  

„Ak sa ti páči, môžeš si na ňom zahrať trebárs aj každý deň,“ 
chcel Adam potešiť Kirsten. 

„Ten klavír je famózny. Dokonalý. Ale až príliš. Cítim sa pri 

hraní na neho nesvoja. Ako keď dostaneš darček, ktorý si 
nezaslúžiš. Ja viem, že jedného dňa môžeme byť s týmto 

klavírom jedna duša. Ja by som si ale rada prešla rôznymi 

inými klavírmi, aby som ich pochopila. Aby som poznala 

rozdiely pri hraní, tóny. Aby som vedela, ktorý sa mi páči 
najviac. Môžem práve teraz povedať, že určite tento. Ale ak by 

si doteraz nestretol iné dievča ako mňa, vedel by si povedať že 

som najkrajšia práve ja?“ skúšala Adamovi vysvetliť, čo cíti. 
„Áno, vedel som to hneď, keď som ťa prvýkrát stretol a viem 

to aj teraz,“ usmial sa Adam. 

Kirsten nadvihla obočie. Jej otázka bola rétorická. Nečakala 
odpoveď. Aj sa trocha na seba nahnevala, že vybrala práve 

takýto príklad. Nechcela sa špárať hlbšie vo svojich citoch 

a pocitoch voči Adamovi. Vedela, že zatiaľ nie sú 

„kompatibilní“. A nechcela vyzerať ako niekto, kto je 
s Adamom len kvôli jeho postaveniu. Najskôr si potrebovala 

uvedomiť a rozhodnúť sa, ako sa teraz bude jej život uberať 

ďalej. Kirsten nechcela Adama zbytočne provokovať. Veľmi 
si cenila spoločné priateľstvo, ktoré bolo nateraz viac, ako 

láska. 

„Skočím si hore po veci a môžeme ísť,“ dvihol sa Adam zo 

stoličky a vbehol do haly. Počula už len jeho rýchle nohy, 
bežiace po schodoch. Narovnala si chrbát a začala po tichšie 

sama pre seba  hrať pomalú melódiu. V tom sa otvorili dvere 

na druhej strane a do sály vstúpila Adamova mama.  
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Kirsten sa postavila vedľa klavíra: „Dobrý deň pani 

Mackenziová,“ nesmelo sa pozdravila, sklonila hlavu 

a prečesala si husté vlasy. 

„Ahoj. Ty musíš byť Kirsten. Stačilo mi počuť tú nádhernú 
skladbu a podľa Adamových slov som si domyslela, že to 

musíš byť ty. Si Kirsten však?“ opýtala sa milo, ale zároveň 

skúmavo. 
„Áno, som Kirsten,“ odpovedala a pozerala pani 

Mackenziovej rovno do očí. 

„Ale nie kvôli hudbe som za tebou prišla. Mám niečo na srdci. 
Veľmi dúfam, že to pochopíš. Nie je mi ľahko ti to povedať 

a nemôžem ovplyvniť ako sa zachováš. Ja viem, že ste si 

s Adamom blízki. Rozpráva o tebe každý deň,“ zmenila tón 

svojho hlasu, ale naďalej pôsobila pokojne. Kirsten ostala 
trocha prekvapená a cítila sa, ako keď dá matka dieťaťu sladký 

cukrík, pretože za chvíľu mu bude chcieť dať zjesť lyžičku 

horkej medicíny.  
„Práve teraz potrebujem, aby Angelu Smithovú váš vzťah 

nenahneval. Dúfam, že si to necháš pre seba. Akiste vieš, že 

vlastníme fabriku na spracovanie dreva. Rodina Smithových 
v nej chce kúpiť podiel, pretože sme v strate. Ak to neurobia, 

fabriku zatvoríme, alebo predáme pod cenu. To určite prinesie 

prepúšťanie a veľké zmeny. A toho sa obávam. Edwood je 

malé mestečko a takáto zmena hlboko zasiahne jeho 
obyvateľov. Niektorí tam pracujú celý svoj život. Potrebovala 

by som, aby si „uložila“ svoj vzťah s Adamom   na nejaký čas 

k ľadu. Kým sa obchod nepotvrdí. Angeliny rodičia majú veľa 
peňazí a nie sú odkázaní tento podiel odkúpiť. A veľmi milujú 

svoju dcéru. Ak by ju Adam urobil nešťastnou, mohli by od 

obchodu odstúpiť. Viem, že žiadam veľa, ale žiadam ťa o to 

kvôli tomuto mestečku. V našom dome si kedykoľvek vítaná, 
len si skús od Adama držať odstup.  

Kirsten sa bez slova pozerala na pani Mackenziovú. Ostala 

trocha znepokojená situáciou vo fabrike. Nikto o tom nevie. 
A keď jej túto informáciu pani Mackenziová povedala, musí 
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v nej mať veľkú dôveru. A tú mohla získať len z toho, čo o nej 

Adam povedal. O to to bolí viac. Avšak sama Kirsten si chcela 

nechať viac času, kým sa ich vzťah prehĺbi. Nepočítala však, 

že to bude trvať tak dlho. Nadýchla sa a uvoľnila. Pani 
Mackenziová podvihla obočie. Netušila, ako sa Kirsten 

zachová. Veľa týmto rozhovorom riskovala. Mohla stratiť 

fabriku aj Adama. Ale nemala na výber. Vedela, že obaja už 
stoja pred tou bránou s nápisom láska. Už len zaklopať. 

A poznala Angelu. To nebezpečenstvo bolo naozaj reálne. 

„Dobre. Máte moje slovo. Nebude to jednoduché, ale pokúsim 
sa splniť to, o čo žiadate,“ povedala Kirsten a zároveň videla, 

že pani Mackenziová nestihla vypovedať to, čo mala vo 

svojich myšlienkach vopred pripravené. Akoby vedela, že to 

bude dlhší rozhovor. Nečakala, že bude ukončený jednou 
vetou, ktorá ju síce upokojila, ale nevzala z vrások na čele 

podozieravosť. 

„Myslím to vážne pani Mackenziová. Vážim si, že ste mi to 
povedali,“ ešte raz zopakovala svoje rozhodnutie. O jeden 

dôvod viac držať si od Adama odstup. Kirsten však vedela, že 

túto situáciu môže kedykoľvek zmeniť vo svoj prospech. A to 
ju čiastočne upokojovalo. Tromfy v rukách má Kirsten, nie 

pani Mackenziová. Niektoré rozhodnutia v Kirsten ešte 

nedozreli, alebo sa ich bála urobiť. Nevedela zatiaľ posúdiť, či 

nimi viac získa, alebo stratí. Mackenziová zatiaľ pozerala 
Kirsten do očí a bolo jej ju ľúto. Len kvôli peniazom bude 

niekoľko ľudí nešťastných. A len preto, aby urobili omnoho 

viac ľudí šťastnými. A oni o tom nebudú ani vedieť. Asi takto 
nejako vyzerala obeta, ak by sa zhmotnila v mäso a kosti. 

Veľmi dúfala, že sa obchod uzatvorí čím skôr. Dovtedy ju aj 

tak budú týrať výčitky. Na druhej strane sa zamýšľala nad 

tým, s akým pokojom Kirsten túto prosbu prijala. Akoby 
urobila podobné rozhodnutia vo svojom živote už 

niekoľkokrát. Cítila, že sa nerozpráva s tínedžerom, ale 

dospelou ženou, ktorá chápe moc peňazí. 
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„Ďakujem ti Kirsten!“ odľahlo pani Mackenziovej. Na 

schodoch už počuli rýchle kroky. Adam vbehol do sály 

a spomalil. Prekvapilo ho, že vidí Kirsten aj mamu spolu.  

„No. Vidím, že ste sa už spoznali,“ nadhodil Adam nesmelo. 
„Áno. Nemohla som ten klavír prepočuť, bavte sa,“ usmiala sa 

pani Mackenziová a pomaly zo sály odišla. 

„Idem teda do fabriky. Neviem, kedy sa vrátim. Urobím 
s Angelou to zúčtovanie a zavolám ti,“ povedal Adam mame 

a otočil sa ku Kirsten. 

„Všetko v poriadku?“ opýtal sa Adam. 
„Všetko v poriadku,“ odpovedala Kirsten. 

 

KOSTLIVCI 

Kirsten pozerala zhora cez sklenenú tabuľu na robotníkov, 
ktorí dole v hale spracovávali drevo. Všade sa prášilo a práca 

bola náročná. Ani sa nedivila Adamovi, že ho to bremeno tak 

ťažilo. Rozhodovať  o osudoch toľkých ťažko pracujúcich ľudí 
nieslo veľkú dávku zodpovednosti. Nebol ešte dospelý, avšak 

pani Mackenziová robila všetky rozhodnutia spoločne s ním. 

Po tom, čo stratil otca, bol on mužom v domácnosti. Kirsten sa 
prechádzala po kancelárii a zrak sa jej zastavil na 

vyrezávanom nábytku na poličke. Boli to také tie malé 

stoličky pre bábiky. Zariadenie do domčeka. Zobrala do ruky 

posteľ. Drevo bolo opracované do hladka a príjemné na dotyk. 
Kirsten sa ihneď vrátila do svojej detskej izby. Ako veľmi si 

vtedy želala mať vo svojom domčeku pre bábiky takýto 

nábytok. 
„Neodpadni prosím ťa. To robila Angela,“ zasmial sa Adam. 

Kirsten nadvihla obočie a pozrela na Angelu. 

„No čo? To tu musím byť stále za tú mrchu bez citov 

a emócií? Je to môj koníček. Iní milionári zbierajú známky, 
chovajú kone. Nudné a trápne. Je fascinujúce, ako môžeš 

zhmotniť dokonalosť. To, čo je v tebe ukryté. Dostať to na 

povrch. Dotknúť sa toho. Vidieť to tak, ako to na tebe vidia 
iní,“ dopovedala a zobrala Kirsten z rúk malú drevenú posteľ. 
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„Angela, vieš, že táto diagnóza má svoje číslo? To nie sú tvoje 

deti, ale kus vyrezaného dreva,“ pozrel sa Adam na Angelu 

cez obočie. 

Kirsten zobrala Angele z rúk postieľku. Pozrela si ju a za 
sledovania Angely ju položila na poličku späť na svoje miesto. 

V tichosti si tie nádherné kusy mini nábytku obzerala. 

Nečakala, že môže mať Angela aj takúto stránku. Zbystrila. 
Bola povšimnuteľná? Čo všetko jej ešte uniká? 

„Ešte pár minút a môžeme ísť,“ povedal od stola a ďalej 

sledoval obrazovku s číslami. Angela sedela pár metrov ďalej 
a bola pohrúžená do svojej obrazovky.  

„No neviem, či to bude za pár minút. Musíme tú správu 

dokončiť. Ak chceme dodať všetky podklady pre tú 

investíciu,“ skonštatovala sucho Angela. 
„Pozri. Ja som sa o túto fabriku neprosil. Nemal som na výber. 

Jednoducho som sa takto narodil. Do rodiny, ktorá fabriku 

vlastnila. A teraz mám pocit, že tá fabrika vlastní mňa. Veď 
pri akomkoľvek rozhodnutí stojí vždy vedľa mňa a pozerá mi 

na prsty. Nemám život. Len tú fabriku,“ povedal Adam 

otravným tónom. 
„Trpíš, pretože si príliš mäkký a ľudomilný pre túto prácu. Ber 

to ako prácu, ktorá ti dáva na stôl obed a autá v garáži. 

A budeš to vidieť v príjemnejšom svetle,“ usmiala sa Angela. 

„Ja nie som robot ako ty. Vieš.. To je ten rozdiel medzi nami. 
Mne ešte v žilách prúdi červená krv. Tebe zelená. Opájaš sa 

tými peniazmi ako nejakou drogou,“ pokračoval v nevľúdnom 

tóne Adam. 
„No práve ty máš čo hovoriť o drogách,“ sucho nadhodila 

Angela.  

Kirsten stála prekvapene vedľa nich bez slova a necítila, že by 

mala právo do rozhovoru vstúpiť. Adam trocha nahnevane 
pozrel na Kirsten, ale tá vedela, že tento pohľad mal patriť 

Angele. 

„Čo? Ty si o tom nevedela? Adam bol na odvykačke. To ti 
nepovedal asi..,“ dodala vážnejším tónom Angela.  
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„A? To som mal spomenúť tak medzi rečou, že Kirsten dnes 

vyzeráš naozaj dobre a niekedy som mal problém, bol na 

liečení a teraz som čistý? Nemienim s tým začať a tá etapa je 

za mnou,“ venoval Adam odmerane odpoveď Angele. 
„To je v poriadku. Nemám právo nikoho hodnotiť. Ani som tu 

nebola. Každý má právo si robiť so svojím telom a životom čo 

uzná za vhodné. Je obdivuhodné, že si to zvládol a dokázal za 
sebou tie dvere zabuchnúť,“ dopovedala Kirsten a letmo sa na 

Adama pousmiala.  

„Obdivuhodné? Obdivuhodné je s tým ani nezačať,“ 
dopovedala Angela a prestala nahadzovať do počítača údaje. 

„Môžeme Adamovi fandiť a pochváliť ho za to. To 

nepopieram. Ale je hrdinom až na druhom mieste. Na prvom 

sú tí silnejší, ktorí s tým nezačali. Čo je horšie, tak takýmto 
ľuďom sa pozornosti nedostáva. Zakričíš do davu, že si nikdy 

nebrala drogy a z davu sa tak akurát ozve, že nemáš vrieskať. 

A keď povieš, že si drogy brala a skončila s tým, že si čistá, 
tak sa ti všetci poklonia. Malo by to byť naopak. V akom 

svetle by videli tí ľudia niekoho, kto denne berie drogu? 

Odvrátili by zrak.. 
Čiara pocitov voči takýmto ľuďom je vlastne sínusoida. Kiež 

to v prípade niekoho, kto nikdy nedrogoval je tá čiara.. No 

čiarou. Po celý čas cítiš voči takému človeku rovnaké emócie. 

No a to je ten problém. Že čiara je nudná. A sínusoida má 
pekné krivky. Je viac páčivá. Preto minimálne v mojich očiach 

bude na prvom mieste hrdina ten, kto v živote nikdy 

nedrogoval, nechlastal alkohol. A až za ním bude na druhom 
mieste ten, kto s tým prestal. Samozrejme hodnotiť takýchto 

ľudí môžeš len vtedy, keď si neurobila to isté. Riešiť problém 

vytvorením iného problému je schizofrenický masochizmus. 

A čakať od rodiny a blízkych podporu je neohľaduplné až 
povrchné. Podpora je vzácny dar a nemal by sa na neho človek 

spoliehať. Vynucovať si ho. Je to dar. Mali by sme ho dostať a 

nie si ho zobrať. A dostať by sme ho mali až vtedy, keď si 
vážime samých seba. Čo má tá rodina na tebe podporovať? 
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Veď takýto človek nestojí sám o seba.? Podporu rodiny by mal 

dostať každý až vtedy, keď urobí on sám prvý krok. A to platí 

vo všetkých životných situáciách. 

Ja sama som sa ocitla v rôznych zlých situáciách. Tak ako 
mnohí iní tam vonku. A nikto o tom nevie. Nie žeby som to 

skrývala, ale dokázala som sa s nimi vyrovnať sama a za 

krátku dobu. Nikoho som svojimi citmi netýrala. Dokážem 
byť aj žiť sama so sebou, pretože si samú seba vážim. Keď sa 

nenávidíš, tak si budeš ubližovať ďalej. A žiadna podpora 

rodiny ti v tom nepomôže. Ja si ubližovať nechcem. Chcem 
kráčať ďalej tak rýchlo, ako to len ide. Pretože život je naozaj 

krátky. Nebudem prešľapovať na mieste a čakať, kým ma 

niekto nepopchne. A nebudem riskovať, že sa nenájde nikto, 

kto by to urobil. A ja umriem dva metre od miesta, kde som sa 
narodila. Život nie je férový voči nikomu. A to je na ňom fér!“ 

dopovedala Angela a pozrela sa znova do počítača. 

„Ja zdieľam tvoj názor. Len aby si neutekala tak rýchlo, až sa 
ocitneš sama uprostred nejakej prázdnej lúky. Ale áno. 

Nevážil som si seba. A na liečenie som odišiel až vtedy, keď 

sa o tom dozvedela moja matka. Ja som si ubližoval a ani to 
nebolelo. Ale bolelo to, keď som ubližoval jej. A stratený čas, 

kedy som nebol pri nej bol pre mňa dostatočným trestom. Ty 

si užívaš tú tvoju dominanciu. Keby si nemala tie peniaze, tak 

by si bola ticho v kúte a ktovie, či by si niečo dokázala,“ 
dopovedal Adam a Angela mala ihneď pripravenú odpoveď. 

„Ale ja tie peniaze mám. Bodka. Ja tu bez teba budem, ale ty 

tu nebudeš bezo mňa,“ ohrdla sa Angela. 
„Vyhrážaš sa mi? Natoľko nezodpovedná nie si. Emócie sú 

pre teba druhoradé. Preto ostanem naďalej pokojný,“ dodal 

vyrovnaným hlasom Adam. Kirsten bola po celý čas ticho, 

akoby čakala, ako sa situácie vyvinie. Akoby mala prichystaný 
náhradný plán.  

Adam sa dvihol od stola: „Pokračovať budeme zajtra. Môžeš 

prípadne vytiahnuť nejakých ďalších kostlivcov zo skrine. Pre 
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zmenu však nejakých tvojich,“ zobral bundu a zabuchol za 

sebou dvere.  

„No. Tak čo? Uvarím ti čaj? Asi teraz nebude mať náladu na 

nikoho. Zatvoril ti dvere rovno pred nosom,“ dopovedala 
Angela a vyčarila na unavenej tvári úsmev. 

„To musí byť láska. Taká tá talianska. Alebo ako tá 

v telenovele. Ale keď ste vy dvaja Mária a Juan, ktorí k sebe 
hľadajú 256 častí cestu, tak ja budem zrejme tá mrcha, ktorá 

vám to celé kazí a kvôli ktorej má vlastne tá telenovela toľko 

častí,“ zasmiala sa. 
„Vieš, ako končia v takej telenovele mrchy nie? A že na konci 

Mária a Juan stoja spolu uprostred haciendy šťastní a bohatí?“ 

dodala uštipačne Kirsten. 

„No viem. Ale potom aj ty vieš, že tú mrchu raz načapeš 
s tvojím Juanom, keď bude mať slabú chvíľku? Kedy to ona 

využije a bude sa uškŕňať do kamery,“ dodala Angela. 

 „Uvidíme sa zajtra na skúške,“ povedala pokojne Kirsten 
a zatvorila za sebou dvere. 

 

HVIEZDY 
Zastavila na parkovisku. Stálo tam už niekoľko áut. Ako vždy 

v túto dobu. Páry, ktoré hľadali trocha súkromia. Zhora, zo 

skaly sa ponúkal panoramatický obraz Edwoodu. Mesto 

svietilo uprostred lesa a skál a vyzeralo ako keby ho držala 
v dlani sama príroda. Toto miesto bolo svätyňou opustených 

a zároveň aj spriaznených duší. Na tomto mieste nikto 

nevystrájal, nepil alkohol, hlasno sa nezabával. Chodili tam 
práve tí, ktorí chceli od týchto vecí a každodenného života 

nachvíľu utiecť. To miesto bolo ako zadná lavica v miestnom 

kostole. Stále rezervovaná a obsadená. Obsadená niekým, kto 

nechce byť videný, ale chce tam byť. 
Vyšla z auta a pribuchla dvere. Zvuk sa rozlial po okolitom 

lese. Keď prechádzala okolo auta, jemné kamienky jej pod 

čižmami s koženou podrážkou vytvárali ukľudňujúci, 
chrapľavý zvuk. Vyskočila na korbu svojho pickupu. Hodila 
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na neho mäkký spacák a pod hlavu si strčila  druhý, ktorý bol 

ešte zabalený. Povrtela sa a pozerala na hviezdy. Asi tak 

nejako to musí teraz vyzerať aj v jej hlave. Nekonečné 

množstvo myšlienok stratených v priestore. Tisíce malých 
svetielok v čierno čiernej tme, ktoré spolu vytvárajú obrazce a 

ktorým Kirsten zatiaľ nerozumela. Spomínala na predošlé 

udalosti. Cítila sa ako rozladený klavír.. Mala na dosah toľko 
možností a zároveň sa bála natiahnuť ruku. Aj tu hore si ľahla 

osamote, aby dozrela ako posledná malina na kríku. Tak sa aj 

cítila. Akoby všetky ostatné už dozreli, len ona ostala 
posledná. Tá, ktorá dozrie neskôr. A bude osamote svietiť na 

pozadí zelených listov. Taká, ktorá niekomu vyčarí úsmev na 

tvári, keď ju ochutná a pripomenie mu ešte posledný krát dni, 

ktoré už pominuli. Kirsten dúfala, že bude sladká a chutná pre 
každého, kto ju ochutná. Cítila, že sa mení a že zmena je 

nutná, ale zároveň chcela ostať tou, ktorú vídavala denne 

v zrkadle. A to bola veľmi náročná úloha. Vedela, že sama tu 
premenu nedovedie do úspešného konca. Že bude potrebovať 

tých najbližších, aby okolo nej vytvorili formu, do ktorej sa 

ona upečie do zlatista a neprekypí do nevzhľadného tvaru. 
Pozerala na hviezdy a myslela na všetkých, na ktorých jej 

záleží. Videla ich na tmavej oblohe. Ako žiaria, aj keď je 

bežný slnečný deň. Boli pre ňu motiváciou a inšpiráciou 

a možno o tom ani nevedeli. Vrátane Angely. Až teraz zistila, 
že niečo má hodnotu len dovtedy, kým to nezískame. A keď to 

získame, tak v tom jednom momente to svoju hodnotu stratí 

a stane sa všedným.. Či už to je niečo hmotné, alebo aj láska.  
A najväčšiu hodnotu pre Kirsten malo niečo, čo práve strácala. 

Svoj život, ktorý sa jej práve teraz presýpa pomedzi prsty ako 

piesok a ona tie prsty nedokáže spojiť. Jedno však už 

pochopila. Bohatou nebude keď bude mať všetko. Ale keď to 
všetko nebude potrebovať. Možno je dobre, že je pomedzi 

prsty uteká teraz toľko života. Zrejme to sú nepodstatné časti, 

bez ktorých sa zaobíde a nakoniec jej v dlani ostane pár 
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zrniečok, za ktorými dlaň zatvorí. A bude svoj život držať 

pevne v rukách. 

Vedľa zaparkovalo ďalšie auto. Neotáčala sa. Nechcelo sa jej. 

A ani nebolo prečo. Ďalší pár. Dvere sa otvorili a hneď aj 
zabuchli. Kroky smerovali k nej. 

„Ahoj. Čakal som že tu budeš. Vlastne som v to dúfal,“ 

Kirsten sa nadvihla a zbadala Adama, ako stál opretý o auto 
a sledoval Edwood. 

„Ahoj. Ty vieš o všetkých mojich útočiskách. Bol si aj 

v červenom domčeku? 
 „Nie toto bola prvá voľba. Ak by som ťa nenašiel, neodmietol 

by som ani samotu. Človek musí vedieť byť aj sám so sebou. 

Ak to nedokáže, niečo je veľmi zle nie? Keď nevie vydržať so 

svojím vedomím a svedomím,“ pozrel sa na Kirsten 
a prižmúril oči. 

„Naskoč,“ Kirsten urobila trocha miesta na spacáku a založila 

ruku za hlavu. Adam vyskočil ku nej a ľahol si vedľa. 
Zapozeral sa na tú istú tmavú oblohu plnú hviezd. 

„Nechcel som, aby si ma videla takého. Prepáč. Muselo to byť 

trápne nechať ťa tam samotnú s Angelou. Vybuchol som a bol 
som hrubý. Tam hore v kancelárii. Neviem, ako ďaleko toto 

zájde. A dokedy to bude trvať. Všetko je tak komplikované. 

Ak si niekto myslí, že veľa peňazí zjednoduší život, tak to ešte 

nevie, čo dokážu narobiť s človekom a jeho životom. 
Zjednodušiť ho? Skôr skomplikovať. Naša rodina je bohatá 

a aj tak má problémy. A hlavne zodpovednosť. Je to veľmi 

zväzujúce a zaväzujúce. Cítim sa ako na obojku. A peniaze sú 
mojím pánom. Idem tam, kam ma vodítkom potiahnu. Som 

ako obyčajný pes. Mám pána, ktorý sa o mňa postará. Jeho 

lesk oslepil moje videnie. Dal mi za to strechu, jedlo a hračky 

na hranie,“ rozhovoril sa Adam, akoby tam bol sám a len tak 
rozprával do vetra. 

„Buď rada, že nepoznáš moc peňazí. A buď rada,  že ich 

nemáš toľko. Si skvelým človekom aj bez nich. Poznám málo 
ľudí, ktorí ostali sami sebou aj potom, čo zbohatli. Ostaň 
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takáto, aká si. Ľudia majú takto z teba viac úžitku, akoby mali 

z tvojich peňazí. Naopak. Ja sa cítim zle kvôli tomu, ako sa 

k tebe správam. Ale ver mi.. Má to svoje dôvody. Veľmi si 

želám, aby si bola trpezlivá. Už onedlho sa veľa vecí zmení. 
Potom ti to vysvetlím,“ ospravedlňoval sa Adam za svoju 

odmeranosť voči Kirsten. Spomenula si na rozhovor s pani 

Mackenziovou a v kútiku duše bola za túto situáciu aj vďačná. 
Prechádzala zložitým obdobím a tento vzťah s Adamom jej 

vyhovoval. Potrebovala mať vedľa seba niekoho skúseného 

s chladnou hlavou, o koho sa bude môcť oprieť. Kamaráta. 
Toho najlepšieho.  

„Neurobil si nič, čo by si neskôr ľutoval. Ústa nám narástli na 

to, aby sme hovorili to, čo chceme. Nie to čo nechceme. 

Nechcem aby to vyzeralo tak, že si vyžadujem tvoju 
pozornosť. Tvoje priateľstvo pre mňa veľa znamená. Nechcem 

nič meniť, buď pokojný,“ rozprávala Kirsten a nespúšťala zrak 

z oblohy. Ani nemrkla.  
Chápala, prečo je k nej Angela taká odmeraná. Bojuje s ňou o 

Adama. Chce trofej. Jeho aj jej. Vidí, že ma ho má na dosah. 

A ako pozná Angelu, tak tá sa spolieha na to, že peniaze 
nakoniec zvíťazia a Adam bude stáť po jej boku. Bolo jej ľúto 

Adama. Taktiež chcela vo svojom okolí vydobyť pozíciu 

jednotky obľúbenosti, o ktorú sa teraz s ňou delí. Kirsten by 

jej ju rada vrátila, ale musí to urobiť ona osobne a verejne. Ju 
samú táto skutočnosť otravovala. Chcela byť len priateľská 

a mať pár priateľov. Ale nalepilo sa na ňu viac, ako čakala. 

Ostatní ju onálepkovali bez toho, aby po tom túžila. A to 
Angelu štvalo do nepríčetna. Angela je predsa len jedna. 

Originál. 

 

„Rozmýšľal si niekedy, akým človekom by si bol, keby vaša 
rodina nebola bohatá? Bol by si niekým iným?“ pýtala sa 

nesmelo Kirsten a stále pozerala na hviezdy. 

„Vieš.. A to je na tom to najdepresívnejšie. Že ja to neviem. 
Narodil som sa do bohatstva a vychovalo ma k tomu, kým 
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dnes som. Prišiel som o jeden celý život. Ten, v ktorom máš 

v trezore miesto peňazí. Emócie a pocity, nepošpinené 

bankovkami. Kde zažívaš úprimnosť. Nech sú tvoje dni dobré, 

alebo aj zlé. Ale sú úprimné. Nemusíš rozlišovať pravdu od 
klamstva, alebo faloše. Mňa uráža, keď som obyčajná 

sklenená, priesvitná socha s ktorou sa každý rozpráva. 

Pozerajú mi síce do očí, ale vidím, že ten pohľad smeruje 
niekam ďalej za mňa. Tam kde sa nachádza stena, 

vytapetovaná bankovkami. A na tomto pozadí som obyčajná 

postava vyskladaná zelenými papierikmi. Tí ľudia sa 
nerozprávajú so mnou, ale s tými peniazmi. Nechcú niečo odo 

mňa, ale od nich. Keď sa ty s niekým rozprávaš, sústredíš sa 

len na to, čo chceš povedať. Komunikácia je priama. Keď sa 

s niekým rozprávam ja, je to komunikácia plná neprehľadných 
zákrut. Nikdy nevieš, čo sa nachádza za najbližšou. Doslova 

musím tým všetkým ľuďom pred očami mávať, aby sa 

nerozprávali s mojimi peniazmi, ale so mnou,“ dopovedal 
Adam a na chvíľu stíchol. 

„Myslím, že bohatší odo mňa bude vždy ten, kto zbohatol 

počas života. Bude mať niečo, čo ja nikdy mať nebudem. 
Skúsenosti zo života predtým, kým zbohatol. A to sa kúpiť 

nedá. Vie porovnať dva svety. Mne ako keby chýbala polovica 

mozgu. Alebo ako keby tam bola, len som ju nikdy 

nepoužíval. Cítim ju tam ako kus kameňa. Ak by som ju 
používal, bol by som určite iným človekom“ dopovedal 

a prehrabal si vlasy. 

„Toho sa bojím aj ja. Že stratím svoju tvár. Že jedného dňa sa 
budem pozerať do zrkadla, ale bude tam stáť niekto iný. Alebo 

ostanem rovnaká, len ostatní uvidia niekoho iného,“ zamyslela 

sa Kirsten. 

„Ty? Ty budeš vždy naša Kirsten,“ otočil sa Adam a šere sa 
usmial. „Nie si bohatá tak, ako naša rodina. Ale si o to 

bohatšia. Ver mi. Už aj tak z teba cítim silnú osobnosť. Si 

úžasným človekom. Odkedy ťa poznám, tak si ním vždy bola. 
A si ním aj teraz,“ dopovedal a pozrel sa späť na hviezdy.  



44 

 

„Nechcem, aby odrazu zmizli všetky tie pekné veci okolo 

mňa. Ten úplne bežný, nudný život, ktorý mám tak rada. 

Obyčajné natretie krajca chleba maslom, keď sa pozerám 

oknom na naše jazero. Alebo chvíle ako táto. Viem, že 
postupne o ne prídem. Snažím sa s tým vyrovnať dopredu. 

Vysvetliť si to sama pre seba. Zmieriť sa s osudom ktorý 

príde,“ dohovorila Kirsten a nečakala od Adama odpoveď. 
Ako by utešovala samu seba. 

„Myslíš vekom? Áno, všetko raz pominie aj tak. Raz.. Aj keď 

ten krajec chleba si môžeš natierať hocikde a hocikedy. 
Dôležitý je stav tvojej mysle. A v tvojej mysli môžeš ostať 

kým chceš. Byť s kým chceš, kde chceš a ako chceš. To ti 

nikto, nikdy nevezme. Nemá to byť nostalgia. Tá je smutná. 

Majú to byť spomienky. Také, ktoré budú, ako teplá poleva na 
pudingu. Rozleje sa po celom pohári a človeku vyčarí úsmev.  

A tento pocit sa v tebe bude rozlievať zakaždým, keď sa 

k tomu oknu postavíš a spomenieš si, ako si ten krajec 
natierala pred desiatkami rokov v úplne inom dome na úplne 

inom mieste. A budeš tam vtedy stáť znova. Máme síce veľa 

peňazí, ale najväčšie bohatstvo pre mňa sú skúsenosti, zážitky 
a vedomosti. Toto mi z garáže nikto neukradne. Ani na burze 

o ne neprídem. Vezme mi ich jedine smrť,“ zapozeral sa Adam 

na hviezdy, akoby chcel vyveštiť, kedy nadíde jeho čas. 

„Vo svojom ďalšom živote zažiješ mnoho nových vecí. Ako 
vieš práve teraz, že nebudú príjemné? Ako vieš, že práve teraz 

o niečo pekné neprichádzaš..,“ nestihol Adam dopovedať vetu, 

keď mu Kirsten skočila do rečí: „Pretože sme tu spolu. Viac 
teraz nepotrebujem. O nič neprichádzam, dostávam..,“ 

pokojne, ale dôrazne dopovedala Kirsten. 

„Časom si zvyknem na to nové, čo príde. Urobí ma to iným 

človekom. Posuniem sa niekam ďalej. Ale bojím sa, že sa 
dostanem až priďaleko. Chcem ostať nohami na zemi. V tomto 

svete. Nechcem sa pre ostatných stať iným človekom,“ potichu 

dopovedala. 
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„A čo ak sa nestaneš iným človekom, ale novým? Ktorého 

budú mať ľudia rovnako radi ak nie viac? Chápem, čo chceš 

povedať. Keď letím v biznis triede, tak si neviem predstaviť, 

že by som ešte niekedy letel takto natlačený medzi ostatnými 
ľuďmi. A to nehovorím ako nejaký snob. To sa len moja 

životná úroveň posunula vyššie. A áno nie som už viac 

kompatibilný so životom bežných ľudí. Ale to ani nemusím. 
Na novej úrovni sa mi otvorili nové možnosti. Možnosti meniť 

svet. Kedy nemusím doma variť a upratovať. Ale venovať sa 

svojim investíciám, projektom. Kedy dokážem ovplyvniť 
mnoho ľudí. A snažím sa to robiť tak, aby som tých ľudí 

urobil šťastnejšími. Preto neupadám do depresie, že čo to som 

za človeka, ktorému nie je dosť dobrá ekonomická trieda,“ 

usmial sa Adam. 
„A to isté sa stane s tvojím životom, keď sa odsťahuješ do 

mesta, začneš pracovať, možno podnikať. Áno. Čoskoro sa 

veľa vecí zmení,“ zabodol Adam tónom hlasu za týmto 
rozhovorom bodku. 

Kirsten počúvala a cítila, že tento rozhovor ju upokojuje. 

Ležali tam spoločne uprostred noci a ticho vyplňovali hlasy 
okolo nich, ktoré zneli podobne tajuplne, ako tie ich. 

„Chcela som byť sama, ale ty si ma presvedčil, že vlastne 

nechcela,“ usmiala sa Kirsten. 

„Máš nejaké želanie, ktoré by som ti mohla splniť a ktoré sa 
nedá kúpiť?“ otočila sa Kirsten k Adamovi. 

„Mám, ale nemôžem ho vysloviť, lebo sa mi nesplní,“ usmial 

sa a stále pozeral na nebo.  
Kirsten nahmatala po tme Adamovu dlaň a vkĺzla do nej 

svojou. Adam ju stisol na znak súhlasu. Ani jeden sa nepohol. 

Mlčali. Pozerali ticho na čierne nebo a hviezdy. Vstrebávali 

spoločne atmosféru, ktorú práve vytvorili. Obaja vedeli, že 
takéto chvíle sa neopakujú a že aj táto je jedinečná. Nebolo 

treba slov. Už aj tak sa cítili ako jedna duša. Vo svojich 

srdciach teraz spolu tancovali a rozmýšľali jeden nad druhým. 
Zároveň sa od týchto ich predstáv vmiešavali pochyby a strach 
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z toho, čo ich čaká. Chceli sa správať zodpovedne, aby nikto 

naokolo netrpel. V tú noc niektoré sny ožili a niektoré túžby 

umreli, aby mohli neskôr vstať z mŕtvych. Táto noc bola 

odsúdená neskončiť. Bude v ich mysliach trvať kým ju 
nenahradí iná, ešte krajšia.  

„Vieš, mám dostatok peňazí, aby som viedol úplne obyčajný 

život. Ak by som žil ako mnohí ostatní tu v Edwoode, tak by 
mi určite vystačili na celý život. Ak by som mal takú tú bežnú 

prácu, tak by som určite netrel biedu. Mnohokrát som 

rozmýšľal, od všetkého utiecť a jednoducho začať nový život. 
Niekde, kde ma nepoznajú. A zažiť to, čo zažívajú všetci 

normálni ľudia. Zažiť si ten ozajstný život. Choré nie? Skoro 

každý by sa so mnou vymenil. A ja by som sa vymenil skoro 

s každým. Potrebujem odtiaľto vypadnúť. Aspoň na chvíľu. 
Vlastne neviem, na akú dlhú chvíľu. Byť niekým ako ty. Mať 

svoj život pevne v rukách. Vedieť prežívať emócie. Nielen 

prežívať. Ak má dieťa v ruke pár drobných, presne vie čo si 
kúpi. A keď si tú žuvačku, alebo zmrzlinu kúpi, tak z nej má 

naozaj radosť. Daj dieťaťu do ruky bankovky a zrazu nebude 

vedieť, čo skôr si má kúpiť. Nakúpi si blbosti, ktoré ho budú 
nudiť a hromadiť sa okolo neho. Bohatí ľudia majú 

jednoducho smolu, že je u nich veľmi ťažko vytvoriť nejakú 

emóciu. Bezdomovcovi stačí aj čerstvý chlieb. Bohatému ani 

desiate auto v garáži. A keď sa k tomu pripojí malá fantázia, 
inteligencia hojdacieho koňa, tak máš jednoduchý recept na 

výrobu bulvárnych, palcových titulkov, alebo prázdnej skrinky 

na alkohol doma v pracovni. 
„Povedz, myslíš, že raz budeme môcť byť spolu? Bez toho, 

aby kvôli nám niekto trpel?“ vyrušila Adama Kirsten a otočila 

sa na bok. Podložila si pod líce dlane, akoby čakala na 

zasnúbenú odpoveď. 
Adam z oblohy nespustil oči a  pokojným hlasom odpovedal: 

„Neviem, je to vo hviezdach.“ 
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OTÁZKA 

Angela sedela na dvore za dreveným stolom a obedovala s 

dvoma svojimi kamarátkami. Kirsten navštevovala školu už 

nejaký ten týždeň a zdalo sa, že si škola na ňu zvykla. 
Respektíve, že si ju doteraz ani nevšimla. Potrebovala sa 

pohnúť vo svojom živote ďalej. Čo Angela nevedela, tak 

Kirsten po celý čas spoznávala detaily svojho nového života. 
Všímala si ľudí, analyzovala situácie, spoznávala prostredie. 

Nemusela vyvíjať špeciálne detektívne postupy, aby 

pochopila, kým Angela je. Bola ako otvorená bonboniéra. 
Ponúkala sa sama svojou okázalosťou a smelosťou. Presný 

opak Kirsten. Preto vedela, že pre ňu bude mať odpovede. Ako 

jedna z mála. 

Pristúpila k Angele: „Ahoj, potrebovala by som radu,“ pozrela 
sa na sediacu Angelu úplne pokojne. Tá sa na ňu zadívala 

a nebolo na nej poznať prekvapenie. Možno to aj sama čakala.  

„No, tak o radu ma neprosilo veľa ľudí. Tobôž nie takí, ktorí 
ma ledva spoznali. Väčšinou mi ľudia lezú do zadku. 

Podlamujú sa im predo mnou kolená. Ale ty si akási smelá. 

Často si takto spontánna? Kráčaš si na smeč. To nie je znakom 
zrelosti a dospelosti,“ usmiala sa Angela. 

„Hej, asi sa teraz správam ako zamilovaný pubertiak,“ 

zamyslela sa nahlas Kirsten. 

„Ale to sme tu ešte všetci. Sandra, si zamilovaná pubertiačka?, 
otočila sa Angela k dievčaťu vedľa nej. 

To pochopilo, akú hru Angela hrá: “No jasné. Stále v puberte, 

stále zamilovaná,“ zasmiala sa. 
„To si teda nemyslím,“ odmietla Angela túto letmú 

výhovorku.  

„Čakala som, že si budeš chcieť sadnúť k nám a zjesť 

spoločne obed. Pomaly sa tak votrieť do mojej prítomnosti 
a po kúsku si odkrajovať z mojej torty. Byť súčasťou môjho 

sveta. Mnohí to chcú. Škoda, takú chutnú návnadu si 

nespoklka. Ja ťa stále nemám na udici. No tak asi nevidíš 
hodnotu v hmotných veciach, aspoň viem, kde sa teraz 
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nachádza naše bojové pole. To aby som neplytvala energiou 

na všetkých frontoch zbytočne. Ale uznávam, že si si popýtala 

to najcennejšie, čo ti môžem dať. Pokračuj,“ dopovedala 

a pozerala Kirsten priamo do očí. 
„Veľa si toho zažila a viem, že máš na moju otázku odpoveď. 

Potrebovala by som vedieť, ako dokáže človek ostať človekom 

s nohami na zemi aj po tom, čo mu na účte pribudne toľko 
miliónov,“ predniesla Kirsten svoju otázku, akoby sa 

s Angelou poznali večnosť. 

„Pokúsim sa túto otázku nebrať ako provokáciu. Taká 
primitívna nie si, aby si ma chcela takto uraziť. Neviem, prečo 

ťa zaujíma práve toto Ak túto otázku myslíš vážne, tak máš 

moju pozornosť. Odpoviem ti na to, keď príde čas. Nemyslím 

si, žeby si práve teraz pochopila odpoveď,“ dorozprávala 
Angela vážnym tónom a v tom zazvonilo. Zodvihla sa a bez 

slova odkráčala s kamarátkami z dvora do triedy. Kirsten tam 

ostala stáť sama medzi poslednými. Vedela, že okrem 
Angelinej odpovedi sa dozvie aj ďalšiu odpoveď, ktorú 

nebude musieť Angela vysloviť. Sú si seberovné, alebo ju 

Angela jednoducho vidí ako neskúsené dieťa, motajúce sa 
v izbe neschopné otvoriť si dvere. 

 

PANI MILLEROVÁ 

Kirsten kráčala po chodbe. Oboma rukami si začesala vlasy za 
uši a tešila sa na skúšku. Upravovala si dlhé, hnedé vlasy do 

copu, aby jej pri hraní nezavadzali, oblečená v sivom tričku 

a džínsoch. V hlave preberala prstami jednotlivé klávesy. Tá 
abstraktná hudba  ju uvoľňovala a dodávala chuť do života. Čo 

čert nechcel, tak jediný človek zo školy, ktorý sa mohol rovnať 

jej umeniu bola Angela. Rodičia jej ako ostatným deťom 

boháčov, platili od útleho veku hodiny klavíra. Samozrejme 
mala doma určite to najlepšie krídlo, aké sa dalo kúpiť.  

„Ahoj Kirsten,“ pozdravila pani Millerová. Dnes o druhej. Ale 

na to ty určite nezabudneš. Teším sa na teba. Na vás obe,“ 
dopovedala a usmiala sa. Kirsten mala na pani Millerovej rada 
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tú prirodzenú náladu. Žila celý život hudbou a na jej tvári 

a duši bolo vidieť, ako blahodarne na ňu pôsobila. Študenti ju 

často ráno ešte zaspatí počuli, ako v sále vyhráva.. Hrávala so 

zatvorenými očami, ešte v rannom šere. Bola miestnym 
folklórom a dotvárala kolorit školy. Kirsten k nej vzhliadala 

s rešpektom a úctou.  

„Hej. Dnes cvičíme. Budem tam. Aj keď si to neviem 
s Angelou znova predstaviť,“ povedala Kirsten a ustarostene 

pokrčila obočie. 

„Prečo? Ste obe naozaj fakt dobré. Ja ako učiteľka sa 
nemôžem na nič sťažovať. Takéto dva výnimočné talenty na 

jednej škole. A konkrétne na tej, kde učím hru na klavíri ja? Ja 

dúfam, že k sebe nájdete cestu. Aspoň do súťaže, usmiala sa. 

Pani Millerová bola vo vytržení z toho, že tento rok má ich 
škola naozaj reálne šance túto celoštátnu súťaž vyhrať. Jej 

samotnej sa z toho triasli kolená snáď viac, ako Kirsten 

a Angele. Oni dve si to nemali čas ešte uvedomiť. Súperili 
medzi sebou. A pani Millerová dúfala, že sily spoja a budú 

súperiť s ostatnými školami a nie medzi sebou. Ich spoločná 

hra bola naozaj jedinečná. Za roky svojej praxe, života a 
vyučovania sa stretla s rôznymi talentovanými žiakmi 

a víťazstvami. Avšak to, čo prežívala s Kirsten a Angelou, sa 

nedalo porovnať s ničím z minulosti. Pre ňu samotnú to bol 

dar. Ich spoločná hra a vzájomné súperenie ju fascinovali. 
Takú energiu pri hraní na klavír ešte nezažila. Keď cvičili, tisli 

sa jej do očí veľakrát slzy, prežívala  emócie, strach, či 

smútok. Prihlásila ich do tej celoštátnej súťaže. Jej samotnej 
ani tak o výhru nešlo. Chcela sa aj s ostatnými podeliť o tento 

rodiaci sa zázrak.  

Kirsten hrala od srdca a pri hre strácala pojem o čase a 

priestore. Do  toho ju dopĺňala Angela svojou bezchybnou, aj 
keď niekedy až strojovou dokonalosťou, rovnajúcou sa umelej 

inteligencii. Keď ich obe počúvala, tak sa sama nevedela 

rozhodnúť, ktorá hra bola lepšia. Každá bola svojim spôsobom 
dokonalá. Nevadila jej ich vzájomná súťaživosť, pretože práve 
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tá bola korením, ktoré z ich hry robili medziplanetárny  

zážitok. A nechcela na tom nič meniť. Naopak. Nechala ich 

rásť a sama sa chcela nechať prekvapiť, kam až ich hudobný 

vzťah zájde. 
 

Angela trénovala tvrdo hlavne kvôli Kirsten. Pripúšťala, že pre 

ňu bola motiváciou. Na škole nebolo veľa študentov, ktorí s 
ňou mohli súperiť. Angela potrebovala potravu pre svoje ego. 

Nechcela byť priemerná, ale lepšia od najlepších. Videla okolo 

seba mnoho priemerných životov, ktorými pohŕdala. Chcela 
byť výnimočná. Ťahať ten priemer za sebou. Meniť životy 

iných, pretvárať realitu okolo seba a gumovať každodennú 

všednosť. Čo Angelu však viac hnevalo bolo, že to isté chcela 

aj Kirsten. Robila presne to isté, ale predsa ináč. Angela bola 
ako prievan v zatuchnutej špajzi. Alebo skôr riadny vetrisko. 

Mnohým sa to nepáčilo, ale Angela mala vďaka peniazom 

v škole a v mestečku veľký vplyv. Vedela, že reč a moc peňazí 
zdeformuje prostredie okolo nej na tvar, ktorý si ona želá. 

Bolo jej jedno, akými prostriedkami dosiahne to, čo si vždy 

zaumienila. No a peniazmi to šlo vždy najrýchlejšie. A aj  
najjednoduchšie. 

Súťaž sa blížila a Kirsten sa snažila s touto situáciou zmieriť. 

Myslela pri tom na Sofiu. Každá jedna myšlienka zjemňovala 

situáciu, v ktorej sa ocitla. Pani Millerová videla, že obe 
v sebe zvádzajú boj. Samé so sebou, aj voči sebe navzájom. 

Snažila sa porozumieť ich vnútram a tomu prispôsobiť skúšky. 

A hru samotnú. Aby si cez klavír urovnali emócie. Kirsten 
chcela vyhrať súťaž aj za pani Millerovú. Cítila, že v jej živote 

je potrebné učiniť zadosť jej snaženiu. Za to, že musela toľko 

obetovať. Ona sama hovorievala, že by to urobila znova 

a znova, aj keď ju to stálo kariéru. Vymenila by ju za život 
svojich rodičov kedykoľvek znova. Kirsten vie, že nebola 

jediným jej talentom. Bola tu pred ňou podobná klaviristka. 

Pani Millerová s ňou vyhrala všetky regionálne súťaže 
a smerovali k výhre na celoštátnej úrovni. Bola to len otázka 



51 

 

niekoľkých mesiacov. Kvôli chorým rodičom sa však musela  

vrátiť domov a doopatrovať ich. Tá klaviristka tú súťaž neskôr 

vyhrala. Ale s inou učiteľkou. Samozrejme všetky zásluhy 

pripísali jej a na pani Millerovú si nikto už nespomenul. Prišla 
tak o mnoho životných ponúk a ostala učiť na škole. Akoby sa 

zasekla v čase. Pozerala jej do tváre. S úsmevom niečo 

vysvetľovala Angele a pozerala na klavír. Kirsten videla 
v kútiku očí a pier, že tam ešte malý kúsok chýba, aby bol 

úsmev naozaj úprimne usmievavý. Takto akoby skončil na 

deväťdesiatich deviatich percentách. Pár milimetrov ešte 
chýbalo. Možno by to malo Kirsten znervózňovať a zväzovať, 

ale predstava, ako jej výhrou v súťaži dokáže natiahnuť pery 

do dokonalého úsmevu, ju motivovala a povzbudzovala. Snáď 

sa dočká, že sa stane niečo, čo ju a Angelu stmelí. Kráčala 
ďalej po chodbe a bola rada, že ju čaká už len jedna hodina. 

Tešila sa na popoludnie v kaviarni. 

 
KLAVÍR 

Kirsten zaparkovala na parkovisku v strede mesta. Vystúpila. 

Jeseň sa práve začínala a počasie bolo celkom príjemné. 
V úplnom kontraste s jej vnútrom. Pofukovalo a vietor ešte 

voňal za letom. Akoby sa s ním naposledy hral, kým ho zafúka 

kopami lístia. Kirsten ostala na parkovisku chvíľu stáť. Mala 

rada tieto chvíle. Každý behal hore dole, počasie každého 
tlačilo do kaviarní a obchodov a na uliciach sa nikomu 

nechcelo rozprávať s dažďom. Kirsten potrebovala práve to, 

čo jej obchody a kaviarne dať nemohli. Pocit, že je stále 
z mäsa a kostí. Že na ňu pôsobí chlad, že cíti slnko v tvári. 

Všetky tie „bezcenné“ veci, ktoré sa nedajú kúpiť. Potrebovala 

vedieť, že exituje aj niečo medzi nebom a zemou. Niečo čo sa 

kúpiť nedá. A predsa v nej vyvolajú viac emócií ako nová 
kabelka, alebo topánky. Keď tam tak stála, tak všetci ostatní sa 

práve náhlili zhromažďovať tie pominuteľné statky, ktoré im 

vyčaria emóciu na krátky čas. Vedela, že nie je rozdiel mať 
málo a veľa peňazí. Každá potreba sa skôr či neskôr 
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uspokojila a vystúpila o stupienok vyššie. Tak,  aby mohla pre 

svojho uspokojovateľa znova svietiť v diaľke ako maják. 

Ukazovať mu smer, ktorým sa má vydať, aby ju uspokojil. 

A taktiež vedela, že táto cesta nemá konca. Keď sa jej všetky 
jej materiálne sny, túžby a ciele v jednej sekunde naplnili, tak 

pocítila prázdnotu. To je všetko? Kvôli tomu žila? A teraz čo? 

Zdvojnásobiť úsilie aj výsledky? Dokedy? Kvôli čomu sa stále 
niekam náhlila? Cítila sklamanie. A taktiež si uvedomila, 

koľko veľa cenného času stratila. Čas, ktorý mohla stráviť 

s mamou a ktorý sa nedá kúpiť za žiadne peniaze späť. Na 
ulici sa cítila ako slimák v odletovej hale letiska. Neverila, že 

si ešte okrem nej niekto všimol ten voňavý vánok. Na 

všetkých tých ľuďoch videla, ako život behá pred očami hore 

dole. Pre ňu ako pozorovateľa to bolo bezvýznamné. Netušila, 
kvôli čomu sa mnohí niekam náhlia. Pre Kirsten to bolo 

márnenie času. Takto nejako sa musí na nás pozerať aj náš 

život. A možno presne vidí, čo všetko nám uniká a čo všetko 
nám ponúkal. A my sme si to od neho nevzali. Stála tam ďalej 

ako posledný rozkvitnutý mak na konci poľa. Jedno jej 

rozhodnutie mohlo teraz zmeniť to, či ešte niekedy uvidí 
Belindu a jej kaviareň. Najradšej by v nej pracovala navždy. 

Mala na chvíle strávené v nej príjemné spomienky. Ďalšia 

z vecí, ktoré sa nedali kúpiť. Prešla cez cestu. V diaľke už 

videla Cafeteriu u Belindy. Bola celá biela s veľkými oknami. 
Na zastrešenej terase s troma bielymi stĺpmi stáli tri malé stoly 

so stoličkami. Dvere boli otvorené a vo vzduchu sa nad 

vchodom hompáľal zvonček, ktorý vítal každého zákazníka. 
Vraj tam visí už od prvého dňa. Cafeteria u Belindy bola 

osobnou záležitosťou. Ako Belindy, tak aj zákazníkov. Každý, 

kto v nej strávil pár minút, prišiel o pár dní znova. Aby počul 

to letmé vŕzganie podlahy, zvonec na dverách a aby uvidel 
usmiatu Belindu. Sadol si na pohodlnú stoličku a s hrnčekom 

v ruke nachvíľu nechal všetko pred dverami kaviarne.  

Kirsten pomáhala Belinde niekoľkokrát do týždňa po škole 
a cez víkendy. Kaviareň bola aj jej osobnou záležitosťou. Aj 
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keď v nej nepracovala dlho, milovala ju. Dala jej Sofiu 

a odmenu, za ktoré si chcela kúpiť pre seba jeden veľmi 

špeciálny darček. Chodila okolo neho každý deň cestou do 

kaviarne. A Belinda bola taktiež rada, že má pri sebe niekoho 
spoľahlivého a milého, kto sa tak dokonale s kaviarňou zžil. 

Pili spolu čokoládu, alebo kávu a rozprávali sa o svojich 

problémoch a radostiach. Bol to taký ten gýčový scenár, keď 
scenárista odflákne postavy a nechá sa ich len tak priateliť. 

A preto sa im to páčilo. Bolo to len.. Priateľstvo. Kirsten sa 

tešila, že sa môže takto porozprávať so starším a skúseným 
človekom. Hlavne teraz potrebovala zbierať dospelé názory, 

skúsenosti a potrebovala počuť triezvy pohľad na svet 

v ktorom žila. Vysporiadať sa s tým, čo ju nedávno postretlo. 

Belinda bola rada, že jej staromódne zvyky zjemní mladá 
duša. Bola vdova. Deti odišli z mesta za prácou a kariérou. 

Sama nevedela, čo sa stane s kaviarňou, keď tu už nebude.  

Kirsten bola každým dňom, ktorý v kaviarni odrobila, o krôčik 
bližšie k vytúženému novému klavíru. Teda nebol nový. Bol 

starší a mal neuveriteľný zvuk. Kirsten prebehla chodníkom 

a ostala stáť pred výkladom. Ešte mala pár minút, kým bude 
u Belindy potrebné doniesť zozadu ďalšie kávové zrná. Stál 

tam v tom malom výklade a skoro celý ho vypĺňal. Určite na 

ňom hralo už mnoho rúk. Prežil veľa radostných a smutných 

chvíľ. Žil so svojimi majiteľmi. Žil ich životy, hral ich emócie, 
zdieľal klávesmi ich pocity. A takto dostal tú svoju hudobnú 

dušu.  

Majiteľ obchodu ho ani nechcel veľmi predať. Preto tam stál 
dodnes. Bol skôr na okrasu. Ale keď Kirsten prvý krát stlačila 

jeho klávesy, ihneď vedela, že pred sebou vidí výnimočný kus 

hudobného nástroja. Prsty sa do jeho kláves zaborili zakaždým 

ako do ovocného želé a každý tón bol ako odhryznutie si zo 
šťavnatej broskyne. A možno to takto cítila iba Kirsten. 

Možno sa ich duše naladili spoločne na tú správnu vlnovú 

dĺžku. Určite ho tam nechcela viac nechať samého ako sirotu 
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na okrasu. Chcela, aby ešte ožil, a svojimi tónmi potešil 

mnoho uší. 

Dohodla sa teda s majiteľom, že ho predá práve jej. Ani 

nevedel stanoviť cenu. Nik o neho nemal okrem Kirsten 
záujem. Nakoniec sa dohodli na rozumnej sume a Kirsten si ho 

bude môcť za pár mesiacov kúpiť. Každý deň čakania bol 

teraz pre ňu ako ďalšia nová nota práve vznikajúcej skladby. 
Keď dopíše poslednú notu, vznikne jedna nádherná skladba, 

ktorá jej vyčarí na tvári úsmev. Bol aj iný spôsob, ako sa ku 

klavíru dostať, ale Kirsten sa nechcela ukrátiť o všetky tieto 
úprimné pocity. Chcela, aby mal pre ňu klavír nevyčísliteľnú 

hodnotu. Hodnotu spomienok, predstáv, snov. Postupne sa 

s ním spriatelila a vytvorila si puto, ktoré bude potrebné pre 

ich vzájomné a dokonalé zladenie. Len vtedy Kirsten hru na 
klavír dokonale precíti. Už teraz vie, že získala pocity, o ktoré 

by sa ochudobnila, keby si klavír kúpila v prvý deň. 

A ochudobnila by sa o chvíle s Belindou. To boli skutočnosti, 
ktoré boli pre ňu viac ako akékoľvek peniaze. Niečo, čo si za 

ne nemohla kúpiť. Bolo to niečo, čo Angela nepoznala. 

Napriek svojmu bohatstvu bola o tieto cennosti ochudobnená. 
Kirsten bola rada, že ju spoznala. Aj v takýchto chvíľach sa 

dokázala vďaka nej správe rozhodnúť. Nemala sa kam 

ponáhľať. Teraz je ten čas, kedy sa stáva človekom. Keď už 

nie je dieťaťom a kedy potrebuje postaviť pevné základy pre 
jej ďalší život, ktorý ona verí, že bude výnimočný. A ktorého 

sa zatiaľ stále bojí. 

Odtrhla zrak od výkladu. Začesala si prameň vlasov za ucho 
a prebehla okolo niekoľkých obchodov. Prešla okolo stolov na 

terase a vošla dnu. Po ľavej strane sa tiahol pult s kasou, 

vitrínou a koláčmi. Oproti bol box s tortami, ktoré 

vlastnoručne Belinda piekla. Box bol stále plný a koláče 
čerstvé. Napravo bolo niekoľko stolov. Pri jednom sedela 

mladá rodina a zrejme niečo oslavovali. Pri ďalšom dvaja 

starší páni a niečo si pri káve vysvetľovali.  
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Zrazu zadrnčal elektrický mlynček na kávu a miestnosťou sa 

začala šíriť vôňa čerstvo pomletej kávy. Vyzeralo to tu stále 

rovnako tak, ako v ten deň, kedy spoznala Sofiu. Bolo to dva 

týždne pred koncom prázdnin. Sofia bola vlastne prvý mladý 
človek, s ktorým sa Kirsten v Edwoode zoznámila. Až jej to 

prišlo trocha smiešne. Pretože spôsob zoznámenia a samotná 

Sofia v spojení s týmto mestečkom bolo presne to známe klišé, 
ktoré Kirsten prečítala už v toľkých knihách. Zrazu sa to 

nezdalo obyčajné a fádne. Malo to svoje čaro. Ich prvé 

stretnutie bolo vrúcne a prirodzené. Sofia bola všedné, slušné 
dievča. To, ktoré stojí na prestávke na dvore opreté o múr a 

sleduje dianie opodiaľ. Pokojne si vychutnáva svoju desiatu a 

odzdraví sa každému, kto jej zamáva. Je ako pôda, do ktorej 

keď vložíme pekné slovo, alebo dôveru, vyrastie priateľstvo. 
Priateľ na celý život. Jej choroba bola, ako nechcený dar. Aby 

si ju niekto konečne všimol. Akoby stála za povšimnutie a 

mala niekomu zmeniť život. Alebo akoby mal niekto zmeniť 
ten jej. A možno bola pravda oboje.. 

Zoznámili sa u Belindy. Kirsten stála pri pulte, pred veľkými 

sklenenými oknami. Nad hlavou jej svietili farebné nápisy 
kokteilov, obrázkov sendvičov a šľahačkových zákuskov. Keď 

vošla do kaviarne, dokázala by si jedlo vypýtať už len podľa 

vône, ktorá sa ňou šírila. Belinda stála za pultom a každého 

oslovovala po mene. Ľudia sa v kaviarni cítili naozaj dobre. 
Nie vynikajúco, nie unikátne. Jednoducho dobre.  

Keď si Kirsten prvýkrát sadla na hnedú drevenú stoličku s 

károvaným poťahom, tak pocítila, že sa v tomto meste bude 
cítiť fajn. Ak tu je takáto kaviareň, tak tu žijú ľudia, ktorí majú 

radi túto atmosféru. Kirsten vedela, že sa s nimi bude cítiť 

skvele. Edwood bolo primalé mesto na to, aby si vyrábalo 

veľké problémy. Najskôr v Kirsten vyvolávalo pocit nudy. 
Neskôr pochopila, že to nebola nuda, ale pokoj.  

Hnedé drevené stoly s krémovým obrusom vyzerali ako 

dokonalé ostrovčeky oddychu. Do kaviarne nesvietilo slnko 
priamo. Dopadalo vždy pod uhlom a okolité budovy mu 
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bránili zasvietiť dovnútra plnou intenzitou. Takže to v kaviarni 

stále vyzeralo ako pri západe, alebo východe slnka. 

Pozerala sa na pult plný sendvičov, misiek so zabaleným 

ovocím a  zeleninou. Hneď vedľa sa týčila sklenená koláčová 
veža a za ňou bublal kávovar. Po stranách boli stoly. Vedľa 

nich na stenách viseli rôzne predmety, ktoré sa týkali 

Edwoodu. Nápis "zahryzni si" poskladaný z drevených kociek, 
lampáše, staré rádio. Televízor, v ktorom nebola obrazovka, 

ale nakreslený obraz. Celá miestnosť bola ladená v hnedých 

odtieňoch a pôsobila príjemne, teplo. Zastávka v čase. Čierny 
telefón s vytáčadlom a staré plechové obrazy, znázorňujúce 

reklamy päťdesiatych a šesťdesiatych rokov. Kirsten sa okolo 

seba obzerala ako v múzeu. V ruke držala hrnček olepený 

nálepkami miest. 
Po celý čas myslela na Sofiu. Ako sa v kaviarni spoznali. Na 

to, čo sa stalo vtedy v jeden úplne bežný deň v tomto úplne 

bežnom mestečku. Pozerala sa na miesto, kde vtedy stála. Bola 
v kaviarni prvý krát a stále v rade pri pulte. 

 

KAMARÁTKY 
„Ahoj, aj by som ti niečo odporučila, ale si tu dnes prvý krát, 

alebo?” pozrela sa Belinda so záujmom na Kirsten. 

„Každého nového zákazníka si zvykneme uctiť našim 

výborným kysnutým koláčom. Je plný čučoriedok, malín a 
jahôd. Poliaty želatínou z lesných plodov a so šľahačkou zo 

smotany z našej farmy. Môžem ťa ponúknuť?” usmiala sa 

Belinda.  
Kirsten sa zasmiala: „No a dá sa takýto koláč vôbec 

odmietnuť? Prisťahovali sme sa pred niekoľkými týždňami,” 

usmiala sa Kirsten na Belindu. Bolo jej sympatické, ako 

získava nových zákazníkov. Po tejto skúsenosti sa tu už teraz 
cítila ako doma. 

„Myslím, že pečiem výborné koláče. Vidím, že nimi poteším 

žalúdok aj dušu,” pochválila sa Belinda. 
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„Je niečo, čím ty zvykneš potešiť svojich priateľov?” 

nadväzovala Belinda konverzáciu. Keďže bola Kirsten v meste 

nová a bola jej na prvý pohľad sympatická. 

„No.. Ak sa dá hra na klavíri prirovnať k pečeniu koláčov,” 
odpovedala trocha hanblivo Kirsten. 

„No to si píš, že sa to dá porovnať! Vieš, že máme v našej 

škole úspešný klavírny oddiel? Možno nám v budúcnosti 
zahráš na nejakom vystúpení. Alebo by si nám mohla niekedy 

zahrať aj hneď tu vedľa v obchode. Pán Newton tam práve 

jeden taký historický klavír má. Neviem, či je na predaj, ale 
keď sa u neho zastavíme po záverečnej s koláčom, tak nebude 

mať nič proti. 

„Áno viem o tom klavíri. Chcem si na neho našetriť. Už som 

ho skúšala a znie úžasne! Je starší a má veľmi špecifický zvuk. 
Pán Newton mi ho zarezervoval. Keď ho kúpim, jedno ráno 

Vám na ňom zahrám!” usmievala sa nesmelo Kirsten.  

„No tak platí! Tvoj uvítací koláč zdarma.. A jesť pomaly! Bolo 
by voči nemu neohľaduplné, ak by si si nevychutnala každý 

jeho kúsok,” podala Belinda Kirsten tanier s bordovo 

krémovým koláčom. 
„Ďakujem. Veľmi sa mi u Vás páči. Budem tu chodiť odteraz 

určite dosť často,” hovorila a obzerala si koláč. 

„Tak to som rada.. Ako sa voláš? Ak to teda nie je tajné,” 

pýtala sa Belinda, pretože si chcela priradiť meno k jej milej 
tvári. 

„Kirsten.. Volám sa Kirsten,” odpovedala a pozrela Belinde do 

očí. 
„Obdivujem ľudí, čo vedia hrať na klavír. Keď pozerám, ako 

im behajú ruky po klávesoch, tak tomu vôbec nerozumiem a 

nechápem ako si dokážu zapamätať akú melódiu ten ktorý 

kláves zahrá. A potom ich ešte poukladať za seba do melódie. 
Proste wow. Je to pre mňa fakt zázrak a zážitok. Ako dlho 

hráš?” opýtalo sa neznáme dievča stojace v rade za Kirsten. 

Otočila sa a pozrela sa na ňu. Energia, ktorá z nej sálala ju 
prekvapila hneď na prvý pohľad. Bola v jej veku. Krátke 
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čierne vlasy, zastrihnuté zozadu šikmo až pod uši jej dodávali  

dynamický ráz, pery v úškľabku vyjadrovali viacero emócií 

naraz. A tie modré, šibalské oči. Rezká, útla, oblečená do 

pásikavého bieleho trička a riflí.. Pôsobila milo. 
„No.. Hrám.. Ja neviem.. Asi od štyroch rokov,” zamyslela sa 

Kirsten a naozaj si nevedela spomenúť, kedy vlastne prvýkrát 

udrela do klavíra.  
„To musí byť super! Teraz už musíš byť fakt dobrá!” 

pokračovala v konverzácia neznáma. Oči jej žiarili, ako keby 

sa zoznámila s niekým svätým. 
„Neviem či som. Vieš ako to je.. Stále je niekto lepší. Keď 

hrám, tak mi to robí jednoducho radosť. Hlavne večer v 

mojom domčeku pri jazere. Vtedy má hudba úplne inú farbu, 

chuť a vôňu,” hovorila Kirsten  zaujato o svojej srdcovej 
záležitosti. 

„To fakt? Hudba môže mať farbu? Alebo chuť? Veď to je 

úžasné! Takto som to nikdy nevnímala. Chcela by som 
ochutnať hudbu. Byť len s ňou. Kedy nikto nič nepotrebuje a 

mám čas sama pre seba, alebo svojich blízkych.. V poslednom 

čase vyhľadávam takého chvíle. Kým je čas,” odtrhla oči z 
Kirsten a pozrela sa do vitríny pred seba. Kirsten spozornela. 

Vyznelo to ako prerieknutie. 

„No tak príď dnes za mnou. Veľmi rada ti niečo zahrám,” 

rozprávala sa Kirsten s neznámou ako so svojou najlepšou 
kamarátkou. Pocítila k nej puto. A taktiež pocítila niečo, čomu 

nevedela dať zatiaľ názov. Niečo, čo ju presviedčalo stráviť s 

týmto dievčaťom viac času. 
„Bývam pri jazere. Je tam jediný biely dom. A za ním rovno 

pri jazere taký menší červený, záhradný,” vysvetľovala 

Kirsten. 

„Myslím, že viem kde to je. Dnes nemôžem, ale zajtra by to 
šlo,” rozmýšľala nahlas. 

„Volám sa Sofia. A ty si Kirsten. Prídem,” a zatvárila sa akoby 

si práve rozbalila sladký cukrík. Belinda vedľa nich ticho 
stála. V rade už nikto nečakal, deň pomaly plynul. Akoby im 
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chcel dať čas, viac sa spoznať. Belinde sa na tvári natiahol 

úsmev. Táto situácia ju pozitívne naladila. Dve cudzie osoby 

sa v okamihu zmenili na kamarátky. A to priamo pred jej 

očami. Koľkokrát sa človek stane svedkom takejto udalosti? 
Bolo to čarovné. Keď sa na nich pozerala, bolo to akoby sa 

poznali už roky a len pred ňou hrali divadlo. Sofia si ešte 

objednala koláč a spolu odišli k stolu do rohu miestnosti. 
Pozerala za nimi, ako spolu odkráčali a neprestávali sa 

rozprávať. Vyzeralo to, že majú veľa spoločného. Alebo 

mnoho zážitkov, s ktorými sa môžu navzájom podeliť. 
Jednoducho sa našli. V ten deň sa stali nerozlučnou dvojicou. 

Poznali sa niekoľko minút, ale Belinda už vtedy vedela, že by 

jedna za druhú vložili aj ruku do ohňa. Preťali sa dve životné 

línie, aby ich vlákna neboli vo vesmíre osamotené, ale aby 
naopak začali štrikovať jeden dlhý farebný príbeh.  

Kirsten si na tento moment pamätá, akoby sa stal včera. 

Pozrela na Sofiu a chytila ju za ruku. Ťahala ju do triedy. 
Veľmi sa im nechcelo, ale predsa len nedobrovoľne vykročili. 

Sofia stlačila Kirsteninu ruku silnejšie. Nechcela prejavovať 

svoju "závislosť" na Kirsten a jej pozitívnej nálade. Nechcela 
jej byť na obtiaž. Ale zároveň chcela ukázať, aké silné puto 

ich spája. Ako veľmi si váži jej priateľstvo. Bolo to tak 

podivne schizofrenické. Každý deň je teraz darom. Sofia 

dúfala, že si podobný darček rozbalí aj zajtra ráno. V to isté 
dúfala aj Kirsten. 

 

SRDCIA 
Vošli do triedy. Hodina so slečnou Wurmovou. Kirsten to však  

vôbec netrápilo. Akosi otupela. Kráčala a rozmýšľala, či sa 

postupne obalila hrošou kožou a slová slečny Wurmovej sa do 

nej proste už nedokážu zapichnúť, alebo sú v nej zapichnuté, 
len ona sama tú bolesť nevníma. Vedela, že to nevedela. A to 

ju znepokojovalo. Dnes bude mať možno ďalšiu šancu niečo 

zmeniť. S touto myšlienkou kráčala do triedy. Musí byť 
pripravená. Čoskoro bude musieť tieto emócie rozlišovať. 
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Stále mala v sebe veľa neprebádaných zákutí. Snáď každým 

dňom sa jej otvorili dvere, ktoré si tam pred tým nikdy 

nevšimla. Niektoré boli zamknuté. Niektoré boli odomknuté 

a keď ich otvorila, v izbe bola tma. Koľkokrát skúšala na stene 
nahmatať vypínač, ale žiadny tam nebol. A niekedy našla aj 

izbu, v ktorej svietila lampa. Ale izba bola prázdna. Akoby 

čakala, že ju Kirsten zariadi. Len ona sama nevedela čím. 
Nemala pre ňu využitie. Kirsten sa cítila ako nešikovný 

realitný maklér, ktorý nevie využiť svoj voľný priestor. Nevie 

ho niekomu predať, prenajať nejakým zaujímavým 
myšlienkam, nápadom, skúsenostiam, či emóciám. Áno. To 

bolo ono! Stále cítila nedostatok emócií. Nevedela, či sa im 

sama bráni, alebo jednoducho neprichádzajú.  

„Och nie, znova ďalšia prázdna izba“, pomyslela si. Emócie 
síce prichádzali, ale cítila sa, akoby polievala veľký košatý 

strom hrnčekom vody.  

„Zaslúžil by si poriadnu prietrž mračien!“ zasmiala sa 
v duchu. Aspoň trocha pookrela témou, ktorú pre nich 

vymyslela slečna Wurmová 

Nemusela rozmýšľať dlho, čo napíše na tému "láska". Slečna 
Wurmová chcela mládež trocha poštekliť. Zrejme sa už 

dopredu tešila, že si vychutná niektorú dušu, neznalú lásky. Čo 

ona o nej môže vedieť? Uvažovala Kirsten. Nevie o nej zrejme 

nič. To je všetko, čo o nej vie. Ale bolo jej to jedno. Chcela 
napísať niečo pre seba. Zo seba. A možno pre Sofiu. Pre 

Adama zatiaľ nemôže, ale čoskoro bude sám Adam ten košatý 

strom, za ktorým sa už zbierajú mračná plné vody. Pripravené 
na zmenu tlaku vzduchu. Čakajúce už len na teplý južný front, 

ktorý ich priženie rovno nad jeho korunu, kde sa zmieša so 

studeným severným prúdom vzduchu. Nebo pretne záblesk 

a s ohlušujúcim rachotom spadne opona. Kirsten si uvedomila, 
že ešte aj počas kráčania do triedy píše do svojej duše riadky 

nejakého neidentifikovateľného literárneho druhu. Vedela 

však, že ten literárny druh, ktorý mala napísaný pod pazuchou 
v zošite, uzrie za pár minút svetlo sveta na hodine literatúry. 
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Keď sa zamyslela nad témou, tak ihneď napadla tá jediná vec, 

ktorá vyjadrovala lásku vnútorne aj navonok asi najviac. 

Symbol. Zázrak. Ten ktorý sa nachádza v každej živej aj 

neživej entite tohto sveta. Nepočetne krát počula, ako ho má aj 
obyčajná ulica. Aj Belindina kaviareň ho má.  

Niektoré srdcia sú vytesané z kameňa, iné sú vyrezané z dreva. 

A niektoré sú vymodelované z jemnej hliny. Ešte nevypálené, 
nedokončené. Také, do ktorých môžeme starostlivo zasadiť 

myšlienku, z ktorej vyrastie kvet. Majiteľ si ho bude 

starostlivo pestovať. Bude kvitnúť priamo v ňom a všetkým 
naokolo bude príjemne voniať. Takýchto ľudí majú ostatní 

veľmi radi. Stačí sa len otočiť po vetre a zacítime ich. Srdcia z 

kameňa svojho majiteľa veľmi ťažia. Chladia ho na hrudi a 

nikdy sa ani pri jemnom dotyku nerozbúšia. Sú na to príliš 
ťažké a nemotorné. Len sú. Mlčky vypĺňajú dutinu svojho 

nositeľa. Tí sa ich ani nesnažia zbaviť. Ťahajú ich k zemi a 

bránia im vnímať život naokolo. Tieto srdcia dokážu veľmi 
rýchlo rozbiť nejaké iné. Napríklad tie krehké. Také, ktoré 

čakajú na jemné pohladenie. Na nejaké iné mäkké srdce, ktoré 

by ich obalilo, či vstrebalo a ochránilo tak pred okolitým 
svetom a jeho nástrahami. Pre majiteľa kamenného srdca je až 

pôžitkom takéto srdce rozbiť. Rinčiace črepy plačú a človek sa 

stáva chladným a imúnnym voči akýmkoľvek citom. Nemá 

prijímací orgán pre emócie, city a pocity. Taký, ktorý by ich 
zachytil. Leží v črepinách a čaká, či ho nejaké iné zlepí. Ak sa 

tomu krehkému srdcu však pošťastí a naozaj si ho nájde nejaké 

mäkké, teplé srdce, tak už nikdy nepocíti tvrdý úder. Vždy 
bude obklopené nehou a láskou, ktoré ho ochránia od tvrdých 

dopadov zloby a nenávisti. Budú biť spolu až do úplného 

konca. Rytmus každého z nich sa postupne zladí s tým druhým 

a na po krátkom čase bude tam na lavičke pod lampou v tichu 
počuť už len jeden silný tlkot.   

Kamenné srdce nezíska darca pri narodení. Srdce tvrdne 

postupne počas celého života pod ťarchou zloby, smútku a 
prázdnoty. Vytvorí si prirodzenú škrupinu, aby sa nerozbilo. 
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Srdcia nie sú hluché ani slepé. Vidia, počujú a cítia presne to 

isté, čo ich majiteľ. Nie sú hašterivé, nie sú bažiace po pomste 

a nie sú ani lenivé. Sú tu s nami samé a čakajú, ako ich 

povedieme. My zvolíme materiál a tvar. My im ukážeme 
cestu. Všetky srdcia majú šancu byť mäkkými a teplými. Aj 

tie kamenné.. Dajú sa rozpustiť na mäkké, sladké cukríky, z 

ktorých si bude chcieť každý nabrať. Je k tomu potrebné veľa 
lásky, nehy a spokojnosti. Ale ide to. Chce to len veľa 

pochopenia.  

Drevené srdcia sú tiež príjemné. Sú pripravené prijať 
čokoľvek, čo ich zaštepí v ovocný strom, aby majiteľovi mohli 

priniesť sladké plody. Tak ako svojmu majiteľovi, tak aj 

záhradníkovi, či rezbárovi prinesú radosť. Stačí začať 

vyrezávať a ono sa už poddá. Je plné očakávaní a príjme každú 
dobre mienenú radu. Necháva si do seba znova a znova 

vyrezávať rôzne zaujímavé myšlienky, až sa na sklonku života 

stáva hotovým umeleckým dielom. A keď po ňom prejdeme 
rukou, tak si ho vďaka tým ryhám a záhybom dokážeme 

prečítať tak, ako slepec slepecké písmo. 

Hlinené srdce je podobné drevenému. Avšak v nesprávnych 
rukách  dokáže vyschnúť, či stvrdnúť a pripraviť tak 

majiteľovi chvíle samoty a prázdnoty. Na druhej strane je však 

veľmi náchylné na teplo ľudských činov a slov. Stačí nízky 

príkon tepla a pozitívnych vibrácií a naše tvrdé srdce dostane 
znova tú správnu teplotu. Od šťastia sa rozbúši na všetky 

strany. Už nestvrdne. A ak aj áno, bude vždy hriať, ako piecka 

v malom domčeku 
Keď sa radujeme, buši a je teplé. Ak máme starosti, tak pichá 

a chce ísť von. Ak máme problémy, pukne. 

Keď si ho budeme vážiť, budeme si vlastne vážiť seba. Keď si 

budeme vážiť naše srdce, budeme si vedieť vážiť aj tie ostatné. 
Aj tie kamenné. 

Tradične sa po dočítaní Kirsteninej práce nieslo triedou ticho. 

Kirsten čakala, že slečna Wurmová nebude mať čo k jej 
myšlienkam dodať.  
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„Mierne zlepšenie, ale ani dnes to nebude za A,“ dopovedala a 

trieda nepokojne zašumela. 

„Ticho! Uprostred hodiny vyžadujem, aby tu bolo ticho. 

Vzdelávací proces nemôže byť prenesený z učiteľa na žiaka, 
ak nie ste sústredení. Každý v triede vedel, že to povedala, aby 

zastavila tichý protest. A tak každý vedel, že to béčko za tú 

prácu je len z trucu. Kirsten sa nedožadovala žiadnej 
pozornosti. A ani nečakala, že sa jej celý školský rok ponesie v 

znamení samých áčok. Ale bola by vďačná za férové jednanie. 

Akosi však vedela, že jej nasledujúci život nebude férový. 
Život nie je férový totiž k nikomu. A to je na ňom fér.   

Pokorne sledovala spod obočia triedu. Bola trocha sklamaná, 

ale akceptovala rozhodnutie. 

„Mohla by som to napísať ešte raz? Chcem dokázať, že na to 
áčko mám.  

„Nič mi dokazovať nemusíš. Mám pevnú stupnicu hodnotenia 

a dnes si v nej bola jednoducho béčko,“ nekompromisne 
schladila Kirsten slečna Wurmová. 

„Kirsten za áčko!“ ozvalo sa zozadu. 

„Kto to bol? Ticho všetci! Bude sa to opakovať a napíšeme si 
test.  Bolo to béčko a týmto končím akékoľvek debaty v triede. 

Nikto nebude podkopávať moje hodnotenie. Dám každému 

takú známku, ako sama uznám za vhodné!“ ukončila rázne 

malé povstanie v triede Wurmová. 
„Trieda samozrejme postupne pochopila, že Kirsten slúži ako 

obetný baránok, na ktorom demonštruje slečna Wurmová 

svoju silu. Bola ako výstavný kus, do ktorého sa hádzali 
kamene, aby sa ostatní báli. Wurmová si takto zaobstarala 

svoju autoritu. Myslela si, že keď ostatní budú vidieť, že jeden 

z najschopnejších žiakov v triede nič nezmôže, ostanú 

demotivovaní.  
„Ak som Vás nejako nahnevala, tak sa ospravedlňujem. 

Nebolo to úmyselné. Určite ste si v tej práci našli aj to Vaše 

srdce,“ bránila sa Kirsten. 
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Wurmová vstala zo stoličky, trieda zašumela: „Táto téma je 

uzavretá. Dnes si preberieme ďalšie obdobie povojnovej 

literatúry,“ zdôraznila Wurmová svoj záver ďalej v diskusii 

nepokračovať. Svoje už dosiahla a nepotrebovala počuť ďalšie 
zbytočné otázky. 

Kirsten si sadla a obzrela sa po triede. Všetci boli skvasení a 

veľmi sa im teda nechcelo pozerať na slečnu Wurmovú. Pred 
chvíľou im dala najavo, čo sa bude diať, ak nebudú poslušní. 

Takže väčšina z nich už len počúvala prednášku učiva. Kirsten 

vedela, že plán znova nevyšiel a podobná situácia sa zopakuje 
určite aj na ďalšej hodine.  

 

LEKCIA KORČUĽOVANIA 

„Ahoj,“ pozdravila Kirsten Sama. Zložila si veci dnu v dome a 
vyšla späť na verandu. Sieťka proti komárom ľahko buchla do 

dverí a vyplašila pár vrabcov na blízkom strome. Blížil sa 

večer a príroda pred domom sa stávala útulnou. Pozrela na 
jazero. Zo stromov padali do vody listy. Aj strecha domčeka 

dávala tušiť, že teplé dni sa končia. Ustarostene si odfúkla 

a stále sa pozerala do diaľky. 
„Niečo nie je v poriadku?“ spýtal sa Sam a ďalej čosi 

montoval na verande. 

„Nie, nie. Nič, čo by sa nedalo zvládnuť,“ myslela pritom na 

Sofiu. Jej choroba je azda to jediné, na čo nemala dosah. 
Každým dňom čakala, že sa George ozve. 

„Viem. Všetko čo sa deje, má svoj dôvod. Ale snažím sa tie 

dôvody zmeniť. Aby sa všetko dialo tak, ako si to ja, alebo 
ostatní želajú. Chcem stáť na opačnej strane. Nie prijímať 

následky, ale byť príčinou tých následkov.  

„Čiže v skratke chceš svoje okolie motivovať a inšpirovať,“ 

doplnil ju Sam. 
„Teba ani pred tým neuspokojoval nový bicykel, či auto. Preto 

viem, že tvoje hodnoty sa nezmenia ani teraz. Stále si predsa 

vyhľadávala nové podnety, aby si získavala ďalšie skúsenosti 
a vedomosti. Tie boli vždy tvojím bohatstvom. Na tom sa nič 
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nezmení. Zmení sa asi len spôsob, ako ich budeš teraz 

získavať,“ ubezpečoval ju Sam. 

„Máš pravdu. Skúsenosti a vedomosti. Tie mi nikto nezoberie. 

Len smrť. Dúfam, že sa s nimi predtým ešte so svetom 
podelím,“ skonštatovala Kirsten a odlupovala zo zábradlia na 

verande vyschnutú farbu. Bolo pre ňu čoraz ťažšie vyrábať si 

nové emócie, hľadať výzvy. A keď neprichádzali, tak vo 
vnútri sa cítila, ako vyschnutý kvet na púšti. 

„Vieš, chcela by som pomôcť Belinde. Bojí sa o svoju 

kaviareň. Vraj dobré časy pominuli. Cíti, že novej dobe 
nestíha s dychom. Bola by to škoda, keby ju musela zatvoriť, 

rozmýšľala nad Belindou a pomaly si skladala plán, ako ju 

zachrániť. 

„Ako bolo na klavíri? Stále tá istá pesnička? Dúfam, že ti 
hudba stále robí radosť,“ pýtal sa s neistotou Sam. 

„Mne neprekáža, že so mnou Angela súťaží. Každou hodinou 

sa pri nej zdokonaľujem,“ odpovedala Kirsten úplne pokojne. 
„Zaujímavé. Iní by ju už poslali kade ľahšie, boli by 

nahnevaní. Ty v nej máš inšpiráciu a motiváciu. Si po mame,“ 

smutne zaspomínal Sam. 
„Vieš, prečo by som mala byť nahnevaná na niekoho, kto ma 

posúva ďalej? Ona vlastne nerobí nič zlé. Len mi ukazuje, kde 

mám medzery a kde sa ešte môžem zdokonaliť. Určite takú 

možnosť nezahodím kvôli primitívnym pudom a pocitom. 
Skôr by som povedala, že to je vzrušujúce a každá hodina je 

iná. Bála som sa, či na tejto škole neskostnatiem. Či tu budem 

mať výzvy. A našla som to, čo som hľadala. Mám obmedzený 
čas a chcem využiť každú darovanú minútu. Ešte nejakých 60-

70 rokov,“ usmiala sa Kirsten. Skôr ako nad Angelou, 

rozmýšľala nad Adamom a jej sľubom pani Mackenziovej. Za 

iných okolností by ju táto dohoda trápila, avšak v týchto dňoch 
bola pre ňu obranným štítom proti všetkým tým emóciám, 

ktoré by jej mohol vzťah s Adamom priniesť. Momentálne si 

nevedela myšlienky rozdeliť do viacerých priečinkov. 
Vytvárali jeden komplexný program a potrebovala v ňom 
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úplne všetky. Ak by ich nechala spustené mimo program, 

zahltili by ju a systém by sa zrútil. Aj tak boli teraz v jednom 

veľkom kotli, kde sa varili. Sama Kirsten netušila čo z nich 

uvarí a či to bude jej a všetkým naokolo chutiť. Nechcela 
k tomu kotlu nikoho pustiť, aby sa nepopálil. Aj sám Adam 

s ňou komunikoval v azbestových rukaviciach. Akoby tušil, že 

nie je správny čas. Kirsten cítila, že je trpezlivý a vyčkáva. Bol 
inteligentný a uprednostňoval rozum pred pudmi. Vedel, že 

city sú vložené v trezore a nemá k nim aj tak nikto iný prístup. 

Čakal, až mu dá Kirsten správnu kombináciu. Začal sa nový 
školský rok a čaká ju veľa nových skúseností a zážitkov. Tá 

vrava jej pomôže rozptýliť sa a nemyslieť toľko na smrť 

mamy, sťahovanie sa do nového prostredia a neisté myšlienky 

na nový život, ktorý ju čaká. 
„Bol som Belinde opraviť chladiaci box. Urobila mi kávu, 

porozprávali sme sa. Ako hovoríš, tržby jej klesajú. Cíti, že 

nedokáže konkurovať tejto dobe. Vieš ako by sme jej mohli 
pomôcť?“ otočil sa Sam ku Kirsten a opýtal sa otázku, na 

ktorú už vedel odpoveď. 

„Viem. Ale nemyslím na to isté, na čo ty,“ odpovedala 
sebaisto Kirsten. Sklonila hlavu a tvár jej zahalili husté vlasy. 

„ Mám iný plán, ktorý by mohol Belinde pomôcť. A bez rán 

na duši. A budem na ňom pracovať, kým sa kaviareň znova 

nepostaví na nohy. Dúfam, že Belindine skúsenosti a môj plán 
prinesú ovocie“ 

„Dobre, dobre, len som chcel vedieť, či si uvažovala 

o všetkých možnostiach,“ usmial sa Sam 
„Viem. Si vytrvalá po mame. Nepoľavíš v snahe, kým nesplníš 

to, čo si si zaumienila,“ pozrel sa na Kirsten a hneď späť na 

stoličku, ktorú opravoval. 

„Hej. Pamätám si, ako ma chcela vtedy v zime naučiť 
korčuľovať a naučila ma niečo iné. Vypotila som poslednú 

kvapku vody a naučila sa korčuľovať. Ale.. Keď som po pol 

hodine spadla už neviem koľký krát na zadok a nechcela 
a vstať, tak prišla ku mne a povedala niečo, čo som si 
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zapamätala do konca života. Akoby stála práve teraz predo 

mnou. V tej červenej čiapke s prameňmi vlasov trčiacich po 

bokoch: „Nechceš pokračovať? Ako vieš, ako ďaleko si 

k tomu, aby si sa vedela korčuľovať? Čo ak si už len niekoľko 
krokov pred cieľom? Môžeme ísť teraz domov.  Dáš si teplé 

kakao a možno nikdy nebudeš vedieť korčuľovať. Vieš 

koľkokrát spadneš v živote ešte na zadok? Ale neostaneš na 
ňom sedieť, pretože ti za chvíľu na neho bude zima. Akurát 

stratíš kopec času, kým ti na neho zima bude. A práve to je ten 

čas, kedy si mohla zmeniť svoj život k lepšiemu. A prísť do 
cieľa. Pamätaj na to. Nech sa na tom zadku sedí akokoľvek 

pohodlne, raz ti na neho bude zima. A tvoj problém na teba 

počká. Keď z tej zeme vstaneš, bude tam,“ dopovedala 

Kirsten. 
„Takto to bolo. Ja som hneď na to z toho ľadu vstala a v ten 

deň sa naučila korčuľovať. Odvtedy dávam pozor, aby som 

nemala studený zadok. Veľmi mi chýba Sam.. Mohla mi ešte 
toľko toho dať. Ani neviem, o čo všetko som prišla“ usmiala 

sa a zároveň si utrela slzu. 

„Tak teraz skúsim naučiť korčuľovať Belindu. Myslím, že 
práve sedí na zadku na ľade. A ja nechcem, aby pocítila 

chlad,“ zišla dole schodmi a zamierila si to k červenému 

domčeku. Slnko práve zapadá. Nebo zmenilo farbu a jazero sa 

začalo ligotať. Bol čas na hudbu. V domčeku bolo o tejto 
hodine príjemne. Kirsten mala rada ten čas, ktorý mohla 

stráviť len sama so sebou. Nebála sa byť sama. Vtedy mohla 

byť sama sebou. Možno boli tieto chvíle posledné.  
Sam pozeral, ako Kirsten kráča lúkou k jazeru. Prestal 

opravovať stoličku a začal čistiť šrubovák od oleja. Kirsten ho 

dokázala potešiť každý deň. Aj vďaka nej sa po smrti jej 

matky neutiahol do seba. Dni po nehode boli ťažké. Zomreli 
dve osoby, ktoré budú na tomto svete im dvom do konca ich 

životov chýbať. 

Pozrel sa na svoje staré ruky, akoby sa bál, či tu bude ešte 
dostatok času, aby pomohol Kirsten začať žiť ten nový život, 
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o ktorý sa neprosila. Vedel, že tu pre ňu nebude navždy. Z 

domčeka sa začali šíriť prvé melódie. Usmial sa. Vedel, že 

Kirsten má už v hlave plán, ako pomôže Belinde. Hudba mu 

dodala chuť, tak sa pustil znova do opravovania, kým sa 
zotmí.. 

 

OBETA 
Kirsten vošla do triedy. Bolo pár sekúnd po zvonení, ale učiteľ 

v triede ešte nebol. Hneď pri dverách sedela Sofia s Emie. 

Oproti nim mal stoličku otočenú Adam a rozprávali sa. O pár 
lavíc ďalej sedela Angela s dvoma kamarátkami. Všetci 

spoločne pozreli na dvere v očakávaní, že nimi prešiel učiteľ.  

„Možno ani nepríde,“ prerušila ich debatovanie. 

„Včera ma zastavil na chodbe a povedal, že ak ráno nepríde na 
hodinu, máme sa pripojiť k inej skupine z našej triedy,“ 

dopovedala Kirsten a sadla si do prázdnej lavice za Emie 

a Sofiu. Trieda bola často krát rozdelená podľa predmetov, 
ktoré si študenti vybrali. Momentálne boli rozdelení na dve 

skupiny. Vedeli, že druhá skupina má hodinu zemepisu na 

poschodí. 
„Mne sa teda veľmi nechce na zemepis,“ unudene zazívala 

Sofia a pozrela na Emie.  

„Na mňa nepozeraj. Ak ostaneme tu, ostávam tiež. Ak ideme, 

tak idem,“ obhajovala sa Emie a prechádzala si po uchu 
v ktorom mala niekoľko náušníc. Adam len dvihol ruky na 

znak súhlasu.  

„Čo také sa stane, ak neprídeme? Všetko musí byť vždy také 
nudné? Samé pravidlá. Možno na to ani nikto nepríde,“ 

ospravedlňovala Angela situáciu, ale Kirsten vedela, že ak na 

to niekto príde, vina padne len na ňu. Snažila sa pochopiť, či 

sa Angele naozaj len nechce ísť na hodinu, alebo sa snaží 
namočiť ju do problému. 

„Čo sa stane? Sklameme niekoho dôveru,“ nechcela Kirsten 

meniť zabehnuté pravidlá školy. 
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„No tak pôjdeme len na druhú polovicu hodiny. Keď už bude 

po skúšaní. A bude vlk sýty aj ovca celá. Povieme, že sme ich 

hľadali,“ nedala sa Angela. Ostatní v triede súhlasili. Kirsten 

trocha nedobrovoľne, ale súhlasila. Pozrela na Sofiu a vytiahla 
svoj slovníček. Nalistovala si  poslednú stránku a začala písať 

noty, aby zabudla na smútok, ktorý sa dostal vždy, keď sa na 

ňu pozrela. Ráno ubiehalo pomaly ale pokojne. Kirsten 
napísala pol strany nôt, keď sa Adam dvihol na znak odchodu. 

Všetci si zbalili veci a pomaly kráčali na hodinu zemepisu. 

Prechádzali prázdnymi chodbami školy a Kirsten sa 
sústreďovala na ďalšiu skúšku s Angelou. Adam otvoril dvere 

a vošli dnu. V triede bolo ticho, učiteľ už preberal novú látku. 

Potichu si posadali a vytiahli knihy. Učiteľ si ich premeral 

a čakal, či niekto situáciu vysvetlí. 
„Kirsten, ako viem, mali ste prísť hneď, ako ste zistili, že pán 

Neeson neprišiel. Kde ste boli tak dlho? Povedal mi, že ti to 

oznámil Kirsten. Že sa k nám máte pripojiť. 
Adam pokrčil obočie a chcel Kirsten nejako obrániť. Vedel, že 

je neskoro. Angela sa tvárila neutrálne a čakala, ako sa situácia 

vyvinie. Sofia a Emie sedeli ticho a trocha vystrašene. Každý 
cítil svoj diel viny.  

„Povedala si ostatným, že sa k nám máte pripojiť?“ vyslovil 

učiteľ otázku, na ktorú všetci už čakali.  

Kirsten pozrela na ostatných. Sklonila hlavu: „Nie, 
nepovedala,“ a pozerala ďalej do lavice. Učiteľ sa udivene 

zamračil. Túto odpoveď nečakal.  

„No dobre. Počkaj ma po hodine pred triedou,“ povedal 
pokojne a začal písať na tabulu ďalšie poznámky. Kirsten sa 

pozrela na Sofiu a Emie. Tie na ňu len prekvapene a previnilo 

civeli. Kirsten sa usmiala, aby zjemnila napätú atmosféru. 

Angela si Kirsten skúmavo prezerala a obracala pero medzi 
prstami. Adam len chápavo potiahol kútikom úst a začal písať 

poznámky. 

Akokoľvek sa mohol zdať tento problém pre Kirsten 
nepríjemný, bol len malým zrnkom piesku, ktorý je súčasťou 
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púštnej búrky, ktorou práve prechádza. Potrebovala cítiť 

pevnú pôdu pod nohami. Cítila, že ju jej nová situácia dvíha zo 

zeme a snaží sa ju odniesť niekam preč do oblakov tam hore. 

Odkiaľ už nikdy neuvidí tie všetky pekné veci. Hľadala kotvu, 
ktorou sa vo svojom domovskom prístave pripúta. Už cítila, že 

situácie vidí cez novú optiku a ružové okuliare to teda neboli. 

Musí robiť niečo, čo by robila aj predtým. Rozmýšľala a písala 
si medzitým poznámky z nového učiva. Vedľa na papier si 

kreslila nové zariadenie, Belindinej kaviarne. Jednu kotvu by 

už mala. Len nebola dosť ťažká. Potrebuje ďalšie. Sedeli hneď 
vedľa nej. Každý z týchto ľudí jej bol svojím spôsobom 

blízky. Čakala, ako sa vyvinie situácia so Sofiou. Či sa nájde 

liečba, ktorá by ju zachránila. Hodiny tikajú zatiaľ v jej 

neprospech. Kirsten stále čaká na odpoveď, ktorá nie a nie 
prísť. Snáď nebude neskoro. Zazvonilo. Kirsten sedela na 

parapetnej doske pred triedou a čakala. V hlave mala noty, 

Sama a popoludnie, ktoré sa práve predieralo  spoza kopca 
a oslňovalo dvor školy. Cítila sa akosi otupne. Aj keď svojím 

spôsobom bolo všetko vlastne v poriadku. Cítila, že musí 

všetko v hlave ešte veľakrát premyslieť, aby sa v tomto novom 
svete znova našla.  

„Bolo to šľachetné. Ale nech sa to už neopakuje Kirsten,“ 

predstúpil pred ňu učiteľ a jednoduchou vetou glosoval 

situáciu. 
„Nechceš sa ospravedlniť, alebo tak niečo?“, opýtal sa. 

„Nie. Nemôžem. Bolo to moje vedomé rozhodnutie. Bola som 

tam, keď som Vám na Vašu otázku odpovedala. Stojím si za 
každým svojím názorom a rozhodnutím. Prepáčte mi tú 

úprimnosť,“ pozerala Kirsten učiteľovi do očí bez mrknutia, 

akoby v nich hľadala odpoveď. 

„No dobre. Ale prepáčim ti to len preto, lebo to rozhodnutie 
stálo na tvojich morálnych zásadách. Získala si si v triede 

rešpekt. Nechcem to teraz zničiť. Aj tak nemám dôkaz, že si 

o tom vedela,“ letmo sa usmial, pokrútil hlavou nad 
rozmarnosťou študentskej, nepoškvrnenej duše. 
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Len dávaj pozor, aby si ho získavala na správnych miestach. 

Zrejme vieš, koľko energie a bolesti je potrebných pre získanie 

rešpektu.“ Kirsten to vedela dokonca veľmi dobre. 

 
Na verande hralo novučičké rádio. Na ulici také nikto nemal. 

Bolo malé a dalo sa zobrať von z izby, pretože bolo na 

baterky. Hudba na verande zavše pritiahla z ulice iné deti 
a pred domom to veľakrát vyzeralo ako na školskom ihrisku. 

„My máme doma lepšie! Väčšie! A hrá v ňom lepšia muzika!“ 

vystatoval sa pred Kirsten chlapec, ktorý bol na ulici nový 
a Kirsten ešte nepoznala ani jeho meno. 

„My máme lepšie rádio, všetci sa chodia preto hrať ku nám!“ 

My sme bohatší,“ vykrikovala Kirsten až jej do očí padali 

pramienky dlhých vlasov. 
„Nie my sme bohatší, máme dve autá!“ prekrikoval neznámy 

chlapec Kirsten. Obaja sa hádali a ostané deti sa hrali ďalej, 

akoby ich to ani nezaujímalo. Za Kirsten buchli dvere. Otočila 
sa a zbadala mamu. Až vtedy si uvedomila, že ju zrejme tým 

krikom vyrušila od domácich prác.  

Kľakla si pred ňu a povedala: „Nesnaž sa nad ľudí povyšovať. 
Ani tým čo máš vo svojej izbe a ani tým, kým si. Ak o tom 

musíš niekoho nasilu presviedčať, tak o to nestojí. 

A nepovyšuj sa nad nikoho. Ty v tvojich očiach to budeš 

vidieť ako povyšovanie, ale vo všetkých ostatných očiach 
budeš práve tá, ktorá sa ponižuje. Pamätaj.. Nad ľudí sa 

nemusíš povyšovať. Oni sa ponížia aj sami. Ak si chceš 

u niekoho vydobyť rešpekt, musí to byť nezištný čin. Ver mi, 
že ty jediná za to nič nedostaneš a možno to bude ešte aj bolieť 

a stáť veľa úsilia. A práve za to dostaneš ten rešpekt. Rešpekt 

sa nedá kúpiť rádiom ani cukríkmi. Ten sa dá len získať. 

A nehádaj sa. Radšej sa zhováraj. Načúvaj. Dozvieš sa to, čo 
ešte nevieš. Ak sa s niekým hádaš, preťahuješ sa s ním 

o darček, ktorý ti on chce dať a a ty ho nechceš. A keď ťa 

niekto nahneval, tak ti ten darček už dal nie?“ usmiala sa, 
postavila a skontrolovala deti, ktoré sa hrali pred ich domom. 
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Vošla dnu dovariť večeru. Slnko už sadalo za horizont, všetky 

deti niekam odbehli a Kirsten sa hrala na verande sama. 

Odrazu začula spoza domu krik. Rýchlo vstala a zbehla dole 

schodmi. Išla po kriku, ktorý vychádzal o dva domy ďalej.  
Preskočila cez nevysoký záhon, ktorý oba domy oddeľoval 

a zabočila. Vybehla spoza rohu a v behu rozrazila do hŕstky 

detí. Zrazu sa ocitla sa zoči voči čiernemu psovi, ktorý hrýzol 
chlapca, s ktorým sa doobeda hádali. Dupla nohou a zakričala 

na neho. Dvihla zo zeme neveľký kameň a hodila mu ho 

priamo do hrudníka, ktorý vydal tupý zvuk. Pes prestal kmásať 
uplakaným chlapcom a rozbehol sa na deti. S vreskotom 

zutekali. Až na Kirsten. 

„Uteč!“ kričala na zo zeme dvíhajúceho sa chlapca. Pes 

vyskočil a celým telom zvalil Kirsten na zem. Rýchlo sa 
obrátila tvárou k zemi a chránila si rukami hlavu. Cítila, ako 

zviera na nej hľadalo bod, do ktorého by sa zahryzlo. Trvalo to 

len pár sekúnd, ale pre Kirsten to bola večnosť. Zrazu pes 
bolestivo zaskučal a ušiel. Kirsten sa otočila, podoprela 

lakťami a zbadala dospelého chlapa, ako palicou ženie psa 

preč na ulicu. Oprášila si šaty. Na rukách mala drobné rany 
a bola doškriabaná. Okolo detí sa vytvoril hlúčik dospelých 

a ťahal ich každé iným smerom. Kirstenina mama jej niečo 

hovorila, ale ničomu nerozumela. Zaregistrovala už len tečúce 

umývadlo v dome a leukoplast, ktorý mama odbaľovala. 
Prechádzala si po ňom rukou, rana pálila. Na chrbte cítila 

miesta, ktorými prešli pazúry toho veľkého psa. Ústa mala 

mierne zošpúlené.  
Z fúkania rán ju vytrhol hlas: „Ty si ho odohnala,“ ďakoval 

zahanbene chlapec.  

„Kamaráti?“ povedal a natiahol ruku. Kirsten nepovedala ani 

slovo a na znak súhlasu mu potriasla rukou. Dve, náplasťami 
pokryté ruky, znázorňujúce, čím si museli prejsť, aby sa ocitli 

v priateľstve. 

„Nechceli sme ujsť Kirsten. Zľakli sme sa,“ povedal hlúčik 
detí a obdivne hľadeli na Kirsten. Pamätá si na to dodnes. 
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Akoby sa to stalo včera. Stále vidí tie veľké psie oči podliate 

zlosťou. Akoby ten pes znázorňoval život, ktorý ju tlačí 

labami do zeme a hľadá miesto, kam sa zahryznúť. Pošúchala 

si ruky. Jazva jej ukazovala miesto, kde bola tá ružová náplasť 
s guličkami prilepená. Priateľstvo podpísané priamo na jej 

koži. 

Emie si prisunula stoličku ku Kirsteninej lavici: „Mrzí ma to. 
Nás to mrzí,“  

„Bolo to od nás sebecké. Mali sme sa ozvať a povedať, že 

o tom vieme,“ dopovedala a Kirsten videla, že všetci sa cítia 
trocha previnilo. 

„To nič. Urobila by som to aj nabudúce. Ale dúfam, že sa taká 

situácia už nezopakuje,“ usmiala sa. 

„Neprídeš dnes poobede na farmu? Budeme zbierať ďalšiu 
zeleninu. Teraz na jeseň je na farme veľa práce. Ale aj veľa 

slnka a čerstvých dobrôt. Ja musím pomáhať našim. Nemôžu 

si dovoliť zaplatiť pomocnú silu,“ pozývala Emie Kirsten na 
ich farmu. Tá ležala na okraji Edwoodu a Emieny rodičia na 

nej pestovali zeleninu, ovocie a okolo ich domu sa rozliezali 

polia s kukuricou, obilím a sliepkami. Emie na farme od 
malička pomáhala. Preto bolo priemernou žiačkou. Nemala 

čas na učenie. Vedela, že raz sa bude musieť o farmu starať 

ona.  

„Hej, dobre. Rada prídem. Určite príde aj Sofia. Pomôžeme 
ti,“ celkom sa Kirsten na farmu tešila. Potrebovala byť 

v prírode a s priateľmi, lebo jej hlava z toho rozmýšľania raz 

praskne. Emie  si naradostená sadla späť do lavice. Kirsten 
prešla triedou a zastavila sa pri Angele. Tá debatovala so 

svojimi kamarátkami a mala celkom dobrú náladu. 

„Nepôjdeš s nami poobede na farmu? Ideme všetci. Pomôcť 

Emie, trocha sa zabavíme a tak,“ opýtala sa Angely, ktorá 
takúto otázku vôbec nečakala. 

„Na farmu? Ďakujem za opýtanie, ale mám po škole súkromné 

hodiny ekonomiky a klavíru,“ povedala a prešla si 
aristokraticky prstami po bielom límci. Jej tmavé sako 
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s pruhmi, čierna sukňa, silonky a lesklé topánky doslova 

kričali, že osoba v nich oblečená na farmy jednoducho nepatrí. 

„A aj keby nie, čo by som tam asi tak robila? Kirsten, ja nie 

som z tohto sveta a takto sa mi to páči. Prepáč, že som ťa 
sklamala. A dúfam, že sa necítiš veľmi ukrivdená kvôli tomu 

zemepisu. Ty si si vybrala odpoveď. Mohla si povedať áno 

a boli by sme v tom namočení všetci spoločne. V každom 
prípade tlieskam, že si našla motiváciu povedať nie,“ 

zaklipkala očami Angela a usmiala sa. Akoby už to ráno 

dopredu vedela, že znova bude víťazom v tomto mikro súboji 
práve ona. 

„Bavte sa. Na takej farme je práce dosť. Posilníte si vzťahy 

a priateľstvá. My sa tiež zabavíme,“ usmievala sa ďalej 

Angela spolu s kamarátkami, ktoré jej pritakávali. Kirsten 
cítila v jej odpovedi uštipačnosť, ale na perách a očiach videla, 

že Angela by možno aj rada strávila poobedie s nimi. Avšak to 

nemohla ani len vysloviť. Nemohla odkrojiť takýto kus zo 
svojej úrovne a klesnúť k takej primitívnej zábave, ako 

vyberať zeleninu zo zeme s priateľmi. Aj keby ju to zrejme 

bavilo. Jedno si Kirsten všimla už skôr. Angela sa celý čas 
smiala. Usmievala. Nevedela, či si to všimli aj ostatní, ale 

cítila, že čím viac sa smeje, tým viac niečo skrýva. Vedela, že 

ľudia navonok ukazujú hlavne to, čo im chýba najviac. Smejú 

sa, lebo im chýba smiech, mudrujú, lebo sú hlúpi, sú agresívni, 
lebo sa boja. A Angelin úsmev na Kirsten pôsobil ako maska, 

za ktorou sa skrýva plač. Nevedela, či má pravdu, preto si 

chcela túto predtuchu overiť. Angela jej ani dnes nedala šancu. 
Videla ako veľmi je spútaná svojím postavením a peniazmi. 

Tvárila sa, že peniaze ovláda, ale tie ovládali práve ju. S tým 

by sa Kirsten nevedela zmieriť. To, že si jedného dňa 

uvedomí, že všetky rozhodnutia za ňu urobil niekto iný. Alebo 
niečo. Angela bola pre ňu jedna veľká sociologická štúdia 

a bola celkom rada za túto možnosť nahliadnuť do takejto 

knihy. A poučiť sa. Angela si ju viac nevšímala, preto sa 
otočila a odkráčala späť k Emie a Sofii. 
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REŠTART 

Zastavila priamo pred kaviarňou. Otočila v spínacej skrinke 

kľúčom. Motor zabublal a zhasol. Pozerala sa cez predné okno 
na ľudí pri pulte, ako si berú so sebou koláče a smerujú 

k stolu. Kým pôjde na farmu, odpracuje v kaviarni svoju 

zmenu. V hlave sa jej rodil plán. Potrebovala zistiť ešte pár 
detailov, kým ho povie Belinde. 

„Ahoj,“ pozdravila Belinda Kirsten zatiaľ čo posypávala koláč 

mletými orechmi.  
„Ahoj, bolo dnes rušno?“ odzdravila Kirsten, prešla na koniec 

pultu a zamierila do malej izbičky za pultom aby sa prezliekla. 

Bolo v nej útulne. Na policiach boli krabice s vákuovo 

zabalenou kávou, príbor a všetky tie veci, ktoré má každý 
správny opravár vo svojej príručnej taške. Tá izba bola paleta, 

ktorou maľovali kaviareň. Zložila si veci a zaviazala zásteru. 

Prešla po nej rukami a usmiala sa. Nevymenila by túto prácu 
za žiadnu inú. Ako bonus k výplate jej dávala množstvo 

pozitívnych emócií a hlavne skúseností. Každodenná 

konverzácia so zákazníkmi pomáhala Kirsten spoznávať 
problémy a radosti bežných ľudí. Cítila sa takto ľudsky aj ona. 

Stále sa bála, že sa pomaly odlepí nohami od zeme a jedného 

dňa sa nájde plávajúc v oblakoch, kedy už nedovidí na zem. 

A nebude vedieť, ako sa na ňu vrátiť, pristáť na nej znova 
pevnými nohami. A práve vďaka kaviarni stále cítila tú pevnú 

pôdu pod nohami.  

„Ále, ráno bolo trocha rušno. Keď sa ľudia vracali z rannej 
omše. Ale potom nastalo znova bezvetrie. Vieš ako to je.. 

Každý je v práci, v škole. Ľudia sú rozlietaní, mesto sa mení. 

Ľudia nemajú cez týždeň čas, sadnúť si na kávu, koláč. 

Pamätám si časy, keď sme tu pracovali štyria a stále sme mali 
čo robiť. Ľudia si našli chvíľu pre niekoho blízkeho, alebo na 

chvíľu s koláčom. Vieš ako to je? Ak neješ koláč doma, ale 

v kaviarni, kde ťa nikto nevidí, tak to je len polovica kalórií,“ 
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zasmiala sa Belinda a utierala pult pred sebou. Dala si ruku 

v bok a oprela sa o pult.  

„Ale veď tebe to nemusím vysvetľovať. Si tá istá generácia. Si 

síce ako všetci tí tínedžeri naokolo, ale si niečím výnimočná!  
Kirsten trocha zvážnela: „Nie som výnimočná a nie som 

zrejme ani nijako špeciálna. Len nie som taká, ako všetci 

ostatní,“ dopovedala a na chvíľu sa zamyslela. Porozhliadla sa 
po kaviarni. Pozerala na zákazníka, ktorý si sadol k baru 

a rozložil noviny. Objednal si kávu. Starší pán. Viac menej do 

kaviarne chodili väčšinou starší ľudia, alebo deti. Kirsten si 
všimla, že celkom stratili pracujúcu a stále náhliacu sa 

generáciu. Belinda mala pravdu. Oni jednoducho nemajú čas 

vypiť si v pokoji svoju kávu. Potrebujú ju mať zo sebou pri 

tom, čo práve robia. Či už šoférujú, niekam kráčajú, alebo ju 
majú pri sebe v práci. Pozrela sa von dverami. Pred kaviarňou 

bolo pri ceste parkovisko, na ktoré sa vošlo asi tak do desať 

áut. Nebolo nikdy plné. Zrejme by postačilo na krátke 
zastavenie. Na 5-6 minút, aby sa potom uvoľnilo miesto pre 

ďalšie auto. A potom pre ďalšie. Tieto informácie začali dávať 

Kirsten zmysel. Usmiala sa na zákazníka, zobrala do ruky 
šálku a začala pripravovať kávu. 

„Chceš povedať, že by mohla kaviareň skrachovať? spýtala sa 

potichu. Belinda vykladala zákusky do boxu a nevedela jej 

odpovedať.  
„No. Stať sa môže všeličo. Ja dúfam, že nie. Ale momentálne 

to asi už nie je v mojich rukách a silách,“ ustarostene pozrela 

na hrajúce sa deti opodiaľ pri stole. Kirsten ju videla prvýkrát 
takúto zamyslenú. Vedela, že sa trápi, ale nebola si týmito 

pocitmi istá. A teraz jej ich Belinda ukázala. Akoby jej bolo 

ľúto, že už nebude mat možnosť prežívať podobné chvíle. 

Kirsten by bolo kaviarne ľúto. A nielen jej. Nie ani tak kvôli 
práci samotnej, ale kaviareň u Belindy mala svoje čaro. 

Tvorila osobnosť mesta, kde sa každý cítil dobre. S každým 

zatvoreným obchodom a schátraným kútom, strácalo mesto 
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svoju tvár. Ako keď bledne ten pekný obraz doma u starej 

mamy. Keď vybledne obraz, priestor sa stáva smutným. 

Kirsten vedela, že aj keby si zobrala Belinda nejakú pôžičku, 

alebo by niekto do kaviarne investoval, situáciu by to možno 
zachránilo, ale pre Belindu by to bol prvý klinec do rakvy. 

Nechcela kaviareň podopierať barličkami. Chcela jej dať novú 

energiu. Bolo by to ako prísť o svoje milované dieťa, vidieť ho 
trpieť. Chcela jej dať nádej a zároveň pomôcť. Kirsten podala 

kávu starému pánovi v klobúku a utrela si ruky do zástery. Bol 

čas na zmenu. Plán už dozrel. Nabudúce ho celý Belinde 
rozpovie. Dúfala, že sa jej bude páčiť 

 

FARMA 

Za mestom sa krajina začala meniť ako koláč v rúre. Edwood 
bolo pekné mesto s parkom a námestím s betónovými 

domčekmi. A keď z neho vychádzala, postupne mäklo 

a naberalo farby. Pred jej očami nabopnalo v nádhernú, 
voňavú a nadýchanú čerešňovú bublaninu.  Cesta sa ovinula 

okolo mohutného stromu a točila sa za kopcom doľava. Ten 

strom Kirsten stále pripomínal Emie. Osamotený, nohami 
pevne na zemi za akéhokoľvek počasia. Prešla okolo neho 

a dole pod kopcom už zbadala farmu. Snáď dnes pomôžu 

Emie pozbierať úrodu, aby mala čas na učenie. Horizont 

pretínala veľká červená stodola, silo, 2 veľké polia. Vyzerali 
ako farebné náplasti na čiernej ubolenej matke Zemi. Opodiaľ 

farmy stál skleník a dom. Pred domom bolo pár metrov od 

cesty parkovisko a stálo na ňom Adamovo auto. Kirsten cítila, 
ako jej ubiehajúcimi metrami vietor cez otvorené okná 

vyťahuje z hlavy všetky starosti. Končili vysoko na oblohe, 

kde ich rozfúkal vietor do stratena. Tešila sa, že bude môcť 

pomôcť Emie a že bude s tými najbližšími. Možno by chcela 
s nimi byť aj Angela, ale možno sa taktiež bála, že by sa jej to 

zapáčilo. Kirsten sa ešte celkom nevzdala snahy preniknúť 

hlbšie do Angelinej duše. Teraz sa však chystala spojiť 
s niekoľkými inými úžasnými, spriaznenými dušami. 
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Zaparkovala auto vedľa Adamovho a rozbehla sa ku 

skleníkom. Bolo pri ňom vždy mnoho prázdnych bedničiek, 

z ktorých si vždy robili stoličky a stôl. A skleník bol vždy 

nekonečnou zásobárňou reďkvičiek, mrkvy, či kalerábov. 
„Ahoooj Kirsten,“ vybehla jej Emie naproti. 

„Už len ty chýbaš. Dnes zbierame šalát,“ zabrzdila pred ňou 

Emie prudko, až sa im okolo nôh dvihol prach. Cez jej rameno 
videla Adama s bedničkou v rukách, ako vychádza zo 

skleníka. Hodila si bundu na najbližšiu bedničku, dala vlasy do 

copu a navliekla pracovné rukavice. 
„Fú, tak tu sa pracuje o stošesť,“ pozdravila Adama a Sofiu. 

„Ahoj, práve sme začali. Chceme Emie pomôcť, aby mala skôr 

voľno. Aspoň nebude zajtra v škole znova klipkať očami,“ 

usmiala sa Sofia. Kirsten ešte narýchlo zakývala rodičom 
Emie, ktorý niečo triedili vedľa domu a vbehla do skleníka. 

Bolo v ňom vlhko a teplo ako v džungli. Obdivovala Emie, že 

mala toľko energie. Pracovať na farme a zvládať školu. 
Učitelia nad ňou neraz prižmúrili oko, pretože vedeli, že jej 

neostáva veľa času na učenie. Bola bystrá, avšak známky mala 

priemerné. Kirsten sa veľmi páčilo, že sa na nič nesťažovala. 
Brala život taký, ako ho dostala a snažila sa z každej chvíle 

vyťažiť čo najviac pozitívneho. Mala svoje sny, túžby a ciele. 

Všedné dievča s nie veľmi všedným životom. 

Kirsten prikročila k hriadkam so šalátom. Bol pekný zelený, 
veľkosťou tak akurát do dlane. Emie ho odstrihla tesne nad 

zemou a položila do pripravenej bedničky. Keď bola plná, 

zobrala ju na dvor a umyla šalát hadicou. Bedničku potom 
odniesla do chladného skladu. Večer ich odvezú do skladu 

v meste. Kirsten odrezala hlávku šalátu a privoňala si. Vonial.. 

No.. Za šalátom. Pousmiala sa nad tým, že sa jej takáto vôňa 

páčila. Pripomínala jej matku Zem. Milovala všetko prírodné 
a prirodzené. Preto sa na farme cítila dobre. Vedela by na nej 

stráviť každý deň niekoľko hodín, ale ostatné povinnosti jej to 

nedovoľovali. Skôr sa obávala, že neskôr už nebude mať čas 
stráviť na farme so všetkými aspoň tých pár hodín za mesiac. 
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Postavila sa k Emie. Tá sa na ňu usmiala a podala jej hlávku 

šalátu. Vložila ju do bedničky. Za pár minút bola plná. Zobrala 

ju a po ceste sa skoro zrazila so Sofiou.  

„Počkaj, nevláč sa s bedničkami. Ja ti ich budem nosiť a ty ich 
budeš striekať hadicou,“ zastavila Sofiu. 

„No jasne. Ja ako chlap sa mám ako cítiť?“ ohrdol sa na obe 

Adam. 
„Ja budem nosiť bedničky k Sofii. A potom aj do skladu. Ty 

do nich ukladaj šalát,“ zapojil sa do deľby práce Adam. 

„Dobre, tak ja budem šalát rezať a nechávať za sebou 
v hriadkach. Ty ich môžeš ukladať do bedničiek,“ pokračovala 

Emie. 

„Super! Hneď si po skleníku rozmiestnim bedničky,“ vybehla 

Kirsten pred skleník a už sa s nimi aj vracala späť. Emie 
skočila za hriadky a začala vyrezávať jednu hlávku za druhou. 

Keďže ich nemusela ukladať, práca jej šla od ruky a za pár 

sekúnd už za ňou ostával regiment hlávok. Kirsten ich kládla 
do pripravených bedničiek. Za chrbtom cítila stáť Adama.  

„Máš,“ usmiala sa a vložila mu do rúk plnú bedničku bez toho, 

aby stihol povedať to, čo mal na srdci. Vybehol zo skleníka 
a Kirsten už len začula vodu, striekajúcu z hadice. Bedničky 

mizli zo skleníka a kopili sa v chladiacom sklade. Rukavice 

vlhli od potu a vody a každý sa snažil tu a tam nadviazať očný 

kontakt. Kirsten položila na zem ďalšiu bedničku. Oprela sa 
o ňu. Adama ešte nezbadala a Emie si napravovala šatku na 

hlave. Tých pár sekúnd bolo momentálne tých 

najobohacujúcejších v jej živote. Táto chvíľa sa nedala kúpiť. 
Ani predať. Bola to podpultová komodita o ktorej vedia len 

povolaní. Nech bola Angela akokoľvek bohatá, o tieto 

okamihy bola o to viac ochudobnená. Mala svoje momenty, 

ale Kirsten nevedela, či sú pre ňu podobne hodnotné, alebo ich 
umelo nadhodnocuje Angela. Kľúčom bola úprimnosť. Aby 

ten moment nebol zabalený do norkového kožuchu na 

snobskej párty. Ale aby to bola intímna chvíľa osamote na 
lúke za lesom. Kde budú sami sebou. Vtedy každý vie, či 
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pozerá na umierajúcu mrcinu, alebo nádherného bieleho koňa, 

na ktorom sa chce previesť.. 

Kirsten myslela na Angelu a snažila sa vyčísliť hodnotu tohto 

momentu pre ňu samotnú. Vzala ho a uložila do trezoru 
v najposlednejšej izbe svojej hlavy. Tam kde ho nikto nenájde 

a ona sem a tam túto izbu navštívi. Zapáli to slabé svetlo, 

otvorí trezor, sadne do mäkkej pohovky a bude sa ním kochať. 
A časom dozreje na veľmi hodnotný kúsok v jej zbierke. 

Práca šla všetkým od ruky a čoskoro sa ocitli každý s kúskom 

zeleniny v ruke, sediac na bedničkách pri západe slnka. Všetci 
sa cítili ako keby pracovali na svojej vlastnej farme.  

„Som rada, že ste tu. Zajtra bude v škole ťažký deň a ja som 

ešte knihy ani nevidela,“ usmiala sa Emie. 

„To nikto z nás,“ zasmiala sa Sofia s kalerábom v ústach. 
„A nie je nejaká možnosť prácu zefektívniť? Stroje by boli asi 

drahé,“ uvažovala nahlas Kirsten. 

„Áno, to by pomohlo. Naši by nemali problém prijať partnera 
na farmu. So strojmi by sa zvýšila úroda aj zisky. Ale ako 

vidíš, dodnes sa nikto nenašiel. Vraj pomalá návratnosť,“ 

pregúľala očami Emie. 
„A možno je to takto správne. Ak niekto do našej farmy 

investuje, budeme vedieť, že mu nejde v prvom rade o zisk. Že 

mu ide o viac ako peniaze. Že miluje prírodu a rád sa pozerá, 

ako rastie mrkva v hriadke. Ja farmu milujem. Ale tento svet je 
nejaký neúprosný. Jedno ti dá a druhé vezme. Keďže stále sa 

investujú peniaze do farmy, neostáva veľa na môj študijný 

fond. Chcela som študovať veterinu. Takýmto tempom si na 
školu nikdy nenašetrím. Ale keby sa kúpili všetky tie stroje 

naraz tak..,“ nedopovedala a zahryzla do mrkvy. Kirsten 

počúvala Emie a chrúmala šťavnaté kúsky. 

„Vieš čo? Mne sa tu naozaj páči. Ja do farmy investujem a ty 
budeš veterinárkou,“ povedala bez okolkov Kirsten. 

„No vidíš.. Presne také veľké srdce táto farma potrebuje!“ 

zasmiala sa Emie. 
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„Čo ti poviem Emie. Mám ten istý problém, len stojím na 

opačnej strane. Mám peniaze, ale chcel by som tráviť viac 

času s vami. Niekde inde ako v škole, alebo na súkromných 

hodinách. Ako si povedala. Život nám vždy jedno ti dá a druhé 
vezme. Rovnováha?“ usmial sa na Emie Adam.  

„Emie, zaslúžiš si život, ktorý si praješ. Nezúfaj. Niekedy 

k nám priletí pomoc po vetre. Doslova nám vrazí do tváre, až 
spadneme na zadok a pozeráme na ňu z prachu, ako nám 

podáva pomocnú ruku. A niekedy k nej dokráčaš aj proti 

vetru. Tak ako teraz ty. Nevzdávaš sa a kráčaš, aj keď je ten 
vietor naozaj silný. Ale už onedlho zahliadneš s prižmúrenými 

očami závetrie. Nádej umiera ako posledná,“ dopovedala 

Kirsten a poobzerala sa po farme. 

„Lenže niekedy naozaj aj tá umrie,“ dodal Adam. 
„Dúfam, že nie. Ale nechcem byť nevďačná. Robím to, čo ma 

baví, u seba doma, tancujem medzi zeleninou.. Všetko naviac 

bude už len sen,“ povedala ticho Emie, sklonila hlavu, až jej 
zaštrngali všetky tie náušnice v ušiach. 

„Splnený sen,“ usmiala sa Kirsten. Adam so Sofia len 

počúvali, akoby tie dve vedeli presne, o čom sa rozprávajú. 
Pre nich dve to bol však akýsi cudzí, zakódovaný jazyk. 

„Ak už nič nepotrebuješ, ja pôjdem. Súkromná hodina 

ekonomiky,“ prevrátil Adam znudene očami, aj keď sám dobre 

vedel, že to vôbec nie je stratený čas. Chcel len odľahčiť 
situáciu. 

„Tiež pôjdem,“ pridala sa Sofia. 

„Hodím ťa domov,“ pozbierala si Kirsten z bedničky veci. 
„Nemusíš, ideš opačným smerom, zaveziem Sofiu ja“, 

ponúkol sa Adam. 

„Dám ti na neho pozor,“ usmiala sa Sofia s doširoka 

otvorenými očami a chytila Adama pod rameno, ako obľúbenú 
hračku. 

Kirsten sa usmiala cez utrápené oči. Sofiin bezstarostný úsmev 

a veselé modré oči na konci dňa boli pre ňu ten najkrajší 
darček. Otočila sa k Emie a naposledy jej zakývala. Keď 
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kráčali k autu, ešte sa otočila. Emie niesla v rukách náradie 

a smerovala k domu. Získali jej trocha času pre seba a na 

učenie. V šere sa na ňu spokojne usmiala.  

 
STATUS QUO 

Bol koniec týždňa. Kirsten kráčala chodbou školy a myseľ 

mala plnú Sofie, farmy a kaviarne. Otvorila skrinku a začala si 
vymieňať knihy. Nachvíľu prestala, pozrela pred seba a 

zamyslela sa. Tento rok je iný. Taký, ktorý sa už nikdy 

nezopakuje. Tým čo sa udialo a tým, že je zrejme posledným 
svojho druhu. Wurmová bola oproti ostatným udalostiam len 

takým letmým spestrením. Zatvorila skrinku. Videla, ako 

dobehol Adam s knihami pod pazuchou.  

„Si v pohode? Mala si sa ozvať. Všetci vidia, že to čo sa deje 
medzi  Wurmovou a tebou, nie je normálne. Postavili by sme 

sa za teba!“ hovoril Adam a vymieňal si narýchlo knihy. 

„Ak by som sa ozvala, bola by to len voda na mlyn. Ona to 
priam očakávala. Nechcem ísť proti vetru. Mrhať energiou. 

Chcem sa pred ním skryť do závetria, kým stratí na sile.. 

Možno sám ustane, alebo sa proti nemu lepšie oblečiem a 
potom sa mu môžem postaviť čelom,“ skonštatovala Kirsten. 

„Ja viem ako to myslíš. Ale už aj ostatným ide tento boj dosť 

na nervy,“ povedal naštvane Adam.  

„Ale trieda za tebou stojí. To snáď vieš,“ žmurkol na Kirsten. 
„Kirsten, máš ísť do riaditeľne,“ začula za sebou známy hlas. 

Otočila sa. Stála tam Emie. 

„No, postupujeme na ďalší level,“ podvihol Adam obočie. 
S Kirsten táto veta ani nepohla. Až sa sama divila. Akoby to 

už vedela predtým, kým jej to Emie povedala. Prešla jej rukou 

po ramene a bez slova sa vydala do riaditeľne. Emie za ňou pri 

skrinkách pozerala, až sa Kirsten stratila v uličke. Kráčala 
a čím bola bližšie, tým bola pokojnejšia. Nemalo ju totiž čo 

prekvapiť. 

„Dobrý deň, mala som prísť,“ pozdravila sa riaditeľovi. 
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„Ahoj Kirsten. Áno, sadni si. Ide o hodiny literatúry. Ale to už 

istotne vieš,“ skonštatoval riaditeľ a Kirsten súhlasne pokývala 

hlavou.  

„Slečna Wurmová si myslí, že si k nej drzá a celú triedu 
odvádzaš od pozornosti. Vraj jej podkopávaš autoritu. Nebol 

som tam, nemôžem posúdiť kto má akú mieru pravdy,“ 

dopovedal a usadil sa pohodlnejšie do kresla.  
„Pán riaditeľ, ale čo mám robiť? Netuším, čo slečna Wurmová 

odo mňa chce. Veľmi sa snažím a v kútiku duše som aj rada, 

že mám motiváciu sa zlepšovať. Chcem jej dokázať, že na to 
áčko mám. Na druhej strane viem, prečo sa takto chová. Ale ja 

jej nemôžem dať to, čo ona vo mne hľadá. Musí to nájsť 

v sebe sama,“ hovorila a pozerala Kirsten riaditeľovi priamo 

do očí. 
„Viem, čo chceš povedať. A nebudem sa s tebou rozprávať 

ako s bežnou študentkou. Vidíš veci trocha dospelejším okom 

ako ostatní.. Pozri,“ nahol sa riaditeľ znova nad stôl a dal dole 
okuliare.  

„Slečna Wurmová je inventár našej školy. Prišla tu ako mladá, 

slobodná učiteľka. A tak to aj ostalo. Nemá rodinu. Len túto 
školu. To je jej rodina a tú si úzko stráži. Je už v dôchodku. 

Bola taktiež riaditeľkou. Možno to nevieš, ale keď išla do 

dôchodku, sama ma navrhla na riaditeľa. Má podpísanú 

zmluvu na dobu neurčitú. Môže odísť len sama a dobrovoľne. 
Ináč by sme ju museli prepustiť s nárokom na všetky bonusy 

a výplatu, ktoré jej prináležia. Pre takú malú školu akou je 

táto, je to dosť peňazí. Potrebujeme každú mincu. Ale 
sľubujem ti, že ak sa naskytne akákoľvek možnosť tento stav 

zvrátiť, budem prvý, kto to bude iniciovať. Kvôli vám obom. 

Ak by bola situácia veľmi neznesiteľná, dvere máš otvorené. 

Chcem aby sa žiaci tejto školy cítili dobre. Sme príliš malé 
mestečko a komunita na to, aby sme si pestovali toľko 

negatívnych spomienok ešte aj v škole. Ja chcem, aby na túto 

školu spomínali všetci v dobrom. Preto sa zaoberám touto 
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situáciou. Nie si totiž jediná, ktorá zvádza tento boj,“ letmo sa 

riaditeľ na Kirsten usmial. 

Ale zaujímalo by ma, prečo ju tvoje písanie tak nahnevalo. 

Dáš mi nejaké tvoje práce? Rád by som si ich prečítal,“ 
dopovedal a zvedavo sa oprel o stoličku. Kirsten sa prehrabala 

v zložke, ktorú mala so sebou. Vytiahla pár papierov 

a nesmelo ich podala riaditeľovi.  
„Ďakujem, vrátim ti ich, keď ich prečítam,“ začal si ich 

netrpezlivo prezerať. 

„Môžeš ísť,“ povedal pokojne prezerajúc si práce. Kirsten si 
zahryzla do spodnej pery a podišla k dverám. Čakala nejaký 

verdikt. Či už na jej adresu, alebo na adresu slečny Wurmovej. 

Avšak ani po tejto návšteve sa zrejme nič nezmení. 

„Aby som nezabudol.. Slečna Wurmová chcela vyhlásiť 
rozhlasom, aby si prišla do riaditeľne. Bolo by to teatrálne, 

nesúhlasil som. Robíš našej škole tvojim klavírom radosť,“ 

pozrel na Kirsten riaditeľ s papiermi v ruke. 
„Ďakujem,“ otočila sa Kirsten a zatvorila za sebou dvere. 

 

ILÚZIA 
Poobedňajšie slnko bolo svedkom, ako Angela a Kirsten 

odohrali spoločnú skladbu. Obe rýchlo dýchali. Angela sa 

usmievala, akoby vyhrala štafetový beh. Kirsten sa tvárila 

trocha neisto. 
„Bolo to čisté?“ opýtala sa pani Millerovej. 

„Boli ste perfektné, čo vám poviem,“ usmievala sa. 

„Dúfam, že to je tak. Nechcem tú súťaž pokaziť. Neviem samu 
seba dostatočne ohodnotiť,“ dychčala na pani Millerovú. 

„Prestaň o sebe toľko pochybovať. Prečo si tak zbytočne 

skromná? Toľko nímandov tu po škole chodí s hore nosom 

a nemá prečo. A ty budeš o sebe pochybovať!“ zahriakla ju 
Angela nahnevane a zamrkala rýchlo očami. 

„Bojíš sa zlyhania? To je ako báť sa vykročiť. Vieš, čo sa deje 

s takýmito ľuďmi? Stoja celý život na jednom mieste. 
Zaseknutí a zúfalí z vlastnej nepoužiteľnosti sa snažia chytiť 
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všetkých okoloidúcich za rukáv, aby sa necítili sami tak 

nemožne.  Ó nie.. Ty k nim nepatríš. Ehm, nie! Každú skúšku 

sa ťa snažím o tom presvedčiť. Ukázať ti, že som o triedu 

lepšia a že ty si ten bežný priemer, ktorý stretávame každý deň 
na ulici. A nedarí sa mi to. Je to pre mňa výzva. V mojom 

živote je málo ľudí a podnetov vďaka ktorým môžem rásť. 

Preto si vychutnávam každú chvíľu, keď hráme proti sebe. 
Detektív je len tak inteligentný ako zločinec, ktorého naháňa. 

Murár je len tak šikovný, ako je komplikovaná jeho stavba. 

A vieš prečo chcem, aby si prijala to, že si výnimočná 
a talentovaná? Aby som mohla byť výnimočnejšia ja sama. 

Áno, môžem teraz odísť z mesta a byť lepšia ako okolitý svet. 

Ale ak nie som lepšia ako ty, tak nebudem lepšia ani mimo 

toto mesto. Zlyhania budú v tvojom živote tehly na chodníku, 
ktoré ti vytvoria pevnú pôdu pod nohami. Budeš po nich 

kráčať v ústrety k svojim cieľom. Zlyhať je dozvedieť sa niečo 

nové. Len mŕtve ryby plávajú po prúde a len silný prúd zrodí 
silnú rybu, ktorá bude plávať proti nemu. Nenechaj sa unášať 

vlastnými pochybnosťami po tomto prúde,“ pozrela Angela 

Kirsten priamo do očí.  
„Nepochybujem o sebe, len chcem poznať pravdu. Aby som 

náhodou celý život neprežila v nejakej ilúzii. Bolo by to, ako 

keby ma niekto zatvoril do krabičky a hovoril mi, ako mi v nej 

je dobre. Chcem poznať pravdu, nech je akejkoľvek príchuti. 
Každý sa snaží okolo nás nejakú ilúziu vytvoriť. Nechcem žiť 

v nejakých predstavách. Ani vo svojich a ani v cudzích. Čo je 

dôležitejšie, učím sa rozoznať, či mnou niekto nemanipuluje 
vo svoj prospech a mne hodí len odrobinky. Ako ty vieš, či sa 

tvoji priatelia nerozprávajú s tvojimi peniazmi a nie s tebou? 

Si bohatá, ale čo ak ťa peniaze uzatvorili do svojho vlastného 

trezoru, ilúzie. Nebojíš sa, že si mohla prežiť úplne iný život?“ 
pýtala sa Kirsten a usadila pohodlnejšie na klavírnu stoličku. 

„Aký rozdiel je prežiť život v ilúzii, alebo v nejakom 

nenaplnenom sne, či každodennej realite? Všetko je stav 
mysle. Šťastná môžeš byť hocikedy. Môžeš si tú realitu kúpiť. 
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Alebo aj ilúziu. Ak sa ti páči taká, tak je všetko v poriadku. Ja 

rada kontrolujem situáciu, preto si kupujem ilúzie. Nie som tak 

hlúpa, aby som nevedela, že mnoho ľudí je v mojej blízkosti 

len kvôli peniazom. Ale mne to vyhovuje,“ skonštatovala 
sucho Angela a vystrela sa ako na znak víťazstva. Kirsten by 

jej už len mohla pripnúť na hrudník medailu za zásluhy. 

„A čo ak by si vedela porovnať život, keď si bohatá ešte 
nebola a život v bohatstve? Vedela by si, o čo si prišla a čo si 

získala? Vieš teraz o čo všetko si prišla?“ pýtala sa ďalej 

Kirsten. 
„Ja som sa bohatá už narodila. Na toto nebudem nikdy vedieť 

odpoveď. A ani mi to nechýba. Ak by si bola taká bohatá ako 

ja, tiež by ťa tieto otázky netrápili. Prečo by aj mali?“ 

usmievala sa ďalej Angela. 
„Bála by som sa, že zmenia mňa a že zmenia všetko 

a všetkých naokolo,“ dodala potichu Kirsten. 

„Ja som sa už narodila zmenená, bohatá. V mojom živote sa 
nič nezmenilo,“ skonštatovala sucho Angela a napravila si 

sponu vo vlasoch. 

„Celú pravdu by si sa však dozvedela, keby si sa stala zo dňa 
na deň chudobná. Ale netuším, či to funguje aj naopak. Kým si 

chudobná žiješ pravdou, úprimnosťou. A keď zbohatneš, tak si 

ich môžeš do toho nového života preniesť, alebo jednoducho 

nie sú vzájomne kompatibilné?“, zamýšľala sa Kirsten. 
„Určite je možné byť bohatý a zároveň žiť tým životom, ako 

keby si tie peniaze nemala. Mať všetko z obidvoch svetov. 

Chce to však veľkú pokoru, skúsenosti a silnú osobnosť. Nie 
každý to dokáže. A nie každý chce byť takýmto človekom. Za 

peniaze sa dá dnes kúpiť všetko. Je to pohodlnejšie, ako na 

sebe pracovať. Peniaze sú skratka. Keď ňou prejdeš, tak máš 

síce zablatené a popŕhlené nohy, ale ušetrila si čas a energiu. 
A v diaľke vidíš všetkých ostatných, ktorí ťa nemôžu 

dobehnúť. Ale áno, pripúšťam.. Je možné žiť naraz oba svety 

a oba životy. Ktovie, čo musí človek zažiť, aby dokázal tieto 
dva svety spojiť. Musí to byť hlboký zážitok, alebo skúsenosť. 
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Niečo, čo zlomí tvoj život napoly. Ty tú zlomeninu  obviažeš, 

lenže tvoj život sa už uberá iným smerom. To prasknutie je 

určite veľmi výrazné..,“ zamyslela sa Angela. 

„Ja nemám dôvod tieto dva svety spájať. Nemám motiváciu. 
Tento svet o to nestojí. Vieš prečo sa dobrí ľudia trápia? 

Pretože žijú v zlom svete. A zlí ľudia sú šťastní, pretože sa 

živia tou negatívnou energiou. No a ja používam peniaze ako 
štít. Ako filter. A žijem si vo svojom svete,“ dodala spokojne. 

Kirsten sa zamyslela. Angela má pravdu. To čo jej chýbalo, 

bola motivácia. Stále sa pozerala do zrkadla na seba. Ale 
všetko čo potrebuje, je vyjsť z domu a rozhliadnuť sa okolo 

seba. Aby neskončila zatvorená vo svojom svete ako Angela. 

Toho sa bála najviac. A ako je vidno, je celkom možné, že sa 

jej to tiež môže stať. Pani Milierová len mlčky niečo 
zapisovala za svojím stolom do zošita a jedným uchom 

načúvala ich debate. Skúška dnes dopadla znova dobre. Pre 

Kirsten to veľa znamenalo.  
 

PLÁN 

Zaparkovala na svojom tradičnom mieste. Prešla cez cestu a 
okolo výkladu s klavírom. Dnes pred ním neostala 

vychutnávať myšlienky. Mala niečo lepšie. Mala nápad. Pre 

Belindu. Ponáhľala sa za ňou, aby ju možno zachránila. 

Vošla do kaviarne. Ovalila ju vôňa kávy. Niekoľko ľudí sedelo 
pri stole a mali dobrú náladu. Belinda práve ukladala do police 

za pultom poháre. Kirsten rýchlo prebehla dozadu, aby sa 

prezliekla. Keď okolo nej prechádzala, pousmiala sa. Tá sa 
udivene na chvíľu zastavila a pozerala jej smerom. Na tvári sa 

aj jej objavil prekvapený úsmev. Počula, ako sa svižne vzadu 

prezliekla a už aj vychádzala späť za pult.  

„No tak spusť. Máš nového priateľa!“ nečakala Belinda na 
odpoveď. Kirsten prešla okolo chladiaceho boxu a viazala si 

za behu zásteru. 

„Ále nie. Niečo lepšie,“ prekvapila Belindu odpoveďou. 
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„Rozprávala si, že doba sa zmenila. že už v kaviarni 

nevysedáva toľko ľudí ako niekedy. Nie žeby nemali radi 

tvoju kávu. Ale nemajú na ňu čas. Mám pravdu?“ zisťovala 

detaily Kirsten. 
„No. Áno. Myslím, že máš pravdu,“ nedôverčivo prikývla. 

„Ak mieriš k tomu, aby sme predávali kávu sebou, tak to sme 

predsa už skúšali. Bezúspešne,“ trocha nedôverčivo hádala 
Belinda.  

„Mám iný nápad. Čo keby sme dali tvojim zákazníkom 

možnosť urobiť si kávu presne tak, ako ju majú radi. Aby 
nemuseli rozmýšľať či majú doma med, sladidlo, sušenú 

smotanu, alebo plnotučné mlieko. A ponúkli im tiež aj ďalšie 

príchute. Že jednoducho budú vedieť, že náš kávový bufet 

bude jedno kompletné riešenie. Nech by si chceli dať 
akúkoľvek kávu, budú vedieť, že ju u nás jednoducho nájdu. 

Aby sa im nechcelo ráno si ju urobiť doma. Lebo tá naša bude 

len na skok. Vždy čerstvá a vždy po ruke. 
„No a myslíš, že na to by si čas našli? Nie je to to isté ako tá 

káva sebou?“ pýtala sa ďalej Belinda.  

„My premiestnime ich kuchynský roh s kávovarom z ich 
domovov tu. Ponúkneme im niečo, čo doma nikdy mať 

nebudú.  Ako hovorím.. Kompletné kávové potešenie. Jeden 

deň môžeš mať chuť na silnú kávu, druhý deň na bez 

kofeínovú. Ďalší deň na orieškovú a ten ďalší napríklad na 
kávu so šľahačkou a medom. Toto všetko nikdy doma mať 

nebudú. A ani nebudú musieť. Prídu k nám, zoberú si pohár 

a urobia vlastnú kávu tak, ako by ju nikto iný pre nich nikdy 
neurobil. Ja si myslím, že vďaka nášmu kávovému bufetu si 

prestane mnoho ľudí robiť kávu doma,“ usmievala sa Kirsten. 

„Vzadu sú nejaké samopumpovacie termosky. Tie použijeme. 

Budeme ich potrebovať asi desať,“ uvažovala nahlas Kirsten. 
„Áno. Mám ich tam už dlho. Brávali sme ich v nedele pred 

kostol na čaj,“ rozpamätávala sa Belinda. 

„Tieto termosky postavíme hneď k dverám. Zrušíme jeden 
stôl. Aj tak neboli poslednú dobu využité naraz všetky nie? 
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Využijeme každý centimeter kaviarne ktorý nezarába, na 

zvýšenie tržieb. Objednaj prosím ťa kávy s príchuťami. 

Orieškovú, čokoládovú, vanilkovú, škoricovú. Ďalej 

kolumbijskú, brazílsku, tmavé zrno aj svetlé. Uvidíš, čo budú 
mať. Dáme k nim polystyrénové poháre s viečkami. Miešatká, 

biely cukor, trstinový cukor, plnotučné a nízkotučné mlieko, 

smotanu, umelé sladidlá, šľahačku vo fľaši a ochutené sirupy,“ 
pokračovala Kirsten plná entuziazmu. 

„A mám čas si to aj premyslieť?“ smiala sa prekvapená 

Belinda. 
„No. Bojím sa že veľa času nám s kaviarňou neostáva“, 

pokrčila Kirsten obočie. 

„V prvom rade objednaj tú kávu a zoženieme pult. A v prvý 

deň bude káva zadarmo. Bude to stáť menej ako nejaká 
reklama,“ uvažovala nahlas Kirsten.  

Belinda sa nestíhala čudovať, ako na ňu Kirsten vybehla. Bolo 

z nej cítiť neuveriteľnú energiu. Bola trocha dojatá jej 
prístupom. Ku kaviarni sa správala ako ku svojej vlastnej. 

Pocítila, ako Kirstenin optimizmus jej telo rozozvučal a dodal 

jej nádej. Za toto ju mala tak rada. Nebrala ju ako ďalšiu 
pomocnú silu, ale ako rodinu. Boli kamarátkami, aj keď 

vekový rozdiel bol naozaj veľký. 

Poobedie im obom zbehlo v duchu príprav na Kirsteninu 

novinku. Ona sama celý čas popri tom myslela na červený 
domček. Tešila sa na stretnutie so všetkými. Snáď jej život 

aspoň trochu začína naberať správny smer. Cítili to takto pri 

realizovaní svojho plánu s kaviarňou. Pripravovala voňavú 
kávu a keď sa zohla po cukor pod pultom, tak jej nos pristál 

priamo nad šálkou. Nadýchla sa čerstvej vône. Všetky bunky 

v mozgu zahrali symfóniu zmyslov. Kirsten sa na moment 

zamyslela. Vystrela sa a rozhliadla. V kaviarni sedelo pár ľudí. 
Veľmi dúfala, že jej plán vyjde a Belinda nebude musieť 

kaviareň zatvoriť. Samozrejme by sa našlo pár kupcov, ktorí 

by ju kúpili. Ale kúpili by len stoličky, steny a pulty. Nekúpili 
by ducha a atmosféru kaviarne. Všetko muselo ostať presne 
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takto. Kaviareň mala stále svoju tvár a svoj život. Žila si sama 

pre seba a podelila sa s každým o svoje koláče a bezstarostný 

život. Bola to krehká rovnováha, ktorú by narušila akákoľvek 

vráska na Belindinom čele. Táto kaviareň pre Kirsten 
reprezentovala všetko, čo sa za peniaze kúpiť nedá a čo 

peniaze môžu zničiť. Ak by Belinde niekto zajtra priniesol na 

stôl pár tisíc, aby sa kaviareň nemusela zatvoriť, malo by to 
presne opačný efekt. Bol by to začiatok konca, kedy by 

Belinda pripustila, že jej dieťa zomiera. Museli spoločne 

posilniť imunitný systém, aby sa kaviareň dokázala z tohto jej 
chrípkové obdobia dostať a znova sa v letných lúčoch na 

okoloidúcich usmievať. Bola to krehká rovnováha a veľa času 

neostávalo. 

Kirsten sa sama sebe divila, čo všetko jej napadlo, keď sa 
musela spoľahnúť sama na seba. Veľmi ju takéto uvažovanie 

obohacovalo a veľa sa popri tom naučila. A tieto skúsenosti 

boli pre ňu na nezaplatenie. Čoskoro ich bude zrejme 
potrebovať a bola vďačná za každú jednu novú myšlienku, 

ktorá ju na jej ceste posúvala ku predu.  

Uložila na tanierik posledný koláč, odniesla ho k stolu, 
usmiala sa na zákazníka a rýchlo prešla za pult, kde po sebe 

poupratovala.  

„Tak ja idem, uvidíme sa zajtra,“ usmiala sa na Belindu a 

odložila zásteru. 
„Fajn, uži si poobedie. A ďakujem ti za povzbudenie. Tie tvoje 

nápady mi fakt dodali optimizmus a trocha pokoja“ zakývala 

jej Belinda a sama sa nevedela dočkať ďalších dní. Kirsten sa 
rozpačito usmiala a vybehla na ulicu. Plávacie koleso bolo 

nafúknuté. Už ho len hodiť topiacemu sa. 

 

(BEZ)NÁDEJ 
Adam sedel na kresle vedľa klavíra. Mal odtiaľ pekný výhľad 

cez veľké odsúvacie dvere na jazero. Oproti nemu sedela 

Sofia. Trocha bledšia ako inokedy. Čítala si Kirstenine texty. 
Bola to priehršť papierov, naskladaná bez poradia v jednej 
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kope. Trocha užmolených, pokrčených, ale Sofia ich hltala 

jeden za druhým. Sem tam sa pousmiala a vyzerala, že sa jej 

páči to, čo číta. Kirsten sedela za klavírom a sem tam stlačila 

nejaký ten kláves. Akoby pomaly odohrávala nejakú skladbu.  
„Čo povedal riaditeľ? Slečna Wurmová je teda beštia. Ani 

neviem kvôli čomu ťa akože poslala do riaditeľne. Snáď sa jej 

uľavilo,“ trocha nazlostene sa pýtala Kirsten, sediac na 
pohovke hneď vedľa nej. 

„Riaditeľ je v pohode. Snaží sa kľučkovať tak, aby nevrazil 

ani do mňa a ani do slečny Wurmovej. Pôsobilo to na mňa 
frustrujúco a nechcela by som robiť také rozhodnutia. Nebojím 

sa zodpovednosti, ale nech sa akokoľvek rozhodne, budú lietať 

triesky. A niektoré zasiahnu mňa, alebo slečnu Wurmovú. 

Rozmýšľam, ako by som sa v takých chvíľach zachovala ja. 
Mať takú zodpovednosť a mať v rukých osud iných ľudí. Kde 

každé rozhodnutie neskončí nepovšimnuté v tmavom kúte, ale 

dopadne na všetkých zúčastnených.  Môže byť betónovou 
stenou, alebo hodvábnou šatkou. A hodváb je vzácny. 

Nebudem ho mať zakaždým po ruke. A nebudem ním môcť 

mrhať. Tento svet nie je dokonalý. Takže ani moje 
rozhodnutia nebudú. Nech sa akokoľvek snažím, rýchlejšie to 

už nejde. To nadobúdanie skúseností. Aby som mohla robiť 

v živote len tie správne rozhodnutia. Hlavne keď budem mať 

tú moc, postavenie a zodpovednosť. Dovtedy musím byť 
pripravená,“ stlačila ďalší kláves. 

„Nestrácaj nádej. Slečnu Wurmovú to raz určite unaví. Aj tak 

vie celá trieda, že nemá pravdu a drží s tebou,“ doplnil Adam. 
„Nádej? Nádej nie je dobrá. Dodá ti energiu, ktorú aj tak 

nemáš ako využiť. Potom ťa zvnútra spaľuje. Nádej je to, čo 

by si chcela a mala byť a nie si. Ukazuje ti, čím sa raz nestaneš 

a kam sa možno nikdy nedostaneš. Nádej je možno dobrá na 
raňajky, ale nie na večeru. Preto radšej nemám žiadnu nádej, 

že sa raz dostanem do dobrej školy. Že budem veterinárkou. 

Aj keď mám svoj plán aj cieľ. A tvrdo na nich pracujem, aby 
som dala čím menej priestoru nádeji,“ oponovala Adamovi 
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Emie. Kirsten chápala, že Emie hovorí o svojich dvoch 

životoch. O jednom, ktorý žije na farme a o druhom mimo nej. 

Koľkokrát sa učila, keď ostatní ešte, alebo už spali. Nepoznala 

voľno, nedeľu. Každú voľnú chvíľu bola v knihách pretože 
vedela, že za chvíľu si bude musieť nasadiť pracovné 

rukavice. Veľakrát vyzerala ráno ako mátoha. Robili si z toho 

samozrejme pri vchode do školy srandu. Ale Kirsten videla 
v Emiených očiach únavu. Ale aj tú iskru, ktorá ju ženie 

vpred. Jej život ju urobil húževnatou. Určite necítila, že ho má 

za trest. Ale ako dar. A to sa Kirsten na nej páčilo. Zaslúžila si 
ten život. Po ktorom túži. Preto sa Kirsten už rozhodla že spojí 

príjemné s užitočným. 

Z rozmýšľania ju prebudil zvuk papierov, ktoré dopadli na 

zem. Dopadli na dlážku a zošuchli sa až k Adamovým nohám. 
V domčeku pri jazere nastalo ticho. Sofia sa zošmykla po 

operadle a dopadla v bezvedomí tvárou na lavicu. Tvár jej 

zahalila čierna ofina. Všetci traja k nej priskočili. Adam 
vytáčal záchranku a len v spomalenom zábere videl, ako ju 

Kirsten drží dlaňami s tvárou v jej lone a snaží sa ju priviesť 

k vedomiu. Emie s roztrasenými rukami nalievala vodu do 
pohára. Sofia dezorientovane otvorila oči. Všetci si želali, aby 

sa to nezopakovalo, ale stalo sa. Situácia vážnela a ani Kirsten 

ani nikto iný si s ňou nevedel dať rady. 

 
TEMNÝ PASAŽIER 

Kirsten stála pri okne. Pamätá si na to, akoby sa to stalo včera. 

Na chvíľu sa jej zastavil čas, aj keď práve v tomto období 
prežívala Kirsten snáď päť životov naraz. Sofia ležala na lôžku 

a vyzerala, akoby sa práve prebudila. To miesto jej vôbec 

nepristalo. Kirsten čakala, že sa odkryje a vybehnú spolu na 

farmu.  Aká choroba? Ako?. Kirsten do tejto chvíle ani 
netušila, že Sofia má pred ňou až také smrteľné tajomstvo. 

Vedela, že zožiera nejaká pliaga, ale to, ako rýchlo 

postupovala, ju prekvapilo. Sofia chodila stále vysmiata, 
akoby ju nič nebolelo. Niekedy bola vyčerpaná a unavená, ale 
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nikdy jej tá únava nepodlomila kolená. Na internete si o tej 

chorobe prečítala dosť. Vedela, že nebola žiadna inkubačná 

doba, žiadny konkrétny dátum, od ktorého nebolo návratu. 

A to ju na tej chorobe strašilo najviac. Bála sa, že sa teraz 
rovnováha narušila a choroba bude mať odteraz navrch. 

„Nechcela som sa o tom s tebou rozprávať. Chcela som žiť 

tak, akoby ani nebola. Bolo mi s tebou tak dobre. Nechcela 
som, aby čokoľvek urobíš a povieš, bolo ovplyvnené mojou 

chorobou. Chcela som ťa zažívať takú naozajstnú, vždy 

nohami na zemi s triezvym pohľadom na všetko to obyčajné 
okolo mňa. Aby neboli tvoje vety útechou, ale ďalšou 

inšpiráciou. Chcem žiť naplno. Aby ma ľudia brali takú, aká 

som. Zaslúžim si škaredé slovo? Tak mi ho povedz! Ak ma 

chce niekto potešiť, tak nech to urobí kvôli tomu že som. Nie 
kvôli tomu, že tu za chvíľu asi nebudem,“ rozhovorila sa 

Sofia. 

„Vždy budeš pre mňa tá Sofia, ktorú som stretla vtedy prvý 
krát v kaviarni. Zapísala si sa do mňa tak hlboko, že tú stopu 

už ničím iným neprekryjem. Nepoznám viacero Sofií. Ty 

nenosíš masky. Nebudem ani ja. Sľubujem ti, že toto je prvý 
a posledný krát, kedy počuješ z mojich úst slová, ktoré balím 

do súcitu, aby ťa táto situácia tak nebolela. Keď odtiaľto 

vyjdeš, budeš pre mňa naďalej rozkvitnutá jabloň, pod ktorú sa 

vždy uchýlim, keď bude páliť slnko, alebo padať dážď. 
Nedovolím žiadnym pocitom ani myšlienkam, aby mi zahalili 

tento môj pohľad na teba. Žiadne ružové, ani čierne okuliare.. 

Medzi nami nebude nič iné, len priateľstvo. Bude navždy 
lavičkou, po ktorej sa ku mne dostaneš,“ rozprávala Kirsten 

a pozerala sa do podlahy pri posteli.  

Sofia sa usmiala: „Vraj na túto chorobu nie sú lieky. Len 

nejaké experimentálne. Ale môžem s ňou žiť celý život, alebo 
kedykoľvek umrieť. Je to môj temný pasažier,“ nadvihla 

obočie až sa jej stratilo pod čiernou ofinou. Kirsten sa zháčila. 

Tak ako Sofia, aj ona mala samozrejme svojho temného 
pasažiera. Po tom, čo ho Sofia prijala pochopila, že stoja 
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medzi nimi. Rozpínajú ruky a ich obe navzájom od seba 

oddeľujú. Čo ak sa jedno ráno zobudí a budú od seba tak 

vzdialené, že k sebe už nenájdu cestu. Nemôže dopustiť, aby 

medzi nimi stáli! 
„Nie,“ dvihla Kirsten konečne pohľad a zaborila ho do 

Sofiiných očí. 

„Medzi nami dvoma bude iba priateľstvo. Nič iné. Nikto iný. 
Nie je tu miesto pre žiadneho cudzieho pasažiera, ktorý bude 

vystrkovať lakte, kedy sa mu to hodí. A takto nás od seba 

oddeľovať. Budeme bojovať. Ja budem bojovať. Nikto tu 
nebude trpieť a ani umierať. Zmieriť sa znamená súhlasiť. A ja 

s tým nesúhlasím! Obetujem môj život tomu, aby si bola 

zdravá. Na mne teraz nezáleží. Keď umrieš ty, umriem aj ja. 

Môj život sa zmení aj tak. Nemám dôvod prešľapovať na 
jednom mieste. Strach z toho, že o teba prídem je väčší, ako 

strach z toho, že prídem o svoj život,“ stisla Sofii ruku, akoby 

jej chcela naznačiť aby bola silná a vydržala. 
„Teraz je to už len čas o preteky. A ja verím, že budeme v cieli 

skôr ako smrť. Keď umrie môj temný pasažier, umrie aj ten 

tvoj.“ pozerala Kirsten Sofii do očí. Nevydržala. Zatvorila oči 
a zadržala slzy hnevu a beznádeje. 

„No. Tak možno sa nejaký liek objaví. Budem veriť na 

zázraky. Že jedného dňa tá choroba zmizne tak, ako sa 

zjavila,“ a stisla Kirsten taktiež dlaň.  
„Ty si zázrak. A zázraky neumierajú. Na zázraky sa verí. Pri 

pohľade na zoslabnutú Sofiu, cítila stúpajúcu vnútornú silu 

a energiu. Cítila, že jej pomáha formovať novú Kirsten, ktorú 
teraz tak veľmi potrebovala. Do izby vstúpil doktor. Vyzeral 

presne ako zo seriálov, ktoré obe dobre poznali. Vysoký 

s múdrym výrazom v tvári, dlhým bielym plášťom a papiermi 

pripnutými sponou na doske z umelej hmoty. Spolu s ním 
vošli do izby aj Sofiini rodičia. Kirsten sa s nimi letmo 

pozdravila a vyšla na chodbu. Počula, ako s lekárom preberajú 

Sofiin zdravotný stav. Zdalo sa, že nikto na planéte nemá 
riešenie. Žiadne peniaze sveta nevedeli tento problém zatiaľ 
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vyriešiť. Stála na chodbe bezmocne a všetko, čo Sofii teraz 

dať mohla, bola „len“ podpora, pozitívna energia a nádej. 

Cítila však, že jej temný pasažier tlačí tú jej slabú 

a nerozhodnú, stále sa zmenšujúcu Kirsten do kúta. Aby ju 
zapučil a ovládol ju. Cítila sa s ním silnejšia a rozhodnejšia. 

Ale bolo jej ľúto tej malej Kirsten. Toho dievčatka, ktoré v nej 

práve odumieralo každý dňom viac a viac. Dvere na izbe sa 
otvorili a doktor spolu s rodičmi sa odkráčali do jeho 

kancelárie. Kirsten vošla dnu. Sofia sa posadila na posteľ 

a bezradne pozerala na všetky tie lístky, ktoré jej tam nechal 
doktor. Kirsten zatínala zuby, aby sa nerozplakala. Sofia sa 

postavila a smerovala k skrini, aby sa prezliekla. Kirsten cítila, 

akoby s ním odchádzala nádej na vyzdravenie. Ten čas, kým 

ju zastihne očakávaná správa, bol zdrvujúci. Pozerala sa na sa 
Sofiu, ako si vyzlieka nemocničnú plachtu a oblieka bavlnené 

pyžamo. Prisahala by, že pred sebou vidí zdravé, veselé 

dievča, ktorému nič nechýba. Len pod srdcom nosí svojho 
temného pasažiera. Už teraz sa tešila, že sa čoskoro uvidia 

znova v škole. Inú možnosť ani nepripúšťala. Nech ich obe 

znova rozptýli ten každodenný študentský život so svojimi 
radosťami a starosťami. Chcela myslieť pozitívne. Avšak 

kedykoľvek sa jej to podarilo, ozval sa v nej jej temný 

pasažier. Smrť mamy a zmierenie sa s novým životom. 

Životom bez nej, kde sa nebude môcť spoľahnúť na jej 
pomocnú ruku, ale vlastné rozhodnutia. A čierny pasažier 

čakal na každé jedno, ktoré od smrti urobila. Sedel vedľa nej 

ako dvorný šašo a zakaždým, keď Kirsten urobila nejaké 
rohodnutie, uštipačne sa zasmial. Donedávna s ním bojovala, 

ale čoskoro s ním bude musieť spojiť sily. Spolupráca je asi 

nevyhnutná. Dovtedy sa o ňom musí dozvedieť viac. 

 
PREVRAT 

Prešlo niekoľko dlhých dní bez Sofie. Bez emócií. Kirsten, 

akoby gombíkom vypla všetky pochybnosti, radosti aj starosti. 
Chrbtom sa o seba s temným pasažierom opierali a vyčkávali. 
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Pozitívom bolo, že sa Sofia vrátila po týždni konečne do 

školy. Dostala termín na prehliadku v inej, väčšej nemocnici. 

Vraj jej tam asi pomôžu. Nechcela sa o tom s ňou rozprávať. 

George stále nevolal, tak zatiaľ aj tak neexistovalo iné 
riešenie. A Kirsten dúfala, že sa zjaví, kým bude musieť Sofia 

odísť. Stála uprostred triedy. Pozerala sa na stôl na prácu, 

ktorú práve pred triedou dočítala. V tom sa k nej natiahla Sofia 
a schmatla ju. Kirsten sa na ňu pozrela. Oprela sa a ešte raz si 

ju čítala. Otočila sa späť a pozrela na slečnu Wurmovú. Cítila 

sa prázdno. Vedela, že nech by napísala na papier čokoľvek, 
nemalo to význam. Preto necítila nič. Asi takto nejako sa cíti 

aj slečna Wurmová.  Už len čakala, že vysloví svoje 

hodnotenie, aby si mohla sadnúť.  

„Pozerám na tvoje známky. Máš to medzi A a B. 
Nepresvedčila si ma. Dnes to bude za C a na vysvedčení teda 

za B,“ a spokojne si zapísala známku. Viac ako Kirsten sama, 

bola ukrivdená samotná trieda. Wurmová znova útočila na ich 
slabé miesto. Ak by si vybrala niekoho naozaj 

nezodpovedného, tak by nerozvírila toľké emócie. Ale to, že si 

zasadla práve na Kirsten, nenechalo v triede nikoho chladným. 
Každý si prial, aby sa Wurmová jedného dňa už jednoducho 

vo dverách ich triedy neobjavila. Určite tieto nálady cítila aj 

ona samotná. Preto proti nim bojovala takouto formou. 

Nakoniec.. Toto sa nedialo len v ich škole. Na každej sa nájde 
jedná takáto učiteľka, ktorá je všetkým študentom tŕňom 

v oku. A oni sú tŕňmi v jej očiach. 

Sofia prechádzala riadkami a nechápala, ako môže byť táto 
práca ohodnotená na C. 

Začítala sa do týchto viet a v každej videla Kirsten. Prečítala 

celú prácu. Nechápala, ako mohla byť táto práca ohodnotená 

na céčko. Bolo to ako spoveď jej vnútra. A Wurmová ho takto 
pošľapala. 

„Pani učiteľka. Budem hovoriť asi za všetkých, ale nám sa to 

páčilo. A páčili sa nám aj Kirstenine predošlé práce. My 
nechceme na hodine cítiť strach, ale mať radosť z niečoho 
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nového, čo sme sa naučili. Kirsten si nezaslúži to, ako sa s ňou 

rozprávate,“ a pozrela do podlahy pred seba. Nie preto, žeby 

sa bála pohľadu Wurmovej. Nechcela, aby Kirsten videla, že 

ju to trápi. Vedela, že si práve vykoledovala návštevu 
riaditeľne a zrejme aj rodičov v škole. Ale do konca života by 

si vyčítala, že sa Kirsten nezastala. Že nestála pri nej, ako pri 

nej stála Kirsten. Nech sa deje čokoľvek. Sama nevie, ako 
dlho tu ešte bude, tak na čom inom by jej malo záležať? 

V triede nastalo na pár sekúnd prenikavé ticho. Sama 

Wurmová ostala prekvapená a rýchlo hľadala slová. Jej 
myšlienky však prerušilo vŕzganie stoličky. Druhej, tretej, 

piatej. Postupne vstávala celá trieda, akoby vedela, že to je tá 

chvíľa, aby vyjadrili spoločný názor. Teraz, alebo nikdy. Aby 

ukázali súdržnosť, priateľstvo. Nehľadiac na obetu. Postupne 
vstali všetci. Sofia sa prekvapene okolo seba poobzerala. 

Pozrela na Kirsten. Videla v jej pohľade úsmev cez smutné 

oči. Určite si to takto nepredstavovala. Postupne sa postavili 
všetci okrem Angely. Wurmová len ticho pozerala, ako keby 

čakala, kým tejto vzbure požehná aj sama Angela. Tá sa 

pozrela na Kirsten a vstala zo stoličky. Už len počula, ako 
Wurmová hlasno zatvorila knihu, pozbierala si veci a vybehla 

z triedy.  

„Hovorím, že niečo na tebe je. Tam hlboko, za čo sa celá 

trieda pred chvíľou postavila. To nemá každý,“ usmiala sa 
Angela až sa jej na lícach zjavili kútiky a prisadla si ku Kirsten 

ladne, ako viktoriánska dáma. 

„Ale ja som o to nežiadala,“ chcela Kirsten Angele oponovať, 
ale tá jej skočila do reči:“ No veď práve! Nežiadala si o to 

a stalo sa to! Ja si takéto chvíle kupujem. Stoja za mnou ľudia, 

kedykoľvek sa mi to hodí. Bohatí ľudia to v sebe nemajú. 

Nepotrebujú to. Máme svoje peniaze. Je to rýchlejšie 
a praktickejšie. Ale ja nikdy nezažijem tento pocit, ktorý si 

teraz zažila ty. Ak by sa to isté stalo mne, tak nech by to bolo 

od všetkých akokoľvek úprimné, vedela by som že sú za tým 
sčasti peniaze. Nie to, kým som. Nemôžeš mať oba. Byť 
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bohatá a vyžarovať takúto energiu. Jedno vylučuje druhé. Aj 

keby o tebe nevedeli, že bohatá si, tak by to na tebe skôr či 

neskôr spozorovali. Tie peniaze by v tebe tú tvoju úprimnú 

vnútornú energiu zabili a nahradili by ju tou povrchnou, po 
ktorej všetci idú ako po údenom. Z bohatých ľudí proste 

peniaze sálajú. Neviem, či som natoľko citu vzdorná, ale mňa 

to ani netrápi. Zrejme neviem, čo by ma vlastne trápiť malo,“ 
usmievala sa Angela. 

„Vieš prečo som nechcela, aby to takto skončilo? Pretože 

slečna Wurmová už potrestaná je. Trestá ju každý pohľad do 
zrkadla, na strop spálne, do chladničky. Hľadá tam to, čo 

v živote nenašla a zameškala. A chce to zobrať každému, kto 

to našiel. Nemôžeme žiť večne. Ale môžeme vytvoriť niečo, 

čo bude. A ona vie, že po nej nič neostane. Nenapísala žiadnu 
knihu, nemá žiadne deti. Nikto sa nebojí smrti tak, ako 

zabudnutia. Môžeš zomrieť, ale budeš žiť ďalej. Ako dobre sa 

umiera starým ľuďom, keď sú obklopení vnúčatami, synmi 
a dcérami o ktorých každý hovorí, že sú celí otec, alebo matka. 

Ak sa o tebe učí v knihách, alebo sú tvoje knihy v mnohých 

knižniciach a poličkách, tak nikdy naozaj neumrieš. Budeš žiť 
ďalej v slovách, myšlienkach, ktoré si tu zanechala. Možno ťa 

budú ľudia citovať, dávať za príklad. Budeš žiť večne. Ľudia 

akoby cítili, že to bude ich energia na tom druhom svete, ktorá 

ich nenechá nikdy zomrieť. Slečnu Wurmovú už viac potrestať 
nešlo. Ak máš spálenú ruku, oheň ťa na nej už viac nepáli,“ 

dopovedala Kirsten a pozrela Angele do očí. 

„No tak vidíš, že rovnováha existuje. Buď sa všetko vyváži 
ešte v tomto svete, alebo je jedna miska v našom živote 

a druhá na tom druhom po smrti. Ale.. Čo ostane Kirsten po 

tebe? Škoda že nemáš toľko peňazí ako ja. Dokázala by si 

veľké veci. Nie si nimi skazená. Máš na to osobnosť, srdce aj 
tú energiu, ktorú tak nechceš zo seba uvoľniť. Na čo stále 

čakáš? Môžeš umrieť zajtra s úsmevom na perách? Alebo sa 

budeš hádzať, ako ryba na suchu s pokrúteným výrazom 
v tvári, že ty ešte nemôžeš umrieť?.. Ako slečna Wurmová,“ 
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zapozerala sa vyčítavo Angela na Kirsten a zažmurkala očami, 

akoby tú otázku chcela niekoľkokrát podčiarknuť. Nikdy si 

necítila, že ťa život obchádza? Plynie okolo teba a ty sa nevieš 

do neho zapojiť? A že je len na tebe, aby si urobila niečo 
výnimočné, aby sa ti to podarilo?“ pozrela sa Angela na 

Kirsten vyčítavo, ale Kirsten vedela, čo má na mysli. 

 
„Ja chcem ísť s vami,“ durdila sa malá copatá, sotva 

sedemročná Kirsten na chlapcov na ulici. 

„Nemôžeš ísť s nami. Nevieš sa bicyklovať. Naša základňa je 
v parku. Rovno pod tými veľkými gaštanovými stromami. 

Aby sme mali zásobu gaštanov hneď po ruke. Za týždeň budú 

zrelé. Už teraz sme ich niekoľko našli na zemi,“ 

„Ja sa naučím bicyklovať. Mamka ma naučí, pôjdem s vami!“ 
nenechala sa odbiť Kirsten a pozerala na bandu štyroch piatich 

detí, ako si na ulici kontrolujú ventily na bicykloch. 

„Aj keď sa budeš vedieť bicyklovať, tak nie si bojovník. 
Nepatríš do našej bandy“ dopovedal chlapec a ukázal na 

Kirstenine kolená. Oproti ostatným kolenám, na ktorých sa 

vynímali odznaky za bojovnosť a statočnosť, jazvy a chrasty, 
boli jej kolená hladké a pripomínali škrupinu bieleho vajíčka. 

Zrazu všetci nasadli na svoje bicykle a vyrazili. Kirsten sa za 

nimi ešte raz pozrela, kým nezmizli na konci ulice. Otočila sa 

a pozrela na bicykel na tráve. Bol to teraz jej najväčší 
nepriateľ, ktorý nechce, aby sa na ňom vozila a vždy ju zhodil 

zo sedla, ako divoký kôň. Po chodníku k nej už kráčala mama. 

„Stále nepočúva? Budeš ho musieť skrotiť. V živote bude veľa 
takých bicyklov, ktorých pozornosť si musíš zaslúžiť. Kým ju 

získaš, vytvoríš si s nimi vzťah. A ten samotný bude pre teba 

dôležitejší, ako výsledok. Ten bude už len čerešnička na torte. 

Ak sa chceš tým chlapcom zapáčiť, musíš urobiť to isté, čo 
urobili aj oni. A predpokladám, že bicyklovať sa naučili sami. 

Bez pomoci. Len tak sa dostaneš do ich zorného poľa. Nebudú 

na teba pozerať ani zhora, ani zdola. Budete si navzájom 
pozerať do očí. A môžeš si ísť sadnúť na verandu a vyvaruješ 
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sa rozbitých kolien. Nanešťastie aj zážitkov.. Ale pamätaj. 

Kolená sa raz zahoja a zážitky ostanú. Bez rozbitých kolien, 

žiadne zážitky,“ dopovedala a pomaly odkráčala späť do 

domu. Kirsten pozrela na bicykel ešte raz a dúfala, že sa naučí 
bicyklovať do konca týždňa. Vtedy už budú gaštany zrelé 

a bude môcť všetky tie okrúhle hnedé náboje pozbierať na 

hromadu a zásobovať nimi bandu, keď budú ostreľovať tých 
spoločných nepriateľov z vedľajšej ulice. Vytlačili ich z parku 

a takto im otvorene vypovedali vojnu. 

 
Prešlo pár dní a Kirsten si s odretými dlaňami a pokrivenými 

ústami šúchala kolená, keď okolo nej prefrčalo niekoľko 

bicyklov: „Stále sa nevieš bicyklovať?“ zakričal a smial sa 

jeden z chlapcov, kým nezmizli v diaľke. Kirsten vedela, kam 
smerujú. Zatla pästičky a podišla k bicyklu. Dvihla ho 

a rozbehla sa znova. Prešli dva dni a koniec týždňa bol na 

dosah. 
Bicykle merali na ďalší deň rovnakú trasu. Banda z vedľajšej 

ulice sa zhromažďovala v parku. Bol správny čas na odvetu. 

Uháňali ulicami, aby stihli byť v parku včas a aby si nachystali 
muníciu ešte predtým, kým bude nepriateľ v plnej sile. 

Rozhodovali minúty. Všetci riskovali v zatáčkach rozbité 

kolená a zlomené ruky. Ale teraz išlo o všetko. Praky mali 

nachystané pod lístím. Už len pozbierať gaštany a počkať 
nepriateľa na svojich pozíciách. Bicykle sa vrútili do parku. 

Všetci z nich povyskakovali ešte skoro za jazdy, až sa bicykle 

zrútili postupne na jednu hromadu. Zrazu však banda akoby na 
povel zastala. Nestál pred nimi nepriateľ. Na tráve pri ich 

základni bol o jeden bicykel naviac. Za ním stála Kirsten a do 

výšky jej obitých kolien sa týčila veľká kopa gaštanov. 

 
Kirsten si prešla rukou po kolene. Bolo hladké, rany sa dávno 

zahojili. 

 „Ja nečakám. Viem presne čo chcem. A viem presne, akú 
obetu budem musieť pre to priniesť. A že budem musieť to 
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rozhodnutie urobiť ja sama. Niektoré rozhodnutia však 

potrebujú svoj čas. Správne načasovanie prinesie 

najefektívnejší výsledok.  Potrebujú dozrieť, aby mali tú 

správnu chuť. Alebo aby dopadli k nohám, pretože visia nad 
tvojou hlavou, kde na ne nedotiahneš. Ani jablko neodtrhneš 

so stromu, kým nie je zrelé. Nechcem stlačiť spúšť, kým sa 

nenaučím strieľať. Mám nabité, aj zamierené, ale myslím, že 
tento krát by som minula. Chcem si byť istá zásahom do 

čierneho,“ pokojne rozprávala Kirsten.  

„Len aby sa tá vytrvalosť nezmenila na večnosť,“ dopovedala 
Angela a vstala zo stoličky. Videla pred sebou sebavedomé 

dievča, ktoré si premyslí každý krok. To ju zneisťovalo. Bola 

stále o krok pred ňou. Aj keď Kirsten samotnej sa vždy zdalo, 

že kulhá.  
Od toho dňa sa však už nestali dve veci. Slečna Wurmová sa 

nikdy do triedy nevrátila a Kirsten už nedostala za svoje 

slohové práce horšiu známku ako áčko. 
 

KÁVA SEBOU 

Kirsten stála na chodníku a pozerala sa na Sama. Letmo 
kontrolovala, či sa rebrík nehýbe. Vedela, že Sam je zručný 

a počas týždňa na ňom už stál niekoľkokrát a niekoľkokrát 

ešte bude. Keď však človeku záleží na blízkych a priateľoch, 

tak sa takéto myšlienky budú do zorného uhla vždy vkrádať. 
Nedali sa potlačiť. Transparent bol výrazný a zrozumiteľný. 

Sam sa natiahol a zavesil jeho pravý roh na klinec. Teraz už 

bolo dobre viditeľné, že kaviareň u Belindy bude mať zajtra, 
teda v piatok kávu zdarma, ktorú si môžete namiešať sami 

podľa vlastnej chuti. 10 druhov káv, 10 príchutí, 100 spôsobov 

ako si spríjemniť deň! Aspoň tak to vyjadroval veľký biely 

transparent nad kaviarňou. Sam zišiel dole z rebríka a pozrel 
sa na svoje veľdielo. Kirsten sa letmo usmiala. Pocítila jemné 

šteklenie v bruchu a akú takú nádej. Bola rada, že to stihli ešte 

kým im s Belindou nebolo na zadok chladno. Pozerala na 
Sama a bez slova vošla do kaviarne. Rovno oproti vchodu bol 
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veľký stôl  a na ňom 10 termosiek s rôznymi druhmi kávy. 

Bezkofeínová, dvojnásobná dávka kofeínu, brazílska, tmavo 

pražená.. Vedľa stola bol chladiaci, nerezový pult. Boli v ňom 

poukladané rôzne druhy mlieka a smotany. Plnotučné, 
nízkotučné, šľahačka, orieškové, čokoládové, vanilkové. Na 

hornom poschodí pultu bolo viacero druhov cukru. Biely, 

tmavý, trstinový, umelé sladidlá, miešatká a servítky. Nad 
stolom visela veľká čierna tabuľa s nápisom: Život sa skladá 

z rokov. Roky z mesiacov. Mesiace z dní a dni z hodín. 

Hodiny z minút a minúty zo sekúnd. Sekunda je jeden 
moment. Tento jeden moment môže zmeniť celý Váš život. Na 

akú kávu máte v tomto momente chuť? 

„Sam, poď si dať kávu,“ zavolala Kirsten na Sama, ktorý si 

ešte pred kaviarňou s rukami v bok obzeral transparent. 
„Si náš prvý zákazník, obslúž sa,“ prihovorila sa mu Kirsten, 

keď prichádzal k pultu s veľkými termoskami. Čo Sam 

nevedel bolo, že bol testovacou vzorkou. Kirsten chcela 
vedieť, či si každý dokáže bez problémov pripraviť kávu, na 

akú má chuť. Sam si zobral polystyrénový pohár a prečítal 

názvy káv v termoskách. Priložil pohár k tej s nápisom: 
Tmavo pražená. Načapoval si plný pohár. Vôňa zaliala 

kaviareň a nad pohárom sa vznášal malý, voňavý obláčik pary. 

Pozrel sa na pult vedľa a zobral si plnotučné mlieko. Nalial do 

pohára a zobral si umelé sladidlo s miešatkom.  
Zamiešal si kávu a odpil: „Hmm, ešte trochu sladšia by mohla 

byť,“ a zobral si ešte jedno sladidlo. Kirsten sa usmiala na 

Belindu a vyšla von. Ľudia si sem tam prečítali transparent. 
Zajtra sa ukáže, či Kirstenin plán zabral. 

 

DÁŽĎ - ALE TEN OSLOBODZUJÚCI 

Kirsten pozerala na Adama. Urobil grimasu, usmial sa 
a pokrútil hlavou. Stlačila ďalší kláves a klavír vylúdil jeden 

dlhý hypnotický tón. Počkala pár sekúnd a stlačila rovnaký 

kláves znova. Atmosféra v červenom domčeku bola úplne 
rovnaká ako mimo neho. Adam sa oprel o kreslo. 
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„Vieš, ja chápem, že môj život nie je úplne obyčajný. Ale lezie 

mi to na nervy. Čo by asi tak robili dvaja mladí ľudia sami na 

tomto mieste, hm?“ povedal Adam a rozprestrel ruky, pričom 

sa pozrel na trámy červeného domčeka. Otázka bola 
samozrejme rečnícka a obaja to vedeli.  

„Stále to je o peniazoch. Jedno ti dajú a dva zoberú. Teší ma 

len to, že obaja prechádzame zložitým obdobím a asi by 
nebolo vhodné prejaviť city. A ja som naozaj rád, že nie si ako 

ostané dievčatá. Neviem presne, prečo si iná, dospelejšia, ale 

práve preto som si ťa v triede všimol. Chcel by som ti 
povedať, prečo som voči tebe odmeraný, ale nemôžem. Viem 

však, že práve človek ako ty to chápe,“ dopovedal Adam 

a pozrel sa na Kirsten. 

„Každý máme svoje dôvody správať sa tak, ako sa správame. 
Určite to nie je z roztopaše. Ver mi, že sa čoskoro dozvieš 

moje dôvody a ja tvoje,“ odpovedala Kirsten a pozrela sa von 

z domčeka. Lialo ako z krhly. Ale ak by aj svietilo slnko, 
Kirsteninu náladu by to zrejme  neovplyvnilo. Vlastne bola 

rada, že ju slnko neznásilňuje lúčmi a príjemným teplom. 

Trápila sa. Sofia bude kvôli testom do zajtra v nemocnici 
a Emie nebola už týždeň v škole. Zrejme v tomto období 

farma vyžaduje jej stopercentnú prítomnosť. A jej vzťah 

s Adamom sa nikam nepohol.  

„Áno, peniaze sú našim psovodom. Držia nás na obojku a sem 
tam nami trhnú a zmenia smer našej chôdze. Preto je dobré, 

držať na obojku práve ich. Ak ich pustíš voľne si pobehovať, 

tak jedného dňa prídeš na to, že niekam utiekli a už sa 
nevrátia, alebo že sa ti zahryzli do zadku,“ dopovedala Kirsten 

a aj by sa chcela usmiať, ale nešlo to. 

„Ja viem, že to už nepotrvá dlho. Ale vieme, čo urobíme 

s našim vzťahom potom? Veľmi si želám chytiť ťa 
jednoducho za ruku. Ale nám dvom za to hrozí väzenie 

s najvyššou ostrahou,“ dodala Kirsten uštipačne. 
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„U Sofii asi žiadna zmena, či? Čo je vlastne dobré. Aj v škole 

vyzerala rovnako. Tak, ako predtým v ktorýkoľvek iný deň,“ 

dopovedal a pozeral na prázdne miesto na gauči. 

„Hovorila som s ňou včera. Chcela by ísť na farmu. Byť 
s nami. A ja vlastne tiež. Ak sa nič nezmení, na víkend sme sa 

sľúbili Emie, že jej pomôžeme,“ dopovedala Kirsten 

a pošúchala sa po lakti. 
„Pôjdeš s nami? Zopakujeme si náš výrobný postup z minula. 

A zrejme budú zrelé aj kukurice. Emiena mama vraj vždy 

navarí plný hrniec. Donesieme maslo, strávime všetci spolu 
znova pekné popoludnie,“ snažila sa Kirsten vykúzliť aspoň 

pár príjemných pocitov uprostred upršaného dňa. 

„Tá farma je jedna z mála vecí, ktoré ma potešia a kde sa 

uvoľním. Jasne, že prídem. Vyzdvihnem ťa a pôjdeme spolu. 
Ako to dovtedy vydržím, to teda neviem. Nedokážem si ani 

napriek toľkým možnostiam zariadiť život. Už aby som bol 

oficiálne dospelý a získal kontrolu nad svojím životom, lebo 
ma asi roztrhne. Cítim sa veľmi nevyužitý. Nemali by sme tu 

takto sedieť, ako dve zmoknuté kurčatá,“ skonštatoval Adam. 

Cítim sa ako zviazaný rukojemník vhodený do jazera a nie 
a nie sa utopiť. Ako keď vyjdeš z dverí, prejdeš cez ulicu 

a spustí sa búrka. A ja tam v strede tej ulice stojím premoknutý 

problémami a nadávam, že som si znova nezobral dáždnik, 

aby som sa im vyhol a ostal pekne v suchu. A tento dážď ma 
vždy neuveriteľne zväzuje. Bráni mi vyjsť z domu,“ 

dopovedal a pozeral pri tom z domčeka na nepreniknuteľnú 

stenu vody. 
„Vieš čo? Toto je na nič. Asi to nevydržím. Ja sa na teba 

proste nemôžem pozerať s tým všetkým, čo mám v hlave. 

Nemôžem to z nej vypustiť a to ma zabíja. Prekliate peniaze! 

Uvidíme sa zajtra. Asi sa potrebujem dobre vyspať. Dnes nie 
je dobrý deň. Asi by bolo dobré ukončiť ho čím skôr. Drž sa!“ 

dopovedal Adam, prehodil si bundu cez hlavu a utekal k autu.  

Kirsten ostala v červenom domčeku sama. Pozrela sa von 
dverami a asi by sa mala rozplakať, alebo tak niečo. Avšak 
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vedela, že sa tým nič nezmení. A nechcela pocítiť ten pocit 

slabosti. Veľmi by jej nepomohol nabiť už aj tak vybité 

baterky. Pozerala sa na dážď. Priťahoval ju. Vstala z pohovky 

a vykročila k dverám. V hnedých sandáloch a svetlých šatách 
mu kráčala naproti. Vystúpila z dverí a po skrivenom líci sa  

jej skotúľa kvapka až ku kútiku úst. Skĺzla na krk. Intuitívne 

privrela viečka a cítila, že plnou rýchlosťou niekde pár 
desiatok metrov nad ňou sa ponáhľajú dopadnúť všetky 

ostatné, ktoré nebo porodilo. Letia vzduchom, jedna vedľa 

druhej. Mlčky. Chladnú a vyberajú si ciele. S pousmiatym 
kútikom vnímala, ako na ňu dopadajú stovky ďalších. Vyšla 

celkom von z domčeka a v tom sa na nej rozbila snáď polovica 

temnej oblohy. Začala moknúť. Šaty zachytili všetky kvapky. 

Cítila, ako sa jej kĺžu po chrbte a ako sa po ich chrbtoch kĺžu 
ďalšie až dopadajú na zem. Za pár sekúnd bola úplne 

premočená. Dážď bol príjemný, trocha chladil, ale v sparnom 

dni pôsobil ako vykúpenie. Cítila tisícky kvapiek. Desaťtisíce. 
Vytvárali si na jej tele celé vodné svety, kde sa znova 

stretávali a rozoberali príjemný let chladným vzduchom. 

Rozbíjajú sa na desiatky ďalších, ale mnohými potôčikmi sa 
všetky znova stretli v jednom bode. A keď sa spojili, neboli 

tými už viac tými panenskými, ktoré vypadli z  prietrže 

mračien. Mali za sebou dlhú cestu, plnú zážitkov. A aj keď 

dopadli tvrdo, dokázali sa znova spojiť a naplniť cyklus matky 
prírody. Svoj osud. Ani mnohí ľudia to nedokážu. Nechávala 

ich teda splniť si ich cieľ, úlohu. Pomaly sa pokúšala otvoriť 

oči. Cez mihalnice jej prúdil potôčik, ktorý jej nedovolil oči 
roztvoriť naplno. Akoby chcel nechať s polozatvorenými 

očami rozvíjať jej fantáziu. Celú ju objal. Kirsten pristúpila na 

jeho hru. Predstavovala si Edwood. Prezerala si prázdne ulice. 

Ako všetci utekajú pod strechy domov, stromy, dáždniky a 
podchody.  Zrazu si mnohí uvedomili, že všetko nie je také 

dôležité, ako sa to pred niekoľkými minútami zdalo. 

Momentálne strácalo mnoho žien svoju nalíčenú tvár. Čierny 
potôčik im stekal po lícach a s ním aj celá ich dôstojnosť. 
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Účesy sa menili na kopy premočeného sena a kadernícke 

peniaze tiekli Edwoodskými kanálmi. Tie budú teraz voniať a 

páčiť sa. Dáždniky pribúdali, chôdza sa zrýchľovala. Ľudia 

ubúdali, cesty prázdneli. Svetlá sa zažínali, nostalgia a 
depresia nostalgicky deprimovali, zem černela a ľudia bledli. 

Teraz sa v mnohých Edwoodských domácnostiach zvažovalo, 

či naozaj chýba toľko vecí v chladničke. Cestoviny sa teraz 
zaobídu aj bez olív a cesnaku. Vchody budov sa stali zrazu 

tými najútulnejšími miestami pre lásku. Počty členov 

v Edwoodských domácnosti dramaticky narástol a odrazu 
počuť známe hlasy. Blesk preťal oblohu a tá zakvíkla 

hromovým hlasom. Kirsten podskočilo srdce do rytmu búrky. 

Atmosféra sa dala krájať. Záblesk poodkryl jej tvár, ktorá už 

nebola namrzená. Kvapky dažďa ju vyhladili. Resuscitoval jej 
vedomie. Znova a znova. To, ktoré aj tak znova po niekoľkých 

sekundách upadlo do ďalšej nostalgie. A stačilo tak málo. 

Odhaliť sa búrke. Neotvoriť dáždnik a skúsiť si ten pocit. 
Cítila sa slobodná. Doteraz ju dážď spútaval. Dnes ju 

oslobodil. Dokázal ju utláčať do rohu depresie v prázdnej izbe. 

Teraz jej uľavuje. Pochopila, že zatvára oči a ak chceme - 
otvára. A Kirsten ich chcela mať už len otvorené.   

 

NOVÝ ZAČIATOK (?) 

Dala si dole zásteru. Skladala ju a pozerala na zatvorené dvere, 
na ktorých Belinda práve otáčala ceduľku z „otvorené“ na 

„zatvorené“. Otočila sa ku nej a pohľadom potvrdila 

očakávania zajtrajšieho dňa. Bol štvrtok večer. Nasledujúci 
deň obe zistia, či plán „káva sebou“ zabral. Belinda nechala 

všetko na Kirsten. Sama cítila, že nedokáže držať krok s touto 

rýchlou dobou. 

„Spadla si mi z neba Kirsten. Čo ti poviem..,“ prekvapila 
komplimentom Kirsten.  

„Si dcéra, ktorú som nikdy nemala. Bože, už rozprávam, ako 

hlavná postava nejakej knihy. V každom prípade som s tebou 
prežila pekný príbeh. Ja dúfam, že sa zajtrajškom neskončí, ale 
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práve začne,“ dopovedala a sadla si na najbližšiu stoličku. 

Poobzerala sa po kaviarni. Napravila na stole malú sklenenú 

vázu a prstami prešla po kvete, ktorý bol v nej zastoknutý. 

Kirsten spozorovala na jej čele vrásky. Bola ako ten jeden 
strom v lese, ktorý tam rastie od začiatku. Jeho letokruhy 

znázorňujú roky, počas ktorých v tom lese rástol. Belindine 

vrásky boli ako roky, ktoré prežila v kaviarni. Kirsten si želala, 
aby už nepribúdali, ale naopak, vyhladili sa a stratili. Aby tam 

ostali už len tie získané časom, nie starosťami. 

„Netuším, či to zaberie. Ale keď som si dala do rovnice všetky 
premenné, tak uškodiť to určite neuškodí. Prechádzala som 

celý týždeň postupne všetkými zásobami. Mali by sme mať 

všetko. Termosky sú nachystané, pult tiež. Stačí už len ráno 

urobiť kávu, vyložiť mlieko a smotanu z chladničky do 
chladiaceho boxu,“ rozmýšľala nahlas Kirsten. Kaviareň 

vyzerala v šere pouličných lámp ako vyhladovaná príšera, 

pripravená pohltiť všetkých zákazníkov, ktorý sa dostanú do 
jej blízkosti. Kirsten si spomenula, že nedopila kávu, ktorú si 

urobila pred hodinou. Poobzerala sa a našla šálku vedľa 

papierových obrúskov. Nechala ju tam, keď si z nich šla 
zobrať a rozniesť po stoloch. Vyšla so šálkou pred pult, dala si 

ruku v bok a odpila zo studenej kávy. Vedľa nej bzučal 

chladiaci box, ktorý kúpila Belinda z druhej ruky. Kaviareň 

príjemne voňala a z tmy vykukovali prestreté stoly, pripravené 
usadiť stálych aj nových zákazníkov. 

„Idem sa prezliecť a ešte prejdem zásoby,“ vytrhla Kirsten 

z bdenia Belinda. Usmiala sa a odišla dozadu. Kaviarňou sa 
rozliehalo voňavé ticho. Kirsten sa oprela o pult a cítila, akoby 

sa jej na chvíľu zastavil čas. Cítila sa dobre. Nie úplne skvelo, 

ani nejako výnimočne šťastne. Len jednoducho dobre. Bola 

v takej tej krehkej rovnováhe, ktorú by vychýlilo jediné slovo, 
alebo myšlienka. Bola by tu teraz, ak by si nenechala čas na 

rozmýšľanie? Alebo by bola teraz na nejakom nudnom 

večierku z povinnosti? Vážila si túto chvíľu. Možno už dlho 
podobná nenastane. Dopila tú studenú kávu a šálku položila na 
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pult. Kaviarňou zapulzoval zvuk porcelánu. Mala pochybnosti. 

Ale pochybnosti boli dobré. Udržiavali ju v strehu.  Netušila, 

či plán vyjde. Nepresviedčala sa dopredu o žiadnom výsledku. 

Všetko čo chcela bolo, aby pomohla Belinde.  Kvôli nej 
dúfala, že jej predpoklady budú správne. 

„Môžeme ísť,“ vyhŕkla Belinda a kráčala k dverám. Kirsten 

vyšla z kaviarne a sledovala, ako ju Belinda zamyká. 
S poskočeným zámkom vo dverách poskočilo Kirsten srdce 

a v bruchu akoby sa jej vyliala fľaša teplého medu. Tieto 

pocity zrejme pocíti aj zajtra ráno. Pocity, ktoré by si 
nedokázala kúpiť za žiadne svoje peniaze. 

„Vieš.. Toto sú chvíle, ktoré v človeku ostanú až do smrti. Na 

toto si spomenieme aj za osem rokov. Aj za dvadsať. Toto je 

moje bohatstvo. A nehovoriac o skúsenostiach, ktoré som 
nadobudla počas pripravovaniu nášho plánu. Ja som svoju 

porciu odmeny už dostala. Veľmi dúfam, že dostaneš aj ty 

svoju,“ dopovedala Kirsten a vybrala sa k autu. Belinda zišla 
dvoma malými schodíkmi k svojmu autu. Nasadla a stiahla 

okno na strane spolujazdca.  

„Som za teba rada. Že to takto berieš. Je to pre mňa pocta. 
Pracuješ pre kaviareň tak, ako keby bola tvoja vlastná. Nemám 

čo dodať. Vyspime sa. Zajtra nás čaká nový deň. Snáď aj nový 

začiatok. Ahoj!“, povedala Belinda a naštartovala. 

„Ahoj, nemám čo dodať. Vyspi sa,“ zakývala Kirsten 
a naštartovala. Sledovala, ako Belinda odchádza. Zaradila 

rýchlosť a dúfala, že kaviareň preradila na vyššiu rýchlosť tiež 

a neostane stáť na mieste v neutrále s bublajúcim motorom, 
ktorému za chvíľu dôjde benzín a zhasne. 

 

Piatok ráno bol pre kaviareň bežný deň. S výnimkou toho, že 

ak by dostali za každú otázku, či je káva naozaj zadarmo jednu 
mincu, tak by si za celý deň zarobili snáď aj na dve nové 

kabelky. Transparent do vnútra naozaj prilákal ľudí. Bolo to 

z ich strany zatiaľ trocha opatrné. Sem tam si niekto zobral 
kávu sebou a zastavil sa pri pulte zaplatiť, lebo naozaj neveril, 
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že káva je v ten deň naozaj zadarmo. Deň zbehol obom 

celkom rýchlo. Nedalo sa povedať, že nový nápad bola trefa 

do čierneho. Nebol to však ani prepadák. Kirsten však vedela, 

že jedna lastovička leto nerobí. Chápala, že na nový produkt si 
musia ľudia zvyknúť a zahrnúť ho do svojich životov 

a potrieb. Sobota a nedeľa boli tradične najsilnejšie dni, kedy 

do kaviarne prúdili veriaci po omši a rodiny s deťmi. Káv 
sebou sa predalo ešte menej ako v piatok. Belinda s Kirsten 

zatiaľ svoj plán nijako nevyhodnocovali. Samotná Kirsten 

videla na Belinde napätie. Vedela, že ešte nie je ani neskoro, 
ale že je zároveň stále skoro hodnotiť. Vedela, že odpoveď je 

vo vytrvalosti. Naučila sa vidieť príležitosti a nie prekážky. 

Zisk miesto straty a odmenu miesto rizika. Preto si stále 

zachovávala chladnú hlavu. Týždeň prešiel obom celkom 
rýchlo. V kaviarni bol čulý ruch aj cez týždeň a ani jednej sa 

nezdalo, že sa niečo zmenilo. Sem tam si Kirsten uvedomila, 

že znova postavila novú termosku kávy na stôl a že zo 
skladíka pomaličky miznú zásoby. Dni ubiehali až si Belinda 

uvedomila, že je znova pondelok. Zamkla dvere a otočila 

tabuľku z „otvorené“ na „zatvorené“. Kirsten zbierala z pultu 
termosky a nosila ich k umývadlu. Belinda prešla ku kase 

a urobila uzávierku. Chvíľu sa prehrabávala v účtovníckom 

programe. Kirsten vyrušilo jemné citoslovce „ach“. Prestala 

umývať termosky a pozerala na Belindu.  
„Vieš, čo sa stalo dnes, čo sa ešte v kaviarni nestalo? Čo je iné 

dnes oproti iným dňom?“ rozprávala prekvapene  Belinda 

a stále pozerala do počítača. 
„No to teda neviem. Nezdá sa mi, žeby sa udialo niečo 

neobvyklé,“ skonštatovala Kirsten. 

„Dnes je prvý deň, kedy sa v kaviarni predalo viac káv sebou, 

ako tu na mieste,“ dopovedala Belinda a otočila monitor ku 
Kirsten. Obe boli tak zaujaté prácou, že si ani nevšimli, že 

nastala táto zmena. Tržby za kávu sebou rástli pomaly, ale 

rástli. Ľudia si zrejme začali na tento nový produkt zvykať. 
Kirsten pozerala v šere na Belindu, ako si obzerá monitor. 
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Z jej tváre vyčítala, že že kaviareň bude v Edwoode ešte 

nejaký ten rok otvorená. Kirsten bola rada, že zvolila najprv 

tento plán a nie ten jednoduchší. Vďaka nemu sa Belinda 

nemusí so svojím dieťaťom s nikým deliť a nebude zaspávať 
s pocitom macochy. 

 

ÚČTOVANIE 
Adam si zavesil kabát v malej pracovni hneď za dverami. 

Angela už sedela za stolom a nahadzovala do počítača údaje. 

Sedela vzpriamená a každý jej pohyb vyzeral ako naučené 
gesto. Možno vyznievalo jej drahé, tmavomodré sako v týchto 

priestoroch ako zbytočne okázalé gesto, Angela si však na 

týchto maličkostiach zakladala. Adam sedel oproti nej 

v rifliach a v koženej bunde a vyzeral skôr ako okoloidúci, než 
spolumajiteľ továrne. Angela vyzerala ako ozajstná ekonómka 

a vzbudzovala rešpekt. Napriek tomu, že bola fabrika jedným 

veľkým hangárom s množstvo strojov, zákutí a skladov, bola 
účtovnícka kancelária len jednou malou izbou. Stoly boli 

umiestené pri stene, v rohu bol stojan s vodou, gauč a stôl. 

Oproti kancelárskym stolom bolo jedno veľké okno, predelené 
na dve časti. Adam z neho stále sledoval výrobnej haly pod 

ním. Pozeral na zamestnancov, ako behajú sem a tam 

s polohotovými výrobkami. Cítil za nich zodpovednosť. Ale 

taktiež cítil, ho zbavujú slobody na úkor tej svojej. Fabrika 
bola jeden veľký organizmus. A aby prežili, museli všetky jej 

súčasti spolupracovať. Avšak teraz ich prežitie závisí od 

Angelinej rodiny. Tá už predbežne súhlasila s kúpou podielu. 
Každý piatok sa v tejto malej kancelárii stretol Adam 

s Angelou, aby spracovali účtovnícke doklady. Obe rodiny 

chceli, aby sa postupne obaja oboznamovali s chodom fabriky, 

získali skúsenosti, ktoré v škole nezískajú. A obe rodiny zatiaľ 
zrejme plánovali, že týmto spoja nielen účtovníctvo, ale aj obe 

duše. Adam prešiel okolo okna a sadol si k svojmu stolu. Ani 

nezačal pracovať, oprel sa a zapozeral na Angelu. Pocítila jeho 
pohľad na svojom ľavom líci.  
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„Čo?“ opýtala sa začudovane. Stále to bola ona, ktorá si ho 

doberala pohľadom, alebo slovami. Tento druh pohľadu od 

Adama nepoznala.  

„Len rozmýšľam, ako sa to všetko vyvinie. Môj život, tvoj. 
Život tejto fabriky, našich rodičov. Čo od toho očakávaš? 

Nejaký happyend, kde budú všetci šťastní až do smrti? Aj ty 

sama vieš, že takto to v ozajstnom živote nechodí, dopovedal 
Adam a odvrátil zrak. 

„A ty si myslíš, že tvoje city zachráni nejaká náhoda? Zázrak? 

Kirsten?“ dopovedala Angela a Adam sa na ňu mierne 
nevraživo pozrel. 

„Na rozdiel od teba verím aj v duševné vlastníctvo. Morálne 

hodnoty. Nielen v zásady a pravidlá,“ ohradil sa Adam. 

„Čiže v Kirsten,“ usmiala sa Angela a na sekundu privrela oči, 
aby zastavila moment pred odpoveďou. 

„Trpko to lezie z úst čo?“ usmial sa teraz naopak Adam. 

„Vieš.. Aj ja by som rada uverila na rozprávky. Tak ako môj 
život, tak aj ten tvoj je jedna kľukatá cesta. Obaja by sme 

chceli zísť z tejto cesty a stratiť sa niekde v lese. Možno by si 

tam chcel nájsť nejakú stratenú devu, ktorá sa neskôr ukáže 
byť princeznou s polovicou kráľovstva. A budete žiť šťastne 

až do smrti. Ja, že budem odkliata nejakým dobrým skutkom 

a všetci budeme žiť šťastne až do smrti“ dopovedala s 

úsmevom Angela a prehrabla si ustarostene vlasy. Zrovnala 
papiere ležiaca na stole a pokračovala v práci. Adam taktiež 

spozornel a potichu vnútorne, aj keď nerád, ale súhlasil.  

„No jasne, pani zlá kráľovná, ktorá za svoju zlobu vlastne ani 
nemôže. To tá kliatba. Bohatstvo zatienilo tvoj pohľad, 

povedal Adam a tiež sa zasmial. 

„Ja chápem, že práve teraz pracujeme na svojej budúcnosti. 

Sme zodpovední. Sme dospelí. Bola si ty vlastne dieťa? Vieš 
taká tá malá Angela, ktorá raz rozbila loptou okno, alebo jej 

spadol na zem natretý chlieb a začala v kuchyni plakať,“ 

opýtal sa Adam. 
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„Myslím, že peniaze mi boli ako most a prešla som vďaka ním 

od plienok ponad detstvo, ktoré som zažiť mohla hneď 

k životu, ktorý väčšina ľudí nikdy nezažije. Či to ľutujem? 

Nedokážem to posúdiť. Keďže som to nezažila, nechýba mi to. 
Nemôže ti chýbať niečo, čo si nikdy nemal,“ dopovedala 

Angela a ďalej nahadzovala do počítača údaje. Adama 

zamrazilo. Cítil v sebe niekde vo vnútri akési prázdne miesto 
a nevedel ho definovať. Asi nejaká nenaplnená spomienka 

z detstva. Niečo, čo tam byť mohlo a nikdy neprišlo. Chýbalo 

mu to, že mu to nechýba. Cítil, ako keby mal určitú časť 
mozgu odumretú. Alebo akoby nebola nikdy aktivovaná. Ako 

kúsok zhnitého jablka, ktoré už nebude nikto môcť zjesť. 

„A ty túto prácu robíš dobrovoľne? Nechcela by si byť niekde 

inde? Robiť niečo, čo by ťa naozaj bavilo a napĺňalo?“ kládol 
otázky Adam ďalej. 

„Nechcela, prečo Ja tu nie som na rozdiel od teba nasilu. 

Robím správnu vec. Pracujem na sebe. Nedokážem na to 
myslieť ináč. Som už finančne odovzdaná. Na jednej strane 

peniazom a životu v bohatstve. Postavila som sa pred ne, 

otočila, roztiahla ruky a spadla do nich ako do tej najmäkšej 
postele. A oni ma celý život rozmaznávajú. A na druhej strane 

som odovzdaná tento život brániť, zveľaďovať a napredovať,“ 

rozprávala Angela a ťukala pritom do klávesnice. Hovorila 

o tom, ako o niečom, čo tu s ňou bolo odjakživa. Adam to tak 
necítil. Práve ten pocit, že by sa mal finančne odovzdať 

svojmu životu v ňom vyvolával pocit rukojemníka. Akoby mal 

ďalej šoférovať svoj život. Pridávať plyn, preradzovať 
rýchlosti. Len už nebude v ruke držať volant. Na druhej strane 

sa bál, že ak ten volant v ruke držať bude, tak jeho život môže 

stáť na mieste a on bude s tým volantom v ruke vyzerať ako 

malé dieťa, ktoré ním krúti sem a tam a predstavuje si, že už 
prešlo troma štátmi a že má za sebou neuveriteľné 

dobrodružstvá. Tak ako žijú chudobní ľudia. Vo svojich 

bohatých predstavách. Hľadal nejaký kompromis. Nejaké 
múdre riešenie, ktoré by ho postavilo medzi tieto dva svety 
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a dovolilo mu poberať výhody peňazí a slobodu chudobných, 

ktorí nie sú zviazaní daňovými priznaniami a úrokmi. Chápal, 

že sa nemá problémom a výzvam vyhýbať, alebo ich 

minimalizovať. Ale na nich dorásť. Cítil, že každým dňom 
v tomto období rastie. Ale nie dostatočne rýchlo. Kirsten bola 

pre neho ako katalyzátor. To ako rozmýšľala, jej činy a to 

neznámo, ktoré kráčalo vždy s ňou, ho nútili a stimulovali 
prehodnocovať jeho vlastné činy. Jednoducho sa prichytil, že 

Kirsten ho inšpiruje. Aj keď o tom ona sama nevedela. Pozrel 

na Angelu. Tvárila sa naozaj odovzdane. Pracovala, ako keby 
bola táto práca nekonečná. Bola ako stroj. Áno to bolo ono. 

Vyzerala a pôsobila ako stroj. Nie ako človek. Keď sa 

odovzdala, tak pred dverami zanechala aj množstvo emócií, 

ktoré teraz nemali v tomto živote miesta. Bola ako batoh, 
ktorý má obmedzený priestor. Nedá sa do neho napratať celý 

dom. Cestujúci si tento batoh zoberie so sebou na výlet 

a nabalí do neho len to najnutnejšie. Tým cestujúcim boli 
peniaze. Zobrali Angelu na výlet. Avšak predtým v nej doma 

vybrali všetky tie nepotrebné a zbytočné veci ako city, pocity 

a emócie. Batohu sa cesta páči. Je dobrodružná a nemusí 
kráčať. Len sa nechá nosiť. Len netuší, kam táto cesta vedie. 

Čo ak si cestovateľ nevšimne bralo a obaja spadnú na dno 

priepasti? Adam civel do okna pred sebou, práca stála. 

Z myšlienkového bdenia ho vyrušila Angela. 
„Vieš prečo budeš do konca života chudobný? A teraz 

nemyslím len peniaze. Pretože nevieš, čo chceš. Nie si si istý 

svojim výberom. Nevieš do ktorej strany utekať, tak stojíš na 
mieste. Ja si plním sny a ciele, pretože okolo seba nevysielam 

zmiešané signály. Idem si za nimi priamo. Zmierila som sa 

s tým, že som a budem bohatá. Dávam do mojich cieľov sto 

percent. Nie deväťdesiatosem, nie deväťdesiatdeväť, ale 
rovných sto. Ty svojich sto percent rozhadzuješ okolo seba. 

Drobíš energiu a čas. Alebo.. Alebo si jednoducho ešte ani tie 

sny a ciele plniť nezačal. Zhromažďuješ energiu do jedného 
bodu. Práve zatajuješ dych a mieriš na ten cieľ. Chceš si byť 
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istý, že to bude priamy zásah. To by bol ten lepší prípad. Sama 

som zvedavá, ako sa to všetko vyvinie. Zatiaľ nemienim stáť 

na mieste. Nesieme zodpovednosť za životy mnohých ľudí, aj 

keď stále nie sme v rámci spoločenských pravidiel dospelí. 
Ale môj zlatý. My sme dospelí viac, než všetci čo v tejto 

fabrike pracujú. Už teraz sme v plnej sile. A to je darom, nie 

trestom. Akiste.. Nič nie je zadarmo. Niečo sme museli 
obetovať. Niečo, čo nám spoločnosť, alebo život raz vráti. 

Rovnováha existuje. Preto sa môžeš teraz cítiť na miske váh 

dole. Že život má teraz navrch. Cítiš sa ako kameň. Ale ver 
mi, že pocity tvojej vlastnej práce, úspechov a dosiahnutých 

cieľov tvoju myseľ prevzdušnia a zrazu pôjde tvoja miska na 

váhe nahor. A jedného dňa pochopíš, že si v rovnováhe so 

svojím životom,“ rozprávala Angela a v hale sa medzitým 
zasvietili veľké lampy. Nesmelo osvetlili malú kanceláriu. 

Svetlo nachvíľu Angelu prebudilo. Vstala a prešla k nádobe 

s vodou. Napustila si pohár vody, postavila sa k oknu 
a sledovala ruch vo fabrike. Odpíjala z pohára, nepohol sa na 

nej ani vlas. Adam ju sledoval. Bola tak dospelá, až pôsobila 

osamelo. Dlhé šaty, vlasy perfektne upravené, jemný mejkap. 
Adam nevedel, či sa pozerá na tínedžerku, alebo dospelú ženu. 

Za iných okolností by sa mu tento pohľad páčil. Teraz v ňom 

však vyvolával viac otázok ako odpovedí. 

„Vieš kde je teraz Kirsten? Hrá na klavíri po meste. V domove 
dôchodcov, v jednej reštaurácii.. Robí presne to, čo my. Niečo 

čo ju baví a napĺňa. Ale je v tom rozdiel. Medzi nami a ňou. 

Ona to prežíva, užíva si to. Robíme všetci to isté a predsa 
odlišne. Šťastie prichádza s dávaním a nie s prijímaním,“ 

nedopovedal Adam vetu a Angela mu skočila do reči: 

„Peniaze prichádzajú a ja si nemôžem želať viac. Žijem svoj 

sen, plním si sny a dosahujem ciele. Už mi ostáva asi len si 
zaspievať,“ dopovedala, usmiala sa a sadla si späť k stolu. 

Adam si prisunul kreslo a so vzpriameným chrbtom 

pokračoval vo svojej práci. Na chvíľu sa zase odovzdal 
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financiám. Nemalo zmysel s Angelou ďalej debatovať. Ale bol 

rád, že tento rozhovor prebehol. 

 

BOHATÍ A BOHATŠÍ 
Na Belindino prekvapenie sa tržby každým týždňom 

zvyšovali, avšak pracovala menej. Stáli zákazníci nepribúdali 

a ani neodbúdali. Celý čas pribúdali zákazníci, ktorí sa 
obslúžili v kávovom bufete. Ten sa stal pre občanov mesta 

obľúbeným miestom pre štart do každodenného pracovného 

dňa. Belinda postupne vyrábala nové príchute z domácich, 
miestnych surovín. Pomaly prestávali nakupovať polotovary. 

Samotná Belinda cítila, že chytila druhý dych. Okrem koláčov 

vyrábala sirupy a experimentovala s kávou. Počúvala 

zákazníkov a za krátku dobu mal kávový bufet ustálený 
sortiment, kde si každý zákazník dokázal namiešať svoju 

obľúbenú kávu. Do kaviarne prichádzali zákazníci aj 

z odľahlejších miest a aj takí, ktorí si svoju cestu naplánovali 
len kvôli Belindinej kaviarni. Tento úspech sa dostal až za 

hranice Edwoodu a jedného dňa vkročili do kaviarne dvaja 

záhadní páni s drahými, čiernymi manažérskymi kufríkmi. 
„Dobrý deň, môžeme hovoriť s majiteľom?“, opýtal sa jeden 

z nich Kirsten, kým pripravovala kávu.  

„Belinda! Môžeš na chvíľu?“ zakričala Kirsten smerom do 

skladu a zobrala k stolom kávu a zákusok. Belinda prišla 
k pultu. Chvíľu sa všetci rozprávali. Kirsten zatiaľ utierala 

stoly a jedným okom sledovala ich konverzáciu. Belinda sa 

zvláštne usmievala a sem-tam pozrela na Kirsten. Zobrala 
tácku s použitým šálkami a chcela vykročiť k pultu. V tom 

ukázala Belinda prstom na Kirsten a obaja páni sa otočili. 

Kirsten ostala stáť a obaja muži vykročili priamo k nej.  

„Môžeme sa s Vami na chvíľu porozprávať ohľadom 
investičnej možnosti? Majiteľka nás poslala za Vami. Kávový 

bufet je Váš nápad?“ vypytoval sa jeden z nich. Kirsten 

položila tácku späť na stôl a posadila sa. 
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„No áno je. Trochu. Vymysleli sme ho spolu s Belindou, aby 

sme preklenuli výpadky v tržbách,“ odpovedala neisto Kirsten. 

„Chceli by sme z tejto kaviarne urobiť frančízu. Nápad sa nám 

páči. Sme pripravení zainvestovať do tejto spoločnosti 
a rozšíriť Belindinu kaviareň aj za hranice Edwoodu,“ 

dopovedal a oprel sa o stoličku. Belinda pred nich položila 

tanieriky so zákuskami a kávu. Kirsten nevedela, čo povedať. 
Všetko čo chcela, bolo len pomôcť Belinde. Odkrojila si 

z koláča a vložila voňavý kúsok do úst. 

„Toto je Belindina kaviareň. Neviem, prečo sa pýtate túto 
otázku mňa,“ nechápala Kirsten. 

„Pretože Vás chceme mať v tejto frenčíze ako produktového 

a marketingového poradcu. Chceme kompletný balík,“ 

odpovedal neznámy a odpil si z kávy. 
„Môžem Belinde pomôcť, ale nechcem sa podieľať na tomto 

pláne. Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som Belinde 

pomohla. Teda ak sa rozhodne s Vami spolupracovať. Ale 
nechcem sa viazať, ani nič sľubovať,“ odpovedala Kirsten 

a vložila si ďalší kúsok koláča do úst. 

„Budete bohatá,“ zašepkal ten druhý a nahol sa ku Kirsten. 
„Ale ja už bohatá som,“ odpovedala Kirsten a rozhliadla sa po 

kaviarni. 

„Chápem,“ usmial sa investor: „Ale môžete byť ešte viac. 

Vybudovať frančízu potrvá nejaký rok-dva. Neskôr môžete 
trebárs vstúpiť na burzu a podiel predať,“ doplnil. 

„A ako dlho to potrvá?“ pýtala sa Kirsten. 

„Záleží od toho, koľko budete chcieť zarobiť. Ale myslím, že 
odteraz za pätnásť rokov,“ spresnil investor. 

„A potom čo ďalej?“ kládla ďalšie otázky. 

„Budete zabezpečená do smrti. Môžete do tejto kaviarne 

kedykoľvek prísť a do smrti si vychutnávať koláče,“ 
odpovedal investor. 

„Tak ako teraz?“ usmiala sa Kirsten a vložila si do úst ďalšie 

sústo. 
„Áno. Tak ako aj teraz,“ usmial sa taktiež investor. 
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„No a to môžem aj bez toho, aby som stratila pätnásť rokov. 

Či som bohatá, alebo nie,“ podotkla Kirsten. 

„Ja nedbám. Ak má možnosť mnoho ďalších ľudí ochutnať 

Belindinu kaviareň, tak osobne budem veľmi rada. Má čo 
ponúknuť,“ usmiala sa. 

„Áno, má,“ súhlasil investor. Obaja muži dopili kávu a odišli 

k pultu. Kirsten zatiaľ obsluhovala zákazníkov, aby mala 
Belinda čas, dohodnúť sa. Kútikom oka už len videla, že muži 

podali Belinde obal s papiermi a odišli. Belinde žiaril na tvári 

prekvapivý úsmev, zmiešaný so strachom a nadšením. Ak by 
do nej teraz niekto zahryzol, tak by chutila ako jahodovo-

vanilkovo-mentolovo-citrónový koláč so štipkou chilli. Hrali 

ňou všetky emócie. 

„Kirsten.. O toto som nežiadala. Dúfala som, že ešte kaviareň 
zachránime, ale dostalo sa mi omnoho viac. Pravdupovediac 

neviem, čo mám robiť. Práve sa mi otvorila komnata, do ktorej 

som veľmi nechcela nazrieť,“ rozprávala Belinda v rozpakoch, 
kým Kirsten umývala taniere. Vedela, že hovorí o odchode na 

dôchodok. Odpratať sa z tohto sveta a dať miesto iným. 

Nepoznala nič iné, len svoju kaviareň, pečenie koláčov a vôňu 
kávy.  

„Chápem ťa. Cítiš sa, ako keď prepustia väzňa po štyridsiatich  

rokoch z väzenia. Zrazu nebudeš vedieť, čo ďalej so životom. 

Za týmito kaviarenskými múrmi máš svoj život. Nepoznáš nič 
iné. Každý ťa v meste pozná. Si niekým. A teraz sa bojíš, že 

tvoj život bude prázdnejší, aj keď bude bohatší, so skoro 

neobmedzenými možnosťami,“ skúšala Kirsten odhadnúť 
Belindine pocity. Tá len kývla hlavou na stranu a dala jej 

miernym úškľabkom za pravdu. 

„Pozri. Stačí ak tým pánom predáš svoje know-how. Alebo si 

necháš v spoločnosti nejaký malý podiel. Budeš dostávať 
dostatok peňazí na to, aby si mohla každý deň otvoriť túto 

svoju kaviareň a piecť ďalej koláče. Nie je nič zlé na tom, že 

tvojou motiváciou nie sú peniaze. Že budeš mať lepší pocit, 
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keď budeš ráno odomykať tieto dvere, ako z rátania súm, ktoré 

by ti denne prichádzali na účet, skúšala upokojiť Belindu. 

„Áno, pomyslenie na akékoľvek bohatstvo ma neupokojuje. 

Skôr straší. Čo by som si s tými peniazmi počala? A tiež si 
myslím, že by som mala menej času pre seba a kaviareň. A ten 

sa nedá v mojom veku zaplatiť žiadnymi peniazmi. A každým 

rokom hodnota môjho času rastie. To už nie je nič pre mňa,“ 
vzdychla si Belinda a utrela už aj tak čistý pult. Kirsten ju 

sledovala a vedela, že nech sa rozhodne akokoľvek, tak ďalšie 

dni už budú iné. Také, ktoré ešte nikdy nezažili. Od toho dňa, 
kedykoľvek Kirsten za sebou zamkla dvere kaviarne, tak 

vedela že kaviareň tu bude aj zajtra. A že dvere tejto kaviarne 

sa každý večer zrejme zabuchnú v mnohých ďalších miestach 

po celej krajine. 
 

HUDBA 

„Pomôžete mi ten klavír dostať na chodník? O chvíľu príde 
Sam a odvezie ho v dodávke,“ nevedela sa už dočkať Kirsten, 

kedy si na neho zahrá. V tom jednom slove bola ukrytá všetka 

inšpirácia a motivácia. Celý ten krátky príbeh odkedy klavír 
našla, až pokým na neho nezarobila. Počas tohto príbehu si 

s tou hromadou dreva a kláves vytvorila vzťah. Taký, ktorý sa 

nedá kúpiť. Kým na neho našetrila, v hlave sa jej odohrali 

desiatky príbehov. Ako si ho dovezie domov, kam ho uloží.. 
Snáď päťdesiat krát zmenila skladbu, ktorú na ňom zahrá ako 

prvú. Predstavovala si dni, rána a večere v červenom domčeku 

pri jazere. A ten z domčeka si prenesie do obývačky v dome. 
Klavír ešte nie je ani doma a už má pocit, ako keby na neho 

hrala už aspoň sto krát. O toto všetko by prišla, keby ho kúpila 

hneď v prvý deň. Vytvorila by si k dnešnému dňu mnoho 

reálnych príbehov a pekných chvíľ. Ale tie si vytvorí tak či tak 
aj teraz. Avšak budú chutiť ešte lepšie. Celý tento príbeh, 

mesiace práce a trpezlivosti sa vošli do jediného slova. Toho, 

ktorým tento príbeh vyjadrí. Pán Newton sa usmial. Vedel 
koľko chvíľ strávila Kirsten či už pred výkladom, alebo v 
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obchode. Za ten čas spoznal aj on Kirsten, Už vedel že je 

veľmi trpezlivá a cieľavedomá. Od prvého dňa, kedy ho 

Kirsten poprosila, aby na ňu s klavírom počkal, kým si 

u Belindy na neho nezarobí, na neho dal ceduľku „predané“. A 
aj keď sa ľudia divili, že tam stojí už mesiac, tak ho nepredal 

nikomu, aj keď mu sem tam niekto popred nos zamával 

bankovkami.. Každému len opakoval, že keď je predaný, tak 
je proste predaný.  

Dnes nastal deň D a klavír opustí svoje čestné miesto. 

S pomocníkom ho spoločne vyteperili z predajne cez dvere. 
Narýchlo pohľadal miesto, kam ho odtlačiť. Pred predajňou 

bol široký chodník s lavičkami, usporiadanými do štvorca. 

Jedna strana tohto štvorca nebola osadená lavičkou a vytváral 

optimálne miesto na ulici, na ktorom nebude klavír nikomu 
zavadzať. Poobzeral sa z dverí, či niekomu klavírom nerozpučí 

nohu a potlačili. Prešli ním cez chodník a zastali na 

vyhliadnutom mieste. Klavír obstúpený lavičkami vyzeral na 
ulici zaujímavo. Akoby si niekto zostavil mini sálu a chystal 

mini koncert. Kirsten sa zboku prizerala. Prvýkrát videla 

klavír na dennom svetle. Teraz bol ešte krajší. Chodila okolo 
neho a spomínala, kedy ho videla prvý krát. Vtedy si 

uvedomila, že kým na neho našetrila, tak nezískala len mnoho 

svojich imaginárnych príbehov, ale vlastne vďaka nemu 

pomohla Belinde s kaviarňou. Ak by nebolo tohto konkrétneho 
klavíra a Kirsteninej trpezlivosti, ktovie ako by to s kaviarňou 

vlastne dopadlo. Bola spokojná so svojim rozhodnutím 

a nemala prečo ľutovať, že ho nekúpila hneď v prvý deň. 
Prišla by o viac, ako o ten čas, ktorý hraním na neho aj tak 

doženie. Teraz sa aj vďaka nemu ľudia tešia na novú službu 

v kaviarni, nový výber káv a kaviareň prežíva miesto 

pomalého umierania svoj druhý život. Trpezlivosťou si 
k nemu a k Belinde vytvorila vzťah. Možno by pre ňu dnes 

toľko neznamenal a nebol by v ňom zapísaný žiadny príbeh. 

Dnes má pre Kirsten hodnotu, ktorá sa jednoducho nedala 
zaplatiť peniazmi. Dnes zapadol posledný dielik puzzle. 
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Pán Newton pokrútil hlavou, usmial sa a vošiel späť do 

predajne. Kirsten jedným okom sledovala klavír a druhým 

vyzerala Sama a jeho dodávku. Postavila sa pred klavír 

a prešla rukou po klávesoch. Sen, ktorý sa stal skutočnosťou. 
Teraz zažila presne ten pocit, nad ktorým zaspávala. Tá 

atmosféra bola magická. Svet navôkol prestal na chvíľu 

existovať. Ľudia prechádzali po chodníku a obzerali si klavír 
aj Kirsten. Mnohí z nich jednoducho taký pohľad ešte 

nevideli. Bola ako nápis knihy: Dievča s klavírom na ulici.  

Z bdelého snívania ju prebudil pán Newton: „Ešte stolička. 
Skoro sme na ňu zabudli. Každý klavír má svoju stoličku. To 

určite vieš,“ dopovedal a postavil pred Kirsten takú tú malú, 

otočnú, ošumelú, stoličku. Vysedenú, hudbou nasiaknutú- 

Určite sa s klavírom poznali už niekoľko dekád. Kirsten sa 
zháčila a uvedomila si, že úplne na ňu zabudla. Asi preto, lebo 

v domčeku ich má niekoľko. Ale klavír je kompletný len 

s touto. Je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Sú rodina. A teraz do 
tejto rodiny pribudla Kirsten. Skoro sa cítila ako macocha. 

Položila ju bližšie ku klavíru a sadla si na ňu. Mala dostatok 

času a začínala sa nudiť. Tak aspoň nastavila výšku. Ešte raz 
otvorila slovníček a prebehla zrakom ufúľané, niekoľkokrát 

prepísané noty. Zatvorila ho a položila na klavír. Čakali na 

chvíľu, kedy sa cez ruky vysypú do klavíra a potom na ulicu. 

Spomenula so na Sofiu. Chcela by jej tak veľmi teraz zahrať 
skladbu, ktorú vytvorila len pre ňu. Každý tón bol časť jej 

osobnosti. Každá časť melódie vykresľovala pred očami 

niektorý výraz tváre, niektorý zo zážitkov, ktoré spolu prežili. 
Ak by sa dala  skladba zhmotniť, stala by sa Sofiou. Sofia sa 

vlastne stala skladbou. Vždy keď s ňou Kirsten chcela byť, tak 

si ju zahrala. A teraz s ňou chce byť. Zabudla, že je na ulici, 

koľko je hodín a aké je počasie. Bola do skladby zamilovaná 
a nedokázala sa viac kontrolovať. Začala hrať. Pocítila 

magické puto, ktoré sa začalo vďaka tej skladbe medzi ňou a 

klavírom vytvárať. Alebo skôr utvrdzovať. Akoby jej doniesli 
práve narodené dieťa. Ulica ostala ulicou. Ľudia prechádzali 



121 

 

okolo Kirsten, ruch už pokročilou hodinou pomaly ustával. 

Bolo neskoré popoludnie a už aj samo slnko sa unavene 

plazilo za horizont. Kirsten udrela bez prípravy do klavíra. 

Každú notu mala v hlave prehratú sto krát. Nemusela 
rozmýšľať a ani sa sústreďovať. Stačilo položiť ruky na klavír 

a započúvať sa do vlastnej skladby. Do svojho vnútra, ktoré jej 

ju po celý čas prehrávalo. Nemusela si ani opakovať noty. 
Bolo to, ako keď sa malé dieťa pustí do zmrzliny. Ono presne 

vie, ako bude chutiť. Chce jej mať plné ústa tu a teraz. Kirsten 

chcela mať plné uši  hudby. Jej vnútro sa naplnilo známou 
melódiou a Sofiou. Pocítila prílev inšpirácie. Ruky sa už 

nedali zastaviť a doslova po klavíri lietali. Noty sa z neho 

sypali všade naokolo, ako z gejzíru, ktorý sa po miliónoch 

rokov predral na povrch a vytryskol. Mesto akoby niekto 
práve opláchol studenou vodou. Ľudia prestali na chvíľu 

rozmýšľať a niekam sa ponáhľať. Melódia zaliala celé to malé 

námestie a tiahla sa okolo domov, lámala na ich rohoch a hrala 
vlastne aj za nimi. Pán Newton prestal rátať peniaze 

v pokladni, vysypali sa mu z dlane späť a vykročil z obchodu 

na ulicu. Naskytol sa mu pohľad, ktorý aj napriek svojmu 
pokročilému veku ešte nevidel. Mladé dievča, úplne 

odstrihnuté od okolitého sveta a svet, ktorý sa snažil s týmto 

úkazom splynúť. Ľudia sa vedľa Kirsten zastavili a počúvali. 

A tí, ktorí sa zastaviť nemohli, akurát slalomom zdolávali 
pouličné lampy sledujúc pritom Kirsten. Škoda že mal len dve 

uši. Skladba sa mu veľmi páčila. Nikdy predtým ju nepočul. 

Poobzeral sa dookola a zbadal, že ľudia, ktorí opodiaľ zastali, 
vyzerajú rovnako prekvapene ako on. Každý mal v tvári 

neuvedomelý optimistický kŕč. Hudba im úplne zviazala nohy 

a stáli jej tam napospas. Pohltila ich ako nejaké veľká hudobná 

príšera. 
Až teraz pochopil význam slov, keď niekto hudbou žije. 

Hudba žila v Kirsten. Hrala, akoby chcela Sofii zachrániť 

život. Pozerala uprene na svoje ruky, ktorými ukazovala na 
noty. Lietali zo strany na stranu a klavír postupne zaplavoval 
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celú ulicu hudbou. Tiahla sa ulicou presne tak, ako vôňa 

z neďalekej pekárne. Vytiahla niekoľko ľudí oproti cez ulicu z 

obchodíkov. Pán Newton sa pozeral okolo seba. Obzeral si so 

záujmom všetky tie pokojné a pozitívne naladené tváre. Jedna 
jediná skladba. A videl, koľko ľudí ukončí deň o čosi krajšie. 

Bol rád, že ten klavír predal práve Kirsten Dostala sa mu ešte 

odmena navyše. Práve cítil, ako sa v ňom tvorí zážitok, na 
ktorý do konca života nezabudne. Ak mnoho iných ľudí, ktorí 

sa práve nachádzali na ulici. 

Každý sa pozeral tak akosi hanblivo, pretože nevedel, komu je 
skladba určená. Chodili okolo Kirsten skoro po špičkách, 

akoby ju nechceli za žiadnu cenu vyrušiť. Aby skladba trvala 

čo najdlhšie. Kirsten len hrala a hrala. V kontraste s ulicou 

akoby bola na nej jedinou osobou. Všetky noty si opakovala 
v hlave snáď tisíc krát. Boli pripravené pre tento klavír, pre 

túto chvíľu a pre tú konkrétnu osobu, ktorá tu práve nebola. 

Bola s Kirsten, v Kirsten. 
Každým úderom do klavíra si uvedomovala, že už nič nebude 

také, ako predtým. Každým úderom cítila, že sa k niečomu 

približuje. A každým úderom sa niečomu inému zasa 
vzdiaľuje. Hraním cítila, že sa čas zastavil. A Kirsten práve 

teraz potrebovala, aby sa zastavil. A ak nie zastavil, tak aspoň 

spomalil. Aby postupne našla odpovede na svoje otázky. Aby 

sa pripravila na svoju ďalšiu etapu života. 
Hudba šíriaca sa u uprostred mesta nachvíľu zmenila 

každodennú  rutinu. Narušila všetky tie návyky a stereotyp 

všetkých, koho tá hudba pohltila. Mnohí sa na akoby 
pozastavili len preto, aby vstrebali atmosféru a mohli  ju takto 

odniesť do svojich domovov a kancelárií. Sledovali opodiaľ jej 

ruky, ktoré jemne, cielene a precízne stláčali klávesy. Sem tam 

vyletela ruka do výšky a zvýraznila  tón, či úryvok melódie. 
Nejakí ľudia vytiahli telefóny a nahrávali si tento súkromný, 

komorný koncert. Nemohli však nahrať to, ako sa tóny plazili 

z klavíra na ulicu. Ako vyliezli po kmeňoch stromov do ich 
korún a následne sa preplazili na strechy domov. Padali do 
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odkvapov a pretekali cez ich okraj, liali sa po oknách, ktoré sa 

pod ich vibráciami otvárali. A tóny pomaličky liezli do vnútra 

ľudských obydlí, do uší ich obyvateľov a následne ich 

zhypnotizovaných posielali k oknám.  
Kirsten hrala, akoby to mala byť jej prvá a možno aj posledná 

skladba. Tak dlho čakala na tento klavír, že sa od neho 

nevedela teraz odlepiť. A to si ho skoro kúpila v prvý deň 
a odviezla mlčky domov. Teraz by nehrala na tejto ulici a už 

vôbec by nezmenila náladu jedného Edwoodského dňa aspoň 

u jedného jeho obyvateľa. V záplave emócií si ani ona sama 
neuvedomovala túto chvíľu. Len sa započúvala do hudby, 

ktorá vychádzala z klavíra. Schizofrenicky si uvedomovala, že 

to dievča potrebuje svoje emócie zo seba vyplaviť. Pre 

niekoho iného. Že si ich nechce nechať len pre seba. Zbadala 
Samove auto. Prestala hrať. Vstala spoza klavíra, keď ju 

oslovil neznámy chlapec: „Ako sa volá tá skladba?“ dopovedal 

a ďalej ju natáčal na mobil.  
„Pre Sofiu,“ odpovedala Kirsten. Vôbec ju nezaujímalo, že si 

ju niekto neznámy nahráva. Za každou obľúbenou skladbou sa 

skrýva príbeh. A Kirsten ho práve vyrozprávala bez toho, aby 
otvorila ústa. Počuli ho všetci, ale rozumela mu len Kirsten. 

Zakódovaná správa, ktorú si každý rozkódoval podľa seba. 

Usmiala sa a vykročila Samovi  naproti. Dnes si splnila jeden 

sen. Aj samotný temný pasažier nachvíľu prestal dobiedzať, 
pohodlne sa usadil a počúval. V tomto okamihu bol 

ohľaduplný a nedržal pred Kirsten obraz smrti jej mamy. 

Možno si chcela len zahrať. A možno si zahrala práve teraz, 
aby sa znova cítila slobodná. Kedy za sebou necítila osud, 

ktorý netrpezlivo klopká prstami po stole a očakáva konečnú 

odpoveď. 

 
MRKVA A DEJEPIS 

Emie kráčala k skleníku. Bol to jeden z tých všedných dní, 

kedy nebude mať znova čas na knihy. Bol čas pozbierať ďalšiu 
úrodu. V tejto chvíli bola rozpoltenou osobnosťou. Na jednej 
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strane sa jej páčila práca v skleníku. Dotýkať sa rastlín, ktoré 

sleduje celý čas. Aký zázrak sa v ňom každý deň deje. Ako zo 

zeme „z ničoho“ vyrastie farebná zelenina. Milovala tú vlhkú 

vôňu, ochutnávanie šťavnatých plodov. Na druhej strane 
vedela, že sa takto každým dňom vzdiaľuje svojmu snu stať sa 

veterinárkou. Známky v škole nasvedčovali skôr tomu, že sa 

stane dobrým poľnohospodárom, ako  veterinárkou. Tento rok 
bol v škole dôležitý. Známky sa zohľadňovali pre budúce 

prijímačky na ďalšiu školu. No a tá škola mala byť práve 

veterina. Každá dobrá známka znamenala krôčik bližšie 
k vytúženej budúcnosti. Emie však vedela, že ak neprešľapuje 

na mieste, tak práve robí malé krôčiky vzad. Čaká ich teraz 

množstvo písomiek a učenia sa. No a nejaká tá ročníková 

práca. A na to všetko bude mať Emie len veľmi málo času. 
Z myšlienok ju vytrhol zvuk, prichádzajúci od skleníka. 

Pridala zvedavo do kroku.  

„Kirsten? Čo ty tu robíš?“ opýtala sa zvedavo Kirsten, ktorá 
nosila do skleníka prázdne bedničky.  

„No. Veď som ti písala správu, že ti môžem dnes prísť 

pomôcť. Telefón si nedvíhala. Dnes je pekne. Celkom sa mi 
žiadalo stráviť čas na farme,“ dopovedala a nadýchla sa 

zeleninovej vône, ktorá vychádzala zo skleníka. 

„Hmm, aha. Telefón.. Kde ho len mám,“ zasmiala sa Emie 

a prehľadala si košeľu. 
„Tak to som veľmi rada, že si tu. Aj práca pôjde rýchlejšie. 

Aspoň nebudem večer tak dobitá. A možno stihneme pozrieť 

dokonca aj do kníh,“ uvažovala nahlas Emie. Vkráčali spolu 
bok po boku do skleníka. Bedničky už boli po stranách 

nachystané. Stačilo ísť po hriadkach, vyberať plody 

a odhadzovať burinu. 

„Vieš, že budúci týždeň je tá písomka?“ opýtala sa Kirsten 
a oproti Emie cez dva metre širokú hriadku vyťahovala ďalej 

zeleninu. 

„No viem. Ale tiež viem už teraz, ako dopadne,“ odpovedala 
mierne smutným hlasom Emie a hodila hrču buriny do koša.   
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„Viem, nemáš čas na učenie. Tak aspoň keď sem tam prídem, 

pomôžem ti s povinnosťami mimo dom,“ konštatovala 

Kirsten. 

„Ale nechodíš tu len kvôli tomu.. Cítila by som sa kvôli tomu 
blbo. Nechcem mrhať tvojím časom a taktiež sa nechcem cítiť 

ako obeť,“ hovorila príkrym hlasom Emie. 

„Tak dobre. Áno chodím tu egoisticky aj kvôli sebe, lebo sa 
mi tu jednoducho páči. To spojenie s prírodou. S tebou. To 

vážne do takto príjemne stráveného dňa musí niekto niekoho 

nútiť?“ zasmiala sa Kirsten. 
„Tak to som rada, že sa tu cítiš dobre. Asi tu skysnem na 

veľmi dlho. Môžeš ma tu chodiť navštevovať. Návštevné 

hodiny pre príbuzných a priateľov nás odsúdencov sú každý 

deň popoludní,“ zasmiala sa Emie. 
„Len neviem, čo urobím s tou písomkou. A potom s tou 

ďalšou. Niečo som si stihla prečítať, ale na písomku to 

nestačí,“ skonštatovala Emie.  
„Koľko strán si stihla prečítať? Aspoň po piaty bod?“ pýtala sa 

Kirsten a neprestávala vyberať z hriadky zeleninu. 

„No. Len po druhý,“ odpovedala Emie.  
Kirsten sa oprela o hriadku a pozerala do rozrytej zeme: „No 

tak to nie je dobre. Vieš čo? Ja budem pre teba učebnica..,“ 

nedopovedala a Emie dodala: „Veď už si!“. Kirsten sa 

zasmiala a pokračovala: „Došla som po siedmy bod. Ešte tri 
a pohoda. Tak ti môžem popri práci tú látku, z ktorej budeme 

písať tú písomku prerozprávať. Ja si to aspoň zopakujem a ty 

si snáď niečo zapamätáš. Môžeme sa navzájom preskúšať. 
Prípadne dones učebnice tu do skleníka. Takto využijeme 

všetok čas na 200%“ nahlas uvažovala a dvihla zrak na Emie. 

„Ty myslíš, že to bude takto fungovať?“ pýtala sa prekvapene. 

„A nie? Keď budem do teba dve hodiny hustiť dookola jedno 
a to isté?.. Snáď sa niečo na teba nalepí! Stále viac ako keby si 

sa do kníh nepozrela vôbec. A klábosiť môžeme aj v škole cez 

prestávky,“ odhaľovala Kirsten postupne svoj vznikajúci plán.  
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Od toho dňa sa skleníkom miesto bežných tínedžerských 

rozhovorov niesli texty dejepisu, zemepisu, matematiky, či 

literatúry. Kirsten sa často učila dopredu látku, ktorú 

nemusela, len aby toho stihli za tých pár hodín niekoľkokrát 
týždenne prebrať viac. A rozdiel bol badateľný. Niekedy to 

jednoducho vyšlo a Emie dostala z písomky, alebo po 

preskúšaní známku, v ktorú ani ona sama neverila. Niekedy to 
nevyšlo a v žiackej knižke si našla staré známe známky. 

Pokrok bol u však u Emie zrejmý. Kirsten na sebe časom 

spozorovala, že ju samotnú to teší snáď viac, ako Emie. Bola 
vďačná za tieto úprimné pocity. Tento ich mini projekt jej 

pomáhal dospieť na svoje vlastné rozhodnutia. A dúfala, že jej 

pomôže nabrať síl pred vystrelením šípu. Aby doletel až do 

terča a aby to bola trefa do čierneho. Aby neminula. 
Podčiarknuté, spočítané, Emie musela napísať nadchádzajúcu 

písomku na najlepšiu možnú známku, aby mala šancu dostať 

sa na prijímačky na vytúženú školu. Posledné dni pred 
písomkou dokonca v skleníku držala v rukách častejšie knihu, 

ako zeleninu, alebo vytrhanú burinu. Kirsten sa snažila všetku 

prácu urobiť za ňu. Len aby získala dostatok času pripraviť sa 
na písomku. 

Deň D sa blížil. A priblížil sa na dosah. Za niekoľko hodín sa 

Emie dozvie, kam sa bude uberať jej život. Zajtra po štvrtej 

hodine. 
„Vieš.. Neraz som zvažovala zaplatiť si doučovanie. Ale boli 

by to vyhodené peniaze. Aj tak by som nemala kedy chodiť na 

tie hodiny. Práca na farme mi ozaj zaberá väčšinu dňa. No 
a potom si prišla na ten skvelý nápad. A on naozaj fungoval. 

Kúpila si mi niečo, čo sa nedá zaplatiť peniazmi. Čas,“ 

rozhovorila sa Emie a hrala sa s náušnicou v uchu. 

„Tak uvidíme zajtra, či sme ho kúpili dosť,“ odpovedala 
Kirsten a zahryzla si do mrkvy. 

„Bolo by úžasné, keby sa zajtra stal zázrak. Ale stále to bude 

malý krôčik. Ešte sa budem musieť pripraviť na skúšky na 
veterinu. Tie sú síce až o rok, ale už teraz viem, kde ten rok 
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strávim,“ povedala rozpačito Emie a v ruke rozmrvila hrudu 

hliny. 

„Nevieš, čo sa udeje za rok. Ver mi. Preto nie je potrebné sa 

tým práve teraz zaoberať. Sústreď sa na zajtrajšok,“ 
upokojovala ju Kirsten a pozerala cez sklenené dvere ako 

jemný chladný dážď zmáča stromy naokolo. 

„Áno zajtrajšok. Nemám dobrý pocit. Aj keď sme robili, čo 
sme mohli, stále cítim, že by som tých hodín potrebovala viac. 

Ale som vďačná za každú jednu, ktorú sa nám podarilo 

ukradnúť,“ dopovedala Emie a oprela sa o drevené hriadky 
vedľa Kirsten. Sledovali spolu to upršané divadlo, ktoré ich 

obe tak melancholicky upokojovalo. Kirsten natiahla poza 

Emie ruku a objala ju okolo ľavého ramena. Pritisla si ju k 

boku. Emie si hlboko vzdychla a oprela hlavu o Kirstenine 
rameno. Skleníkom sa nieslo bubnovanie kvapiek a chrúmanie 

mrkvy. Za jeho oknami stekali po rastúcich plodoch ovocných 

stromov chladné kvapky. Dnes urobili ďalší krok k splneniu 
vytúženého sna. 

 

POSLEDNÁ SKÚŠKA 
Kirsten sa posadila za klavír. Prešla rukou po klávesoch, 

akoby z nich chcela utrieť prach. Hladila ich ako mačiatko, 

ktoré bude za chvíľu priasť. Oproti si sadla ku klavíru Angela. 

Biela blúzka, biele silonky a tmavá sukňa dokonale pasovali 
k svetlému klavíru. Ihneď prešla  klávesmi a zahrala pár 

jednoduchých melódií. Pozorne načúvala, či je klavír dobre 

naladený. Jej pozornému uchu neušiel jediný falošný tón. Pani 
Millerová stála vedľa nich a vyberala z kopy papierov skladbu, 

ktorú mali dnes hrať. Navzájom na seba spoza klavírov 

nevideli. Pani Millerová vložila do stojana noty pre Angelu, 

prešla ku Kirsten a podala jej nalistovaný hudobný zošit.  
„Nechcem vám obom dnes znova robiť rozhodcu. Jednoducho 

sa sústreďte na hru. Angela, vieme už z predošlej hodiny, že si 

klavírny génius. Tak prosím ťa ten klavír úplne neroztrep. 
Bude stačiť, ak bude skladba naozaj bezchybná a zahraná od 
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srdca. Vo finálnom kole sa stretnete najlepší z najlepších. Ak 

jedna z vás zlyhá, zlyháte obe,“ viedla pani Millerová pred 

skúškou predslov, aby sa vyvarovala minulému 

„predstaveniu“. Vždy to bolo rovnaké. Najprv obe začali hrať 
podľa nôt. Potom však Angela začala do skladby pridávať 

svoje vlastné obmeny a Kirsten na nich reagovala. Nehrali 

falošne a každá skladba znela úplne úžasne. Avšak pri takejto 
improvizácii vznikalo vždy riziko chyby. Millerová netušila, 

ako dokážu obe zvládnuť stres na súťaži. Predsa len v triede sa 

cítili ako doma. Bolo to ich útočisko. Pred obecenstvom bude 
stačiť malé zaváhanie a týždne skúšok vyjdú na zmar. A to len 

kvôli osobným pohnútkam. Tomu sa chcela Millerová vyhnúť. 

Aj keď pripúšťala, že improvizácia by dostala ich výkon na 

iný level a zaručila víťazstvo. Preto ich vždy nechala hrať až 
do konca. Aj keď takúto skúšku neschvaľovala. Sama mala 

rozdvojený názor na ich hru. Snáď Angela dá dnes Kirsten 

pokoj a nacvičia skladbu bez chyby. 
Kirsten položila ruky na klávesy. Pani Millerová sa vždy 

smiala, ako dokážu také malé a skromné ruky zahrať tak 

komplikované skladby. Pre Kirsten boli krátke prsty 
nevýhodou, ale práve preto boli na klavíri také obratné a vrtké. 

Nechty nemala nijak špeciálne upravené. Stálym hraním sa jej 

akýkoľvek lak skôr, či neskôr zničil. Mala ich len jemne 

zastrihnuté, s vrstvou priesvitného laku. Sálou sa rozozvučal 
prvý tón. Pri dverách stáli traja, štyria študenti. Privreli dvere. 

Kirsten prikladala do skladby ďalšie noty. Millerová cítila, ako 

ňou prechádzajú emócie. Počítala doby. Dva, tri, štyri, teraz 
Angela. Položila na klavír ruku a už vtedy vedela, že skladba 

bude tak dokonalá, ako jej perfektne urobená manikúra. Jej 

dlhé a tenké prsty vedeli zahrať akordy aj bez toho, aby 

musela ruky na klavíri preložiť. Na Kirstenin posledný tón 
prilepila Angela svoj dnešný prvý. Prechod bol bezchybný. 

Ako keby hral celú skladbu stále jeden klavirista. A o to 

v súťaži išlo. Aby bola skladba aj napriek prechodom 
z jedného klavíra na druhý jednoliata. Angela hrala svoju časť 
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a postupne sa blížila Kirstenina časť, kedy do Angelinej vnorí 

ďalšie noty. Postupne hrali obe tú istú skladbu, avšak 

prehadzovali si navzájom pasáže. Millerová prísne počúvala 

s privretými očami, či niekde neutečie nejaký falošný tón a či 
je odohratá každá nota. Otvorila oči a videla, že obe hrajú ako 

stroje. Boli úplne pokojné, ba by odprisahala, že sa pri tom 

nudia. Odohrali celú skladbu. Prvýkrát. Millerová ich vždy 
nechala zahrať tú istú skladbu tri krát za sebou bez prestávky. 

Kirsten začala hrať skladbu druhýkrát. Avšak Angela 

nepočkala na svoju pasáž a do tej jej začala pridávať pár 
ďalších nôt. Millerová sa zamračila: “A už je to tu zase!“ 

pomyslela si. Kirsten mrkla na Angelu. Tá sa neusmievala, len 

proste hrala. Bola maximálne sústredená. Pomaly prechádzali 

k Angelinej pasáži. Skladba bola stále ta istá, len znela akosi 
farebnejšie a zaujímavejšie. Angela vylúdila niekoľko nôt 

svojej pasáže a v tom sa k nej pridala Kirsten. Avšak na 

rozdiel od Angely neboli jej noty agresívne a jemne podčiarkli 
Angelinu melódiu. Tá na zmenu zareagovala a začala hrať 

Kirsteninu hru. Millerová sa ani nesnažila niečo povedať, 

alebo ich prerušiť. Vedela, čo práve príde. Obe sa rozohrali 
a skladba začala byť hudobne agresívnejšia. Stále však 

neurobili žiadnu chybu. Táto hudobná bitka by mala víťaza, 

len ak by sa jedna z nich pomýlila, čo sa zatiaľ nestalo. Sálou 

sa začala rozliehať nádherná skladba až študentom pri dverách 
otvárala oči. Jeden z nich vybehol von zo sály. Utekal po 

chodbe a za sebou počul silnejúcu hudbu.  

Vbehol do najbližšej triedy a skríkol: „Kirsten a Angela zase 
hrajú proti sebe!“ a vybehol na chodbu, späť do sály. V triede 

sedelo asi pätnásť študentov. Tí na seba na sekundu pozreli 

a vystrelili zo stoličiek. Tí celkom vzadu preskočili dokonca 

niekoľko lavíc, aby stihli dobehnúť do sály, kým skladba 
skončí.  

Angela zatiaľ prudko udierala do klavíra s vidinou, že Kirsten 

urobí chybu. V sále sa vytvorila atmosféra, ako na súťaži 
a všetci len nemo vyvaľovali oči. V tom obe dohrali skladbu 
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tretíkrát a miestnosťou sa rozliehalo ticho. Bolo počuť len ich 

rýchle dýchanie. 

„Ja viem o čo sa snažíš. Ale nerozumiem, prečo pre teba chyba 

znamená niečo zlé. Chybou je báť sa urobiť chybu. Vtedy 
chybu urobíš. Ja sa však nebojím urobiť chybu,“ povedala 

Kirsten a odsunula sa stoličkou vedľa klavíra, aby na Angelu 

videla. 
„Chyba, ktorú urobíš, bude ten malý rozdiel medzi tebou 

a mnou. Štve ma len jedno.. Čím neskôr ju urobíš, tým lepšia 

v hraní na klavír budeš. Lebo to ja som tu tá motivácia a múza, 
kvôli ktorej sa zlepšuješ,“ podotkla Angela, vypla hrudník 

a prebehla rukami ponad klávesy zahrajúc imaginárnu pasáž.. 

„No. A čo ak tu chybu nikdy neurobím?“ usmiala sa Kirsten 

a dychčala ďalej. 
„No. Tak to bude katastrofa. Pretože potom budem ja rovnako 

dobrá, ako ty,“ zamračila sa Angela. 

„A nie je to skôr úplne úžasné, že ste obe tak dobré? Že ste sa 
našli a že máte naozajstnú šancu tú súťaž vyhrať? Našej škole 

sa to ešte nikdy nepodarilo. Zviditeľnite nás, seba, mesto. Nie 

je detinské toto všetko zahodiť kvôli osobnému prospechu? 
V dnešnej skúške ani nemusíme pokračovať. Ste výborné, 

technicky pripravené. Len neviem, či ste aj emočne 

pripravené. Dúfam, že vďaka tejto súťaži si nájdete cestu 

k sebe a nie od seba. Chcete zahodiť vaše kamarátstvo?“ 
zapojila sa do rozhovoru pani Millerová.  

Angela dvihla obočie: „Naše kamarátstvo?“ dopovedala a aj 

chcela k tomu povedať niečo uštipačné, avšak ostala sama 
prekvapená, čo v nej táto veta vyvolala. Doteraz nemala čas 

zamyslieť sa nad ich vzťahom. Stále ho mala v hlave 

zafixovaný, ako boj. A v boji stoja  vždy dve strany proti sebe. 

Ale čo ak bojujú spolu na jednej strane? Za seba. Za nich obe. 
Takéto pocity boli pre Angelu neprípustné a neznáme. 

Znamenali slabosť a rozptýlenie. Chcela byť sústredená. 

Strojové uvažovanie jej vyhovovalo. Dokázala ním kráčať 
priamo a efektívne za svojimi cieľmi. Akékoľvek emocionálne 
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rozptyľovanie bolo neprípustné. Kirsten bola neprípustná. 

A Angela bola neprístupná. A želala si, aby to takto aj ostalo. 

Naozaj vidia všetci ostatní ich vzťah ako priateľstvo? Mohla si 

to nevšimnúť? Ako je to možné, že dokázalo takto spontánne 
vzniknúť bez jej pričinenia? Cítila, že pláva v neznámych 

vodách, 

„Na kamarátstvo teraz nemáme čas“ dodala ticho. Bolo po 
skúške. Vstala a odkráčala z triedy.  

 

Kirsten pozerala na prázdne miesto v lavici. Na stoličke mala 
sedieť Sofia. Nesedela. Bola na vyšetreniach v nemocnici. 

Znova. Otočila hlavou a sledovala Emie. Nervóznu a plnú 

očakávaní. Písomka, ktorá môže zmeniť jej život. Pre 

ostatných len jedna z ďalších. Pre Emie jedna z posledných. 
Známka, ktorá môže premeniť jej vysvedčenie na pozvánku na 

skúšky, alebo jeden z mnohých, nič hovoriacich popísaných 

papierov. Viac pre Emie urobiť nevedela. Zatiaľ nie. Skúšala 
sa popasovať so svojimi myšlienkami. Urobila všetko, čo 

mohla, alebo bola sebecká a odmietla inú možnosť len kvôli 

tomu, že nebola sama pripravená urobiť dôležité 
rozhodnutie?.. Nevedela to posúdiť. Možno aj nechcela. 

Vypĺňala prázdne políčka písomnej práce a nevnímala čas. 

Ticho v triede ju hypnotizovalo a dávalo priestor 

k nekonečnému prúdeniu myšlienok a emócií. Bolo jej jasné, 
že odpovede na otázky nenájde na strope svojej spálne, ani 

v chladničke medzi jogurtmi. Koľkokrát to skúšala. 

Potrebovala by ďalšiu hodinu krasokorčuľovania. Čo by 
urobila mama? Jedno vie. Čo urobiť nemala. Nastúpiť do toho 

lietadla, ktoré s ňou odletelo a už jej ju nikdy neprinieslo späť. 

Nevedela, že vtedy naposledy zamávala svojmu doterajšiemu 

životu. Jedna z najotrepanejších metafor sa udiala práve pred 
jej očami. S lietadlom odletelo všetko, čo dovtedy poznala. 

A bez prípravy ju zozadu zrazila a zaliala silná vlna studeného 

oceánu, v ktorom sa snaží dodnes plávať a neutopiť sa. Kedy 
sa jej zdá, že je v jeho úplnom strede a kedy sú všetky prístavy 



132 

 

rovnako vzdialené. A nech pláva akýmkoľvek smerom, tak sa 

jej zdá, ako by si vždy vybrala tú najdlhšiu a najúmornejšiu 

trasu. Ak má život nejakú logiku, tak už žiadnu lekciu 

nepotrebuje. Vyčerpala všetky hodiny teórie a mala by byť 
pripravená zamestnať sa vo svojom živote.  

„Končíme, položte perá a odovzdajte písomky“ vytrhlo 

z bdenia Kirsten. Cítila sa ako keby ju táto veta teleportovala 
z inej dimenzie späť do reality. Zháčila sa a pozrela na papier. 

Na niektorých miestach poškrtaný, ale odpoveď svietila pri 

každej otázke. Rýchlo po ňom prebehla očami. Zdalo sa byť 
všetko v poriadku. Pozrela na Emie. Ticho sedela a pozerala sa 

do papiera. Kirsten pokrčila obočím. Vedela, že ak by jej 

učiteľka dovolila do ruky zobrať pero, tak by na papieri 

tancovalo z jednej strany na druhú. Zrejme nestihla napísať 
písomku tak, ako by si to želala. Kirsten odovzdala prácu 

a sadla si späť na miesto. Učiteľka si všetky práce zrovnala 

a za triedneho ruchu vyšla z triedy. Kirsten vrzgla stoličkou 
a prešla k lavici ku Emie. 

„Je to na nič. Čo si tu budem nahovárať. Na tej farme 

skysnem!“ povedala a hádzala knihy do tašky. 
„Niekedy sa proste zázraky nedejú. Mala by som sa s tým 

zmieriť, aby som nebola zbytočne sklamaná,“ dopovedala, 

hodila do tašky peračník, zazipsovala ju a pozrela na Kirsten. 

Chcela niečo na to povedať, ale sama v sebe hľadala 
momentálne motiváciu sa každé ráno po zobudení 

nerozplakať. Emie odovzdane mykla perami, zaviazala si 

okolo pása červenú károvanú košeľu a odišla z triedy. Kirsten 
aj napriek tomu nezdieľala jej náladu. Rozsudok vykoná až po 

oznámení známok. 

 

OBETA. ZNOVA. 
Kirsten sedela v červenom domčeku a sledovala hladinu 

jazera, zvlnenú popoludňajším slabým dažďom. Nevedela kam 

ísť. Mala plnú hlavu Sofie. Choroba postupuje a riešenie bolo 
v nedohľadne. Bola pripravená sa obetovať, len aby sa Sofia 
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vyliečila. Ale zatiaľ jej žiadne peniaze sveta nedokážu 

pomôcť. Stláčala jedným prstom v krátkych intervaloch jednu 

a tú istú klávesu na klavíri. Znelo to monotónne a so zvukom 

dažďa priam hypnoticky. Chcela sa sústrediť a rozmýšľať. 
Nad všetkým, čím teraz prechádza. Cítila, že postupne prahne 

ako mláka na horúcom asfalte v obedňajšie poludnie. Možno 

keď úplne vyprahne a emócie budú celkom potlačené, tak 
dokáže urobiť rozhodnutia, ktorých sa teraz obáva. Bude ako 

stroj. Ako Angela. Stane sa jej klonom. Potom pôjde vraj 

všetko ľahšie. Už ju nebude bolieť, ak niečo stratí. Veď si 
potom bude môcť čokoľvek kúpiť. Trebárs aj kamarátstvo 

a lásku. Už sa jej ani nechcelo plakať. Len myslela na Sofiu 

a ďalej stláčala klávesy v monotónnom tempe. Z bdenia ju 

prerušila chôdza po mokrej tráve. Počula, ako sa do nej ako do 
špongie zabárajú niečie topánky. Kroky sa približovali a Sam 

to určite nebol. Nemala so sebou ani telefón. Kroky sa už 

úplne priblížili k domčeku a pred otvorenými oknami dokorán 
sa zjavil Adam.  

Začesal si rukou premočené vlasy dozadu: „Ahoj, dúfal som, 

že tu budeš,“ povedal a sadol si na kreslo. Pozeral na Kirsten 
a nemusel sa jej ani pýtať, čo ju trápi. 

„Mohol by som jej nejako pomôcť?“ zisťoval Adam. 

„Nemáš ako,“ odpovedala sucho Kirsten. 

„Ako to vieš? stále je nejaké riešenie. Liek, liečba. Čokoľvek.“ 
Odpovedal Adam. 

„Viem to. Proste to viem. Nemôžeš nič urobiť,“ povedala 

Kirsten a ďalej stláčala kláves na klavíri.  
„Vieš, chcela by som povedať, že toto je príbeh so šťastným 

koncom a že sa Sofia určite vylieči a blá, blá.. Ale ako vidíš, to 

nie je ten príbeh,“ dopovedala a oprela sa o kreslo. Pozrela na 

Adama. Nemal pre ňu žiadnu odpoveď. A Kirsten pre neho 
nemala žiadnu otázku. Pozerali ticho von oknom. 

„Pôjdem za Emie. Potrebujem sa nejako rozptýliť. Snáď mi 

tých pár hodín na farme vyčistí hlavu. Aspoň jej pomôžem. 
Aby mala z toho víkendu aspoň pár hodín pre seba. Dnes je 



134 

 

piatok. Ty si nemal byť vo fabrike?“ opýtala sa Kirsten, hodila 

hlavou do strany, aby lepšie na Adama videla. Prižmúrila oči, 

akoby rozmýšľala, čo ho k nej doviedlo. 

„Mal. Aj pôjdem. Napísal som Angele, že idem za tebou a že 
sa zdržím,“ odpovedal Adam. 

„Úuu, tak to si jej šliapol na kurie oko. Mohol si mi len 

zavolať.. Aha, nemám sebou mobil,“ odpovedala si Kirsten 
zároveň. 

„Mám pocit, že všetci prechádzame zvláštnym 

a komplikovaným obdobím,“ povedal Adam a pozeral ďalej 
na jazero. 

„Hej, dospievame,“ skonštatovala Kirsten. Za domčekom 

začuli chôdzu. Ďalšie nohy sa zabárali do premočenej trávy. 

Chôdza bola rýchla až vybehla spoza domčeka rovno pred 
nich oboch.  

„Vieš, že dnes máme dôležitú uzávierku. Prečo mi neberieš 

mobil?“, vyhŕkla Angela a trikrát rýchlo zažmurkala. Čierny, 
dlhý kabát, rukavice a čižmy dávali tušiť, že sa chystá na 

nejaké obchodné stretnutie. 

„Len som sa chcel zastaviť za Kirsten. Sofia na tom nie je 
dobre,“ odpovedal Adam. 

„Áno chápem a je mi ľúto Sofie, ale takto to na svete chodí. 

Môžeme ísť, alebo tu ostávaš sedieť?“ dopovedala a začala si 

nervózne hrýzť do pery. 
 „Prečo? Vadí ti, že chcem byť radšej s Kirsten, ako s tebou? 

Že ju mám radšej?“ povedal Adam a Angela mu skočila do 

reči. 
„Veď povedz rovno, že ju ľúbiš a proste chceš byť s ňou. 

Prečo si vymýšľaš rôzne výhovorky. Choď si za svojimi 

túžbami a cieľmi. Užívaj si ovocie svojich rozhodnutí a znášaj 

následky,“ dopovedala Angela a všetci vedeli na čo myslí. 
Mohla kedykoľvek zasiahnuť do práve prebiehajúcej 

investície do fabriky. Všetci vedeli, že bez tejto investície 

fabrika skrachuje. Čo však Angela s Adamom nevedeli bolo, 
že o tom vie Kirsten. Priamo od Adamovej mamy. 
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„Čo ty vieš o mojich, alebo našich citoch... 

„Nemilujem ho, sme len dobrí priatelia,“ skočila Adamovi do 

reči Kirsten. Adam sa k nej otočil a dvihol obočie. 

„Môžeš byť pokojná. My spolu nechodíme. Sme len veľmi 
dobrí priatelia,“ pozerala na Angelu. 

„Sme len priatelia,“ dodala a pozrela na Adama. Zatváril sa 

sklamane a vstal.  
„Viete čo? Ja to všetkým uľahčím. Každý z nás potrebuje pre 

seba čas. Všetci traja tu bojujeme so svojimi démonmi 

a rozhodnutiami, ktoré nedokážeme teraz urobiť. Asi sa 
navzájom skratujeme alebo čo. Nedokážeme byť všetci na 

jednom mieste a najlepšie bude, ak budeme od seba všetci čo 

najďalej. Stále mám pocit, akoby na mne všetko stálo. Ak 

zajtra umriem, tak umrú spolu so mnou všetky možnosti? Som 
dôležitý len pre vaše sebecké potreby. Som váš katalyzátor. 

Lenže mne dochádza palivo. Takto nikam nezájdeme. Je mi to 

ľúto, ale budete si musieť na nejaký čas pomôcť sami. 
Neviem, ako dlho to potrvá a je mi jedno, čo sa bude diať. 

Pretože cítim, že aj všetkým naokolo je jedno čo sa deje so 

mnou,“ dopovedal, pozrel na Angelu, pokýval hlavou a bez 
slova odišiel. Počula už len jeho kroky smerom k autu. Angela 

ostala prekvapene stáť v domčeku. Len dážď bubnoval na jej 

elegantný dáždnik. 

Pozerala sa za Adamom: „Čo ti na to poviem.. Dúfam, že sa 
Sofia uzdraví,“ povedala a Kirsten by prisahala, že v tej vete 

zacítila kúsok empatie. Teraz jej to bolo však jedno. Niečo 

v nej umieralo. Aj keď niekoľko kilometrov ďalej v mestskej 
nemocnici. Láska k Adamovi by to aj tak nevyriešila. Tak 

nech sa Zem točí tak, ako potrebuje. Všetkých nespasí a ani 

nezachráni. Oprela sa do kresla a sledovala, ako Angela 

odchádza. Adam na ňu nečakal. Nasadol do auta a odišiel. 
Angela len bezradne rozpažila ruky, zahromžila s tvárou 

obrátenou k oblohe. Akoby sa potrebovala kvôli predošlému 

rozhovoru osviežiť. Poskladala dáždnik, nasadla do auta 
a odišla. Kirsten chcela mať pocit, že sa vzťahy niekam 
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posunuli, ale viac každému z nich zrejme vyhovovalo, že 

prešľapovali na mieste. Čas bol teraz ich najvernejším 

priateľom. Tak nič nesilila a nechávala ho plynúť. 

 
ODPOVEĎ 

Dni v Edwoode boli jeden ako ten druhý. Belinda sa už 

nemusela strachovať o kaviareň, Emie bola viac na farme ako 
v škole. Sofia bola viac v nemocnici, ako doma. Adam sa 

v škole po rozhovore v domčeku už neukázal. Prešlo niekoľko 

dní a nikto nevedel kde je. Nebol ani doma, ani v Edwoode. 
Kirsten sa mu po posledných vetách, ktoré mu venovala ani 

nedivila. Čo sa týkalo investície do rodinnej firmy, nebol vo 

svojej koži. Nechcela ho raniť a nechcela mu dávať ani falošné 

nádeje. Kirsten cítila, akoby bol z jej sveta. Mal právo odísť 
a urobiť si pre seba čas. Dokonca jej neodpovedal ani 

telefonáty a správy. Kvôli jeho minulosti bola trocha nesvoja. 

Nedokázala rozlíšiť, v akom rozpoložení sa nachádza a či 
nespadne späť tam, kde bol pred odvykačkou. Neľutovala, čo 

povedala. Ľutovala, že to musela povedať. Sama seba sa 

pýtala, či toho všeobecného dobra už nebolo dosť. Obety by 
mali prinášať uspokojenie. Ale to stále neprichádzalo. Súťaž 

sa blížila a vzťah s Angelou sa tiež neposunul ďalej ani 

o maličký krôčik. Kirsten nevedela posúdiť, či je to chvíľa 

kedy by mala nechať všetky problémy a svoj život nachvíľu 
odležať, alebo práve teraz udrieť. Hľadala motiváciu a jediná 

osoba, ktorá jej ju mohla dať bola Angela. Nikto nemá 

skúsenosti, ktoré by ona sama teraz potrebovala a nikto 
nezvládol svoj život tak, ako ona. Ani Adam. 

Trieda sa pomaly vyprázdňovala. Pozerala sa von oknom na  

vyblednutú prírodu, sychravé počasie. Melanchólia objímajúca 

prázdne ulice. Kirsten sa cítila, ako keby cez okno pozerala do 
svojej duše. Angela sa balila a jedným okom sledovala 

Kirsten. V triede ostávalo už len pár ľudí a Kirsten mala stále 

všetky veci ešte na lavici. Angela položila tašku. Z triedy 
odišiel posledný študent a Angela mala pocit, že Kirsten ani 
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nevie, či je v triede sama, alebo či je vôbec ešte v Edwoode. 

Prešla triedou a sadla si oproti nej. 

 „Prečo si myslíš, že tvoje problémy, alebo tvoj život je ten 

najťažší? Vidím, že v tvojej hlave stojíš na nejakej križovatke. 
A na všetkých semaforoch svieti červená. Takto si ľahká 

korisť. Myslím, že už je čas. Chcela si odo mňa radu. Tak ti ju 

teraz dám. Ale prosím ťa, už nikdy za mnou nepríď žiadať o 
ďalšiu. Všetky odpovede v tvojej hlave už dávno sú a ty si ich 

potrebuješ alibisticky počuť od niekoho iného. Ty nie si tá 

obyčajná bábovka, aké tu v meste stretávam. Viac menej.. 
Nechápem, že si to stále neuvedomuješ. Neviem na čo čakáš. 

Zázraky sa dejú iba v rozprávkach. V tomto svete musíš urobiť 

prvý krok. Svoj život nezmeníš z noci na ráno. Ale zmeníš ho 

po malých častiach. To je ten rozdiel oproti všetkým tým, ktorí 
si myslia že stačí jeden pokus. Možno dva. A po treťom ostanú 

sklamaní a zapadnú do davu. Odkroja si priveľké sústo 

a potom sa ním dusia, alebo ani nemajú také veľké ústa, aby si 
z neho odhryzli. A vieš, prečo sa ja s tebou vôbec bavím? 

Pretože na tebe niečo je. Neviem to zatiaľ definovať, ale stojíš 

mi za povšimnutie. Niekedy dokonca bojujem s pocitom, že by 
som ťa mala mať rada, alebo čo. Dokážeš ľuďom vliezť pod 

kožu. To teda dokážeš. A najlepšie je, že sa to ľuďom páči. Už 

len to, aká si nezlomná pri klavírnych skúškach. Vieš koľké 

som poslala plakať von na chodbu? Ale ty nie. Ty si to 
dokonca užívaš a mňa to štve. Kým neprídem na to, odkiaľ 

čerpáš tú svoju energiu, tak nebudem spokojná. Tá tvoja 

vytrvalosť ma privádza do šialenstva. Vďaka nej môžeš 
dosiahnuť skvelé veci,“ dopovedala a zapozerala sa Kirsten do 

očí. Kirsten ju začala počúvať. Čakala na nejakú ultimatívnu 

myšlienku, ktorá by jej otvorila posledné dvere, pred ktorými 

už tak dlho prešľapuje. 
„Nie. Tvoj život nie je ťažší. Je rovnako ťažký, ako ostatné. 

A keď hovorím rovnako ťažký, tak to znamená na gram ťažký. 

Každý cíti, akoby ostatní boli pred ním a on nedokázal ten dav 
dobehnúť. Niečo ti poviem. Naša rodina má majetok v rádovo 
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desiatkach miliónov. Možno cez sto miliónov. Ty si myslíš, že 

ja nemám problémy? Ó áno mám. A prežívam ich rovnako. 

A toto si musíš uvedomiť. Že toto sa nezmení žiadnymi 

peniazmi, vzťahmi a ani uplynutým časom. Tak sa netvár, že 
si tu jediná, do ktorej život kope! Je to od teba voči ostatným 

sebecké a narcistické,“ rozprávala Angela, akoby ju ani 

nezaujímalo, čo si Kirsten myslí. 
Angela sa nahla cez stôl: „Ty si myslíš, že za to, ako sa cítiš 

môže niekto iný? Myslíš si, že do tejto situácie a miestnosti ťa 

dostal niekto iný, ako ty sama? Hmm,“ dopovedala Angela, 
usmiala sa a oprela o stoličku.  

„Čo keby si prestala v tej tmavej izbe fňukať, vstala a po tme 

pohľadala vypínač? Či dokedy budeš čakať, že niekto otvorí 

dvere a ten vypínač zapne za teba? A čo ak je tá miestnosť 
zamknutá a kľúče máš ty vo vnútri? Ale ak vidíš miesto 

možností len prekážky a sústreďuješ sa na to čo nechceš, 

miesto toho čo naozaj chceš, tak tu len strácam čas. Chcela si 
radu. Ako som dokázala ostať človekom a nohami na zemi aj 

keď som taká bohatá. Tak ti dám odpoveď: Neostala. Som 

iným človekom a nikdy nebudem tým človekom, ktorým som 
bola, keď bola naša rodina bohatá, len nie takto rozprávkovo. 

Odpoveď je v prispôsobení sa. Musíš posunúť celú svoju 

osobnosť na ďalší level. Ak to nedokážeš, tak ťa tvoj vlastný 

život priľahne, pridusí. Zavraždí. A keď tak na teba pozerám, 
tak ani by som sa mu nedivila, že má sto chutí to urobiť. Preto 

som ti povedala, že nemáš byť zbytočne skromná. Len sa tým 

spriemeruješ s inými, ktorí sú o niekoľko úrovní pod tebou. 
Pozeraj do neba, nie do zeme. Pretože len tak uvidíš, kam 

môžeš rásť. Takže odpoveď je: Nie, neostala som tou istou 

osobou. Stále mám nohy na zemi, ale narástla som. Prerástla 

som svoje problémy. Vieš ako sa hovorí: Niekedy som bola 
namyslená, ale teraz už nemám chybu,“ dopovedala Angela, 

uškrnula sa, preložila si ruky dlaňami nahor a oprela si o ne 

bradu. Keby ju Kirsten nepoznala, tak by len sucho tej 
poslednej vete prikývla. Ale vedela, že Angela môže povedať 
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túto vetu bez toho, aby ju trápilo čo si kvôli nej niekto o nej 

pomyslí. Pretože dozrela na akýkoľvek názor. A že mnoho 

ľudí okolo nej na svoj názor ešte nedospelo a preto nemá 

Angela potrebu sa nimi zaoberať. Málo z nich by rozpoznalo, 
že to bol sarkazmus. 

„Odpovedala si mi. Cítila som to podobne. Že už asi 

neustrážim to kým som sa stala a stávam. A že budem raz 
musieť akceptovať to, že sa mením. Že sa mi život zmenil,“ 

dopovedala a skúšala sa stotožniť s predstavou prispôsobenia 

sa novému životu. Nebojovať, ale prijať túto skutočnosť ako 
fakt. Temný pasažier jej len v tichosti prikývol. Akoby sa tešil, 

že mu práve predala všetky právomoci manipulovať s jej 

osobou. Nevie si rady sama v tomto svete. Z tejto neistoty 

čerpal svoju energiu. Angela sa dvihla a pokrútila hlavou. 
Prešla triedou, zobrala si tašku a bez slova odišla. Kirsten sa 

začala baliť. Jej otázka bola zodpovedaná, preto neostávalo 

dnes už nič iné, ako zájsť za Sofiou do nemocnice. 
 

POKORA 

Všade naokolo boli plagáty, ktoré zaručovali vyliečenie sa 
z akýchkoľvek chorôb. Usmiaty personál chodil z izby do izby 

a na chodbe panovala pokojná atmosféra. Až to Kirsten ani 

nepripadalo, že sedí v nemocnici pred izbou svojej najlepšej 

priateľky. Chcela tam ostať tak dlho, ako len mohla. Sedela na 
chodbe s rukami podopretými o kolená a v dlaniach skrývala 

uplakanú tvár. Už však nechcela plakať. Premýšľala 

a poťahovala nosom. Musí byť ešte nejaká cesta, možnosť. 
Nemôže len tak čakať. Čo ak bude o chvíľu neskoro? Ale 

v tejto chvíli vedela, že už viac urobiť nemôže. Čas hrá  proti 

nim. Rozmýšľala nad rozhovorom s Angelou a uvedomovala 

si, že nie čo robí nesprávne. Ináč by tu teraz sama nesedela. 
Chápala, že boli do života vhodené činy, ktoré vykúzlili 

prstenec. Ten  sa teraz šíri ďalej všetkými smermi. Už len 

musí počkať, kým sa vráti späť a prečítať z neho informáciu, 
ktorú prinesie. Prečo sa vrátil a čo ho odrazilo späť. V týchto 
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chvíľach prijímala pokoru, že nie na všetko vo svojom živote 

má dosah. A nikdy ani mať nebude. Podľa Angely nie je 

uvedomenie si vlastných slabostí slabosťou. Ale silnou 

stránkou. A Kirsten teraz potrebovala byť silná. Preto miesto 
nemohúcnosti a neschopnosti pociťovala práve pokoru. Dávala 

jej priestor nad sebou uvažovať a dýchať. Ináč by ju asi všetky 

tie ťaživé pocity a nedávne zážitky rozpučili. Dvihla sa zo 
stoličky a obzrela sa po chodbe. Niekoľko doktorov chodilo 

z izby do izby a atmosféra v nemocnici bola pokojná. To 

Kirsten trocha upokojilo. Nazrela ešte medzerou do izby. Sofia 
spala. Vyzerala ako Snehulienka, alebo Šípková Ruženka. 

Prešla jej prstom cez ofinu, ktorá sa nezbedne vrátila ihneď 

späť na svoje miesto. Aj takáto spiaca jej dodávala motiváciu 

a inšpiráciu. Nemohla sa dočkať, kedy otvorí oči a spolu 
strávia ďalšie chvíle v červenom domčeku. Oprela svoje čelo 

o to jej. Akoby chcela prečítať jej myšlienky. Vedieť, ako sa 

cíti. Zdalo sa, akoby bolo všetko v najlepšom poriadku a Sofia 
len čakala na zázrak, ktorý ju postaví znova na nohy. Alebo tu 

ostane takto zakliata navždy. Kirsten pobozkala Sofiu na čelo 

a potichu sa vytratila z izby.  
Cestou domov uvažovala, čo jej prospievalo viac. Tá 

nevynútená samota, ktorú práve prežívala, alebo prítomnosť 

všetkých tých spriaznených duší, ktoré za posledné mesiace 

spoznala. Nevedela oba pocity rozlíšiť. Akoby to bol stále ten 
jeden a ten istý pocit. Vychádzal z nej a snažila sa ho 

analyzovať. Ako to, že sa cíti rovnako sama aj s priateľmi. 

Pretože sa cíti sama so sebou dobre? Bola sama pre seba 
priateľkou aj oporou? Tieto schizofrenické myšlienky ňou 

blúdili a ona ich v tom bludisku naháňala, snažila chytiť za 

ruku a pozrieť im do tváre. Pochopila však, že tento pocit je 

dokonalým stavebným kameňom pre všetko to, čo ju postretne 
a čomu sa už zrejme nevyhne. A to bolo pre Kirsten veľmi 

dôležité. Cesta ubiehala, stromy sa mihali pred očami. Bol 

podvečer, ale Kirsten to pripadalo, ako tie pokojné nedeľné 
rána pred búrkou, ktoré tak milovala. Zaparkovala auto pred 
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domom. Sam ešte niekde v meste niečo opravoval, dom bol 

prázdny. Kirsten zamierila priamo k červenému domčeku. 

Sama. So sebou. Kráčala po tráve a predstavovala si, ako po 

nej spolu kráčali všetci už toľkokrát. Dvihla ruku a prešla 
dlaňou po kvete stromu, ktorého vetva sa skláňala priamo nad 

jej hlavou. Pod kopcom videla červené steny, ktoré ukrývali 

klavír. Jej kroky smerovali k nemu. Snáď jeho tóny zoradia 
všetky jej myšlienky to radu a zrovnajú ju tak, ako keď 

sestrička v nemocnici zrovnala kartotéku, aby mala prehľad 

medzi všetkými tými diagnózami. A Kirsten konečne spozná 
tú svoju a nájde na ňu liek. 

 

ZMŔTVYCHVSTANIE 

Kirsten vošla do triedy. Všetci stíchli. Prišlo jej to síce 
podivné, ale kráčala ďalej k svojej lavici. Začala si vyberať 

veci a obzerať sa okolo seba. Každý mal tajuplný a neurčitý 

uškľab v tvári. Kirsten by prisahala, že to bol akýsi skrytý, 
nedokonalý úsmev. Oprela sa o stoličku. Začalo jej byť jasné, 

že nevie o niečom, o čom vedia všetci ostatní v triede.  

„Ty naozaj o ničom netušíš, však?,“ opýtala sa Angela a 
dvihla bradu nahor. Vyzerala ako učiteľka, ktorá sa pýta žiaka, 

prečo si neurobil domácu úlohu. Posadila sa svižne hneď 

vedľa Kirsten, až zacítila závan jej parfumu. Prekvapene 

pokrútila hlavou a nespúšťala za Angely oči. Neodpovedala. 
Vytiahla svoj mobil a niečo hľadala. Na dotykovej obrazovke 

mobilu počula len ťukanie perfektnou manikúrou. Pokrútila 

hlavou a podala mobil Kirsten. Pozrela sa na obrazovku 
a zvraštila obočie. Sledovala video, v ktorom hrá na klavíri. 

Na ulici. Pozrela na Angelu: „Ja som to nenahrávala ani nedala 

na internet,“ povedala prekvapene. 

„Ja viem. Je to nejaký neznámy chalan. Ale očividne tam bol, 
keď si hrala a nahral si to,“ povedala a oprela sa, akoby čakala 

nejaké vysvetlenie. Kirsten si vtedy všimla na ulici mnoho 

ľudí s mobilom v ruke. Nevenovala tomu pozornosť. 
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„Tak už ľudia vedia, kde leží Edwood. Niektoré mestá na to 

vynaložia milióny, ty si to dokázala miliónmi pozretiami,“ 

dopovedala a Kirsten si všimla, že video má naozaj niekoľko 

miliónov pozretí. Zakaždým keď stránku obnovila, číslo 
narástlo. Prečítala si komentáre pod videom. Dominovala im 

jediná otázka: Kto je Sofia?.. Kirsten tejto popularite 

nerozumela. Chcela si len zahrať na klavíri. 
„Neviem koľko peňazí by som potrebovala, aby som sa stala 

tak obľúbenou. Ty si len tak zahráš na klavíri uprostred ulice 

a bum!“ dopovedala Angela a sadla si vedľa Kirsten. 
„Musím povedať, že to na mňa urobilo dojem. Mám sa tebou 

znova začať inšpirovať? Vymeniť priamy ťah na bránku 

takýmito nezištnými činmi? Alebo sa stanem úplne že 

dokonalou a tieto dva svety jednoducho skĺbim. Najhoršie je, 
že tú súťaž buď obe vyhráme, alebo prehráme. Nemôžem nad 

tebou zvíťaziť a to ma štve. Danajský dar,“ dorozprávala 

Angela, prižmúrila oči a pozrela sa cez okno na školský dvor. 
Vyzerala, akoby tam von hľadala odpovede na svoje vnútorné 

otázky, ktoré s príchodom Kirsten naberali na množstve 

a intenzite. Dvor bol prázdny. Stoly čakali na svojich 
pravidelných stravníkov. 

„Nemusíš vždy vyhrávať,“ vytrhla Kirsten Angelu z úvah. 

„Nikdy si nič nezískala kvôli tomu, že si prehrala? Pretože aj 

prehry, rovnako ako výhry majú svoju hodnotu. Je to divné, 
ale pre mňa majú rovnakú príchuť. Jedno bez druhého nemôže 

existovať. Každá prehra je ako krok vzad. Ale čo ak ten krok 

vzad znamená vždy do isté, ako pre skokana do diaľky 
predlžovanie si vzdialenosti na rozbeh. Niekoľko krokov vzad 

ti dodá potrebnú dráhu pre dlhší skok. Aj tetivu na luku musíš 

najprv natiahnuť dozadu, aby vystrelila šíp dopredu. Čím viac 

ju natiahneš, tým ďalej šíp zaletí. Čo ak si výhrami dopraješ 
len polovicu emócií, skúseností. Len polovicu života?“ 

dopovedala Kirsten a sledovala rozladenú Angelu. 

„Pre teba je aj prehra výhrou,“ zapichla oči do Kirsten 
sarkasticky Angela. Pre Kirsten by bola táto veta ďalšou 
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kopijou, ktorá sa do nej zapichne. Tento krát to však takto 

necítila. Asi prvýkrát cítila, akoby videla a počula ďalej ako 

Angela. 

„Pocity o ktorých hovoríš, som naozaj ešte nezažila. Ale to 
bude tým, že som ešte nikdy neprehrala,“ povedala rázne 

Angela a Kirsten pocítila, ako ju táto skutočnosť priamo pred 

ňou upokojila a nabila v sekunde novou energiou. Sledovala 
Angelu, ako kráča späť k svojej lavici a veľmi si želala nájsť 

v sebe jej energiu. Sama cítila, že posledný rok len prehráva. 

Nebála sa robiť tie kroky vzad a pripraviť sa na ten 
nadchádzajúci veľký skok. Bála sa toho, že urobí tých krokov 

vzad príliš veľa a spadne do priepasti, z ktorej sa už nikdy 

nedostane. Preto sa po každom kroku späť vždy obzrela, či nie 

je tá priepasť už na dosah. A práve to obzeranie sa za seba, ju 
znepokojovalo najviac. Cítila, že krokov späť už urobila dosť. 

Teraz hľadala silu rozbehnúť sa.  

 
Kirsten kráčala smerom k sále. Dnes nemali skúšku. Chcela sa 

na chvíľu vzdialiť od hluku na chodbách, byť chvíľu sama. 

V ruke znova prevracala svoj ošumelý slovníček s notami a 
zápiskami. Skladbu ešte stále vylepšovala, prepisovala noty. 

Strany v slovníčku vyzerali ako kódované správy z druhej 

svetovej vojny. A len Kirsten vedela rozlúštiť, čo sa na tom 

papieri nachádza. Vošla do sály a zbadala za stolom sedieť 
pani Millerovú. Pozerala na obrazovku počítača a vyzerala, 

akoby pred chvíľou plakala. Usmievala sa. Kirsten spomalila 

a nechápavo sa na ňu zapozerala. Nevedela, či má cúvnuť 
a nechať ju samú. Dvere boli otvorené, tak zrejme jej v tejto 

chvíli nebude vadiť, že ju vyrušila.  

„Kirsten, poď sem na chvíľu,“ povedala pani Millerová 

a usmiala sa. Kirsten zmenila smer chôdze a s prekvapeným 
výrazom v tvári smerovala k stolu. 

„Pozri sa,“ ukázala pani Millerová na obrazovku. Kirsten si 

zložila tašku a nechápavo sa pozrela na obrazovku. Bolo na 
nej niekoľko neprečítaných emailov. Všetky prišli včera 
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a dnes. Dosť veľa pošty pre niekoho, kto nie je na internete 

veľmi aktívny. 

„Sú to všetko ponuky. A je medzi nimi aj jedna, o ktorej som 

si myslela, že sa nikdy nevráti. Šanca, ktorú ten istý človek 
nedostáva počas života dvakrát,“ dopovedala pani Millerová 

a na čele sa jej zjavili vrásky. Akoby si spomenula na chvíľu, 

keď sa tejto životnej šance musela vzdať. Kirsten si sadla pred 
ňu. Stále nechápala, prečo jej dáva pani Millerová pocítiť, 

akoby bola súčasťou toho, čo sa okolo nej práve odohráva. 

Niekoľko pokrčených servítok na hnedom stole dávalo tušiť, 
že to bola pre pani Millerovú veľmi emocionálna chvíľa.  

„Niekto spomenul v diskusii pod videom tvoje meno. Musel 

byť z našej školy. Vieš vôbec o tom, že tam je o tebe mini 

diskusia? A samozrejme chce každý vedieť, kto je Sofia. 
Dokonca sa v nej spomína aj naša súťaž. Asi tento ročník 

navštívi o niečo viac návštevníkov ako ten minulý. No 

a všetko spustil asi tento komentár: Hej, Kirsten chodí na 
skúšky k pani Millerovej. Pripravuje ju spolu ešte s jednou 

spolužiačkou na súťaž. A keď som dnes otvorila poštu, tak 

som v nej našla tieto nečakané darčeky. Tvoj talent robí tento 
svet lepším miestom pre život. Neprosila som sa o túto 

možnosť a brala život taký, ako prichádza. Nie som pasívna 

a nečakám že mi niečo spadne do vienka len tak. Ale ani 

nebúcham na zatvorené brány. A predsa sa to stalo. Niečo, 
v čo som už ani nedúfala a tak veľmi mi chýbalo,“ dopovedala 

a s rozžiarenými očami pozerala na obrazovku. Emaily ešte 

ani neprečítala. Vyzerala ako malé dieťa, ktoré obdivuje pod 
Vianočným stromčekom všetky tie darčeky a nechce ich 

rozbaliť, aby nepominulo kúzlo samotných Vianoc. 

„Znamená to teraz, že odídete?“ opýtala sa rozpačito Kirsten.  

„Áno. Zrejme áno. Môj život sa teraz zmení. Avšak do súťaže 
tu určite ostanem. Bude mojou poslednou na tejto škole,“ 

dopovedala a Kirsten mierne znervóznela. 

„Môžem teda za to, že tu po Vás ostane prázdne miesto. Asi 
ho nikto nezaplní tak, ako Vy. Cítim sa voči ostatným 
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študentom previnilo. Určite som toto nechcela. Ale som rada, 

že ste šťastná,“ rozprávala Kirsten a pani Millerovej jej prišlo 

ľúto, že sa namočila do nechcenej slávy.  

„Ja neumieram. Kedykoľvek sa môžeme stretnúť. Možno 
budem mať aj čas na súkromné hodiny klavíra. Rada by som.. 

Je to môj život. Teraz je však čas, pohnúť sa ďalej. Páči sa mi 

tu. Páči sa mi moja práca, som vďačná že som stretla teba, 
Angelu. Neboj sa. Poradíš si tu aj bezo mňa. Veď čo ak sa 

jedného dňa zobudíš a nebudeš mať pri posteli všetky tie 

barličky, na ktoré sa spoliehaš? S takou možnosťou si 
nerátala? Preto zajtra z tej postele vstaň a postav sa na rovné 

nohy. Začni ich používať. A môžeš dôjsť tak ďaleko, ako sa ti 

zachce. Nie iba tak ďaleko, kým sa ti nezlomí posledná 

barlička,“ dopovedala pani Millerová a Kirsten sa zapichla 
pohľad do podlahy. 

„Ale smutno mi za Vami byť môže nie?“ dvihla hlavu 

a usmiala sa. 
„Či môže? Musí!“ dopovedala a obe sa schuti zasmiali. 

V ten deň sa pod strechou Edwoodskej školy jeden príbeh 

skončil a niekoľko ďalších vzrušujúcich začalo. 
Kirsten kráčala zo školy po ulici a nemohla prestať rozmýšľať 

nad tým, čo jej video spôsobilo. A koľko málo k tomu stačilo. 

Teda pani Millerová by teraz povedala, že určite nie málo, ale 

celý jej hudobný talent. Kirsten však nepripadalo, že toho 
talentu je taká hromada. Nič z toho by sa neudialo, keby ten 

klavír kúpila hneď v prvý deň. Asi po prvýkrát cítila, že 

neurobila krok vzad. Mala dvihnutú hlavu a pozerala sa pred 
seba. Začínala chápať, že svoj život nezmení ona sama, ale 

dopomôžu jej k tomu všetci blízki ľudia naokolo. Cítila, že 

vďaka nim zapchala diery na dne pohára a energia už 

neodteká. Je čas naplniť pohár. Pridala do kroku, aby bola so 
Sofiou čo najskôr. 

 

„Ahoj. Vieš, že si momentálne najžiadanejšie a najznámejšie 
dievča Edwoodu? Úúúú tak to ti skláňam poklonu!“ zasmiala 
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sa Sofia. Sedela na kraji postele. Kirsten sa zastavila vo 

dverách. Prekvapilo ju, že neleží na lôžku. No a tú chvíľu 

prekvapenia využila Sofia, aby ju podpichla. 

„Ako to?..“ chcela sa Kirsten Sofie opýtať na všetko, ale 
nevedela to vpratať do jednej vety. Sofia však vedela, na čo sa 

chce Kirsten opýtať a už ráno mala odpoveď pripravenú. 

„Nijak. Pozrela som si tvoje video. Jeden krát, potom druhý. 
No a pozerala som ho celý deň dookola. Tak mi zlepšilo 

náladu, až sa stal asi zázrak. Je mi lepšie. Aj doktor povedal, 

že môžem ísť domov,“ usmievala sa Sofia. Kirsten vedela, že 
miestami žartuje a že lieky na chvíľu znova zabrali. Taktiež 

vedela, že táto chvíľa sa určite zopakuje. A táto skutočnosť jej 

veľmi zvierala hrdlo. Riešenie bolo zatiaľ v nedohľadne. Teraz 

to už nezáležalo na nej samotnej. Veľmi dúfala, že príde skôr 
ako táto chvíľa znova pri lôžku. 

„Tá skladba je naozaj pre mňa?“ opýtala sa nesmelo.  

„Áno. Pre koho iného? A keby len ona,“ dopovedala Kirsten, 
usmiala sa a podala Sofii malý slovníček. 

„Je to to, čo si myslím, že je?“ opýtala sa prekvapene Sofia. 

„To snáď nie,“ zasmiala sa. 
„A prečo nie? Už je celý zapísaný. Potrebujem nejaký nový. 

Snáď ho chudáka nezatvorím do nejakého spodného šuplíku 

nejakej rozheganej skrine. Chcem aby bol u teba. Neviem 

komu inému by som ho dala. On ti patrí. Pri väčšine tých viet 
a myšlienok som myslela aj tak na teba,“ dopovedala a urobila 

krok k Sofii. Chytila jej ruku a vložila do nej slovníček. Jemne 

ju objala, akoby ju nechcela rozbiť. Pozrela jej do očí 
a pobozkala ju na čelo: „ Je tvoj,“ spečatila svoje rozhodnutie. 

Dúfala, že ak jej skladba pomohla vstať z postele, tak že tento 

slovníček bude pre ňu ako nekonečná fľaštička antibiotík, 

ktoré jej nedovolia vrátiť sa späť na toto nemocničné lôžko. 
A taktiež dúfala, že sa do neho začíta, keď jej nebude práve 

najlepšie. Zlepší jej náladu a dodá pozitívnu energiu, kým 

nedorazia nejaké nové správy o lieku. 
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IZBA BEZ DVERÍ 

Sam zbalil pre Kirsten desiatu. Položil ju na stôl a sadol si na 

svoju stoličku. V dome bolo ticho, za oknami sa plazila hmla. 

Zobral do ruky nôž a krajec chleba z taniera pred sebou. 
Nabral trocha masla a prešiel po krajci. Aj keď sa jeho hlavou 

honilo mnoho myšlienok, počul ten mazľavý zvuk, kedy sa 

maslo dostávalo do pórov chleba. Prešiel nožom po krajci ešte 
niekoľkokrát, až bol jeho povrch úplne hladký a biely. Priam 

dokonalý. Želal si, aby sa to isté stalo s jeho a Kirsteniným 

životom. Aby nejakým spôsobom dokázali zahladiť všetky tie 
póry, ktorými nimi prepadávajú emócie. Aby boli znova ako 

nepopísaný biely papier a mohli si tak napísať svoj vlastný 

príbeh. Zahryzol sa do chleba, odhryzol z paradajky, ktorú 

priniesla Kirsten z farmy a civel na prázdnu stoličku oproti 
sebe. Začínalo mu byť divné, že Kirsten stále nedobehla z izby 

na raňajky. Položil nahryznutý krajec chleba na stôl, utrel si 

servítkou ústa a vstal od stola. Chytil sa zábradlia a pomaly 
kráčal po schodoch ku Kirsteninej izbe. Vedel, že sa niečo 

deje, pretože Kirsten nikdy nemeškala. Mala v sebe vnútorné 

hodiny. Vždy dodržiavala termíny a denný stereotyp. Položil 
ruku na kľučku a v sekunde si premyslel rôzne scenáre. Chcel 

byť pripravený na akúkoľvek otázku, alebo odpoveď. Otvoril 

dvere. Kirsten sedela na posteli. Stále v pyžame a s obrázkom 

v ruke. Samovi kleslo obočie a po bokoch očí sa zjavili vrásky.  
„Aj mne chýba. To prázdne miesto nikdy nezaplním. A ani 

nechcem. Učím sa s ním žiť,“ dopovedal Sam a privrel na izbe 

dvere. Túto situáciu v dome z času na čas vídaval.  
„To čo sa stalo, je danajský dar. Som unavená. Necítim sa 

dobre. Dnes ostanem doma. V škole by bolo aj tak len moje 

telo,“ povedala Kirsten a stále pozerala na obrázok. 

„Dala mi veľa. Rozumiem, že nemôžem žiadať viac. Chýbalo 
nám už len málo času, aby som si v sebe scelila všetky 

myšlienky. Takto mi chýba ten najdôležitejší dielik puzzle,“ 

hovorila smutne Kirsten. 
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„A čo ak je ten dielik tak dôležitý, že ho musíš nájsť ty sama 

a sama aj vložiť do obrázku, ktorý sa pred tebou vynára? Aby 

dával význam práve tebe a nikomu inému.. Dole máš zbalenú 

desiatu. Ak by si niečo potrebovala, zavolaj. Dobehnem,“ 
upokojoval Sam Kirsten. 

„Cítim, že sa blížim k rozhodnutiu. Chýba mi však nejaký 

rozhodujúci impulz. Zatiaľ nedokážem otvoriť tie dvere, pred 
ktorými stojím. Ale keď sa za seba obzriem, tak predošlý život 

ostal zatvorený za inými dverami a ja prešľapujem v akejsi 

spojovacej chodbe, v šere. Tá chodba je malá, tiesnim sa tam. 
Nie je v nej svetlo, je chladná. Nikto ma v nej nepočuje 

plakať, alebo sa radovať. Cez hrubé steny neprejde žiadna 

veta, smiech. Problém je, že z tých dverí sú len jedny 

odomknuté. Mala by som ich otvoriť,“ dopovedala a utrela si 
slzy v očiach. 

„Nemám ostať radšej doma?“ pýtal sa ustarostene Sam. 

„Nie, nie. Nechcem mrhať tvojím časom. Poradím si sama. 
Musím si poradiť sama. Potrebujem len čas,“ odpovedala 

dôrazne Kirsten. 

„Zober si toľko času, koľko potrebuješ,“ povedal Sam 
a položil Kirsten ruku na plece. 

„Ja už pôjdem, oddychuj. Ja viem, že je ťažké prijímať každý 

nový deň. Ale vedz, že sú darom a nie trestom. A mama 

neumrie, kým bude žiť ďalej v nás. Zamysli sa, čo by urobila, 
keby bola v rovnakej situácii ako ty. Možno nájdeš nejaké 

odpovede. Život nám niečo vezme, aby nám niečo dal. Alebo 

nám niečo dá, aby si niečo iné mohol vziať. Vieš, nebo nemá 
návštevné hodiny. A ani nie sú potrebné. Veď sme s mamou 

stále. Keď bude pršať, vyjdi von a obráť tvár k nebu. Vo 

všetkých tých kvapkách, ktoré dopadnú na tvoju tvár, bude 

niekoľko aj tých od mamy. Ale určite nebude plakať pre 
smútok, ale od šťastia,“ dopovedal a položil svoju zvráskavenú 

ruku na Kirsteninu sklonenú hlavu.  

Bola sústredená len na ten obrázok vo svojich rukách. 
Z bdenia ju vytrhol motor naštartovaného auta. Konečne 
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dvihla hlavu a pozrela cez okno. Na zatáčke videla Samovu 

dodávku, ktora sa stratila za stromami. V pyžame zišla dole 

schodmi do kuchyne. Zobrala zo stola desiatu, obula si tramky 

a vyšla na terasu. Zamierila do červeného domčeka. 
Jazero bolo pokojné. Vošla do domčeka, vyzula sa a odbalila 

desiatu. Chrúmala chlieb a prezerala si na skrčených kolenách 

noty. Slovníček už zmenil majiteľa, tak zatiaľ si myšlienky 
ukladala na akýkoľvek papier, ktorý bol v dosahu. Pri 

niektorých notách, tlačila naružovo nalakované palce do 

gauča. V pyžame, v deke, so začesanými vlasmi za uchom 
vyzerala ako práve vyliahnuté kurča. Prekvapilo ju, koľko 

papierov za tú dobu znova napísala. V ruke držala zväzok 

o hrúbke telefónneho zoznamu stredne veľkého mesta. 

V hlave zaradený neutrál. Dojedla a stále prezerala noty, 
zápisky, krátke poviedky.V rukách sa jej objavila prvá strana 

skladby pre Sofiu. Stále na nej pracovala a nenechala ju ležať 

bez dotyku. Niekoľkokrát preškrtaná, pokrkvaná, ľubozvučná. 
Ako Sofia. Kirsten zatvorila oči a vytlačila z nich po jednej 

slze. Zaťala s papiermi dlaň v päsť a hodila ich so zúfalstvom 

do kúta. Rozleteli sa po zemi a vytvorili biely koberec plný nôt 
a viet napísaných čiernym atramentom. Ticho naokolo 

znásobovalo každý nádych a každý úder srdca. V červenom 

domčeku nebol počuť plač. Ba ani fňukanie. Len vietor. Listy 

pomaly opúšťali koruny stromov a padali do jazera. Ležala 
zababušená v deke, privrela oči. Čas prúdil pomaly, ako by 

čakal na ďalší Kirstenin krok. Zdalo sa jej, že znova behá po 

ich starej známej ulici. Ako dieťa. Bez problémov, bez plánov, 
bez zodpovednosti. Bez temného pasažiera.Viečka jej oťaželi 

nostalgiou a vyčerpaním. 

„Kirsten? Si v domčeku? Kirsteen!“ prebudilo Kirsten Samove 

volanie. Poobzerala sa okolo seba, aby sa zorientovala. Na 
chvíľu zatvorila oči, ale už musí byť aspoň päť hodín. 

V domčeku prespala snáď pol dňa. 

„Áno, tu som,“ zakričala a pretierala si zaspaté a ešte stále 
ťažké viečka. 
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„Vraj dostala Emie z tej písomky béčko. Myslel som, že ťa to 

bude zaujímať. Pôjdem dnu. Príď na večeru!“ zakričal 

a Kirsten už len počula buchnutie dverí na verande.   

„Ona to dokázala! Prvý krok,“ potešila sa Kirsten. Spánok jej 
dodal trocha síl. Pozrela sa na papiere pod sebou. Na podlahe 

pre Kirsten znázorňovali pomyslenú pevnú pôdu pod nohami. 

Sadla si späť na gauč a prezerala si ich s bradou na kolenách. 
Dodávali jej inšpiráciu a motiváciu. Boli akousi mapou. 

Hľadala v nich odpovede a cestu von z bludiska. Tak predsa 

jej činy zanechávajú za sebou pozitívnu stopu. 
 

PREKVAPENÁ? 

Dni ubiehali a vyzerali ako naklonované ovečky. Ani sa nedali 

spočítať. Kirsten nedokázala niekedy rozoznať, ktorý deň to 
vlastne je. Bol podobne kučeravý a bečal rovnako. Jedna 

veľká ohrada ovečiek, ktoré sa celý čas medzi sebou 

premiešavali. Ak by k ohrade pristúpila, pokojne mohla hneď 
prvú ovečku nazvať nejakým menom a na druhý deň prísť na 

to isté miesto a najbližšiu ovečku pozdraviť práve tým menom. 

Zabečala by rovnako. George stále nevolal, ale zavolal niekto 
iný. Niečo sa malo v najbližších dňoch zmeniť. 

„Kirsten.. Kirsteeen, máš telefón,“ kričal na Kirsten z verandy 

Sam. Aj napriek mobilnej dobe mali doma stále pevnú linku. 

Kirsten pri nej rada sedávala. Mala dlhokánsky kábel a dalo sa 
s ním chodiť po byte, keď varila. Veľakrát sa takto rozprávala 

so Sofiou a hovorila jej, čo práve kuchtí. Pribehla z červeného 

domčeka. Prekvapene pozrela na Sama. 
„Neviem kto to je, chce hovoriť s tebou,“ pokrčil prekvapene 

Sam obočím. Kirsten vošla do kuchyne. Na stole ležalo 

slúchadlo a kábel sa tiahol až od chladničky. Zobrala ho a ešte 

letmo pozrela na Sama. Priložila si ho k uchu. Sam stál vo 
dverách a bol zvedavý, kto je na druhej strane linky. Hlas bol 

veľmi seriózny a sebavedomý. Sledoval Kirsten, ako do 

telefónu pritakáva. Postupne ňou prechádzali jedna emócia za 
druhou. Usmiala sa, zamračila, prekvapene hýbala obočím 



151 

 

sem a tam. Niekoľkokrát si začesala vlasy za ucho a Sam by 

prisahal, že sa aj začervenala.  

„Dopočutia,“ povedala Kirsten, prešla pár krokov a zavesila 

slúchadlo. Stála pri chladničke a ťahala kábel späť od stola, 
aby sa o neho Sam nepotkol. Vyzerala, akoby chcela získať 

trocha času. Zamyslene pozerala do podlahy ako 

zhypnotizovaná. 
„Volali z nejakého malého hudobného vydavateľstva. Vraj 

chcú odkúpiť práva na pieseň, ktorú som zložila pre Sofiu,“ 

povedala prekvapene a pozrela na Sama od chladničky cez 
celú kuchyňu.  

„To je tá, kvôli ktorej si teraz slávna?“ zasmial sa Sam. 

„Slávna.. Takých pesničiek tam je a ešte bude.. Za chvíľu 

zapadne medzi ostatné,“ 
„Zapadne nezapadne, teraz ju niekto vyhrabal na výslnie. Čo 

povedali? Ty sa netešíš?“ vypytoval sa ďalej Sam. 

„Ten pán sa so mnou chce stretnúť. Aby sme dohodli 
podmienky,“ dopovedala Kirsten. Prešla okolo Sama 

a namierila si to späť do červeného domčeka. Sam za ňou 

vyšiel na verandu. Pozeral ako pomaly kráča a ako zakopla 
o trs trávy. Zahmkal a natiahol tvár v očakávaní. Netušil, ako 

sa Kirsten rozhodne. 

 

O SIVEJ BRADE 
Emie stála v gumákoch pred skleníkom. V jednej ruke držala 

prázdnu bedničku. V druhej mobil, na ktorom čítala správu: 

„Dnes neprídem, nemôžem,“. Klikala ďalej, ale viac slov 
správa neobsahovala. Bolo jej to divné. To nie je Kirsten. 

Akoby ju písal niekto iný. Vzdychla si, vložila telefón do 

vrecka a pozrela do skleníka. Na chvíľu sa zase cítila ako 

sirota. Kým jej na farme pomáhali Kirsten a ostatní, tak to tak 
nevnímala. Avšak po tých niekoľkých zeleninových seansách 

s nimi všetkými si asi priveľmi zvykla, že niekam patrí. Že má 

naozajstných priateľov. Nielen tých, čo majú hľuzu a stonky. 
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Z vedľajšieho skladu počula, presýpavať sa zemiaky. Nechcela 

nechať otca čakať. Vyhrnula si rukávy a vošla do skleníka. 

 

Sam zaparkoval pred domom. Prešiel okolo Kirstininho auta 
a bolo mu divné, že je o takom čase doma. Odkedy sa 

naštartovala Belindina kaviareň, tak tam síce nebývala tak 

často, ale o to viac času trávila na farme. Alebo za klavírom. 
Prešiel okolo odkvitnutých záhonov. Praskajúce schody na 

verande snáď Kirsten vyrušia a príde ho privítať, ako toľko 

krát. Vošiel do kuchyne. Bola tmavá a prázdna, bez duše. 
Vyzerala ako útočisko. Čakala na to, kým v nej niekto 

rozsvieti a zapne sporák. Až sa žiadalo uvariť večeru, aby 

dostala vôňu a farbu. Položil si veci na lavicu a vyšiel po 

schodoch. Otváral dvere na Kirsteninej izbe a čakal podobný 
pohľad. Izba bola prázdna. Pokrčil obočím. Zrejme je 

v červenom domčeku. Vrátil sa späť do kuchyne, vyšiel von 

a skontroloval domček. Zamyslel sa. Po Kirsten ani stopy. 
Vracal sa späť na verandu a všimol si zboku nohy visiace 

z lavice za domom. 

„Mmmm,“ zastonal, keď si oprel chrbát o stenu domu. Kirsten 
vedľa neho bez slova sedela ďalej. Nechcel sa jej nič 

vypytovať. Vedel, že ešte nemá otázku, alebo nejakú odpoveď 

pripravenú. Veľakrát musel byť pri Kirsten trpezlivý. 

„Rozmýšľam, že som asi sebecká,“ rozhovorila sa Kirsten 
a stále pozerala pred seba. 

„Rada som tu pre druhých. Teší ma, ak niekomu pomôžem, 

poradím. Ak má vďaka mne niekto lepši deň. Ale rozmýšľam, 
či to nerobím zištne. Aby som načerpala energiu pre moje 

vlastné rozhodnutie, ktoré nedokážem urobiť. Že doslova 

vyhľadávam situácie, kde by som sa takto nabila. Uvažujem, 

či do nich ostatných doslova netlačím. Aby som z nich tú 
energiu vyžmýkala. A to len preto, lebo som ja sama slabá. 

Chcela by som sa ich na to opýtať, ale bojím sa odpovede. 

Viem, ako vyzerá sebeckosť na druhých, ale neviem, či ju 
dokáže človek spozorovať sám na sebe. Zlé vlastnosti sú tým 



153 

 

záľudné, že ich človek sám na sebe nepostrehne. A možno sa 

potom obklopí ľuďmi, ktorí sa mu boja povedať, že ich má. To 

akým človekom je naozaj. Stále sa všetci usmievame, všetko 

je v poriadku tak, ako len byť môže. Až mi to začalo byť 
podozrivé. A sebec si samozrejme nedokáže uvedomiť, že je 

sebec. Lebo je sebec. Tak ako sa bojím prijať svoj ďalší život, 

aby som sa neuzavrela do nejakej bubliny, tak v nej možno 
žijem už teraz. Sama neviem, či som Emie nepomohla so 

školou len preto, aby som jej víťazstvo pokladala za svoje 

vlastné. A Emie som len využila ako keby som bola nejaký 
parazit. Belindina kaviareň.. Bol to môj projekt, alebo som 

chcela pomôcť Belinde? Veď som sa asi správala, akoby mi to 

tam patrilo. Drzá a namyslená, hotový spasiteľ. Na Adama 

pôsobím ako kryptonit na supermana. Je rebelom, ale pri mne 
sa nezmôže na žiadnu revolúciu. A vieš kedy som zistila, že 

moje rozhodnutia sú zrejme sebecké? Keď som bola 

nahnevaná, že nemôžem pomôcť Sofii. Ale môj hnev mal byť 
sklamaním, že nepomôžem priateľke. A nie hnevom, že som 

nedosiahla niečo, čo som si zaumienila. Veď tu nejde o mňa, 

ale o Sofiu!“ dopovedala a zmĺkla. 
„Jedného dňa ti pravdu povie niekto, od koho to nečakáš. 

A preto budeš vedieť, že je to naozaj pravda. Tá vyjde najavo 

vždy nezištne. Prederie sa povrchom v pravý čas ako gejzír. 

Momentálne si zrejme razí cestu von. Ale je nezadržateľná. 
Vytryskne hneď vedľa teba a celú ťa zmáča. Každým dňom, 

každou minútou, každým činom, či nahlas vyslovenou 

myšlienkou vyvíjaš tlak, ktorý bude jedného dňa dostatočne 
silný, aby ju dostal na povrch. A nebuď nahnevaná, že máš aj 

zlé stránky. Že chybuješ. No tak si dokonalá na 

deväťdesiatdeväť percent. A práve to jedno nedokonalé 

percento ťa robí sto percentnou. Koľkí naokolo sa tvária, že sú 
stopercentnými ľuďmi bez chýb. A práve preto nemôžu byť 

stopercentnými. Tento vzorec vždy funguje. Tak si nič 

nevyčítaj. Život ti toho na plecia naložil naozaj dosť. Ja som 
hrdý na všetky tie dobré vlastnosti. Aj na tie zlé. A aj na 
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všetky tie nedokonalosti a neduhy. Ja osobne ich volám 

Kirsten,“ zasmial sa. 

„Saaam,“ zamrnčala Kirsten.. 

„Je dobré, že si dokážeš tieto veci uvedomiť. To je dobrý 
začiatok zmeniť ich. Ale vieš, že ak ich zmeníš k lepšiemu, tak 

to voľné, prázdne miesto obsadí nejaká ďalšia zlá vlastnosť? 

My sa tak proste rodíme. Vždy budeme mať aj zlé vlastnosti. 
Tak je zbytočné proti nim bojovať. Ako chceš odstrániť tvoju 

tvrdohlavosť? Tvrdohlavosťou?“ zasmial sa Sam. 

„Mala by som povedať, že to všetko vieš len preto, lebo máš 
sivú bradu. Niečo na tom bude, že starí ľudia v nej nosia 

múdrosť,“ podpichla Kirsten  Sama. 

„A kde nosia tú múdrosť potom ženy? Ako tvoja mama?“ 

usmial sa. 
„V srdci,“ zašepkala Kirsten.  

 

„Ahoj, máš ho?“ opýtala sa Kirsten, len čo si sadla za stôl 
k Sofii. 

„Jasne že mám. Stratiť ho, by bolo ako prísť o obličku,“ 

zasmiala sa. 
„Požičiam si ho a vrátim ti ho späť. Ako som povedala.. Je 

tvoj,“ dopovedala Kirsten a zobrala si od Sofii svoj počarbaný 

slovníček. Chvíľu v ňom polistovala. Prešla narýchlo očami 

stranami, akoby si chcela spomenúť, že čo všetko do neho za 
celý čas zapísala. 

„Nechceš si dať zmrzlinu? Za krk.. Lebo mám pocit, že keby 

nám kaviareň spadla na hlavu, tak si to ani nevšimneš,“ 
dopovedala Sofia a doširoka na Kirsten otvorila svoje modré 

okále. 

„Všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku.. Len premýšľam. 

Keď budem vedieť viac, budeš prvá, ktorej to poviem,“ 
dopovedala a vložila si slovníček do vrecka. Sofia sa na 

Kirsten trocha krivo usmiala a pustila sa do koláča pred sebou. 

 
DOHODA A NIEKOĽKO VRÁSOK K TOMU 
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Ráno neštartoval Sam svoju dodávku. Ani si neobliekol svoje 

pracovné montérky. Rozhegané skrine a zapchaté výlevky 

museli dnes počkať. Minimálne do zajtra. Dnes si spolu 

s Kirsten urobili malý výlet mimo mesto. Dve hodiny od 
Edwoodu bude nahrávať agent, ktorý Kirsten volal, s jednou 

kapelou album. Bude mať na ňu chvíľu času. Dohodli si spolu 

schôdzku, z ktorej bol Sam trocha prekvapený. Po tom, čo 
videl Kirsten odkráčať do domčeka s tým telefonátom v hlave, 

nevsadil by ani drobné na to, že Kirsten sa rozhodne dať tejto 

príležitosti šancu. Sám nevedel, ako sa rozhodne. Vedel, že 
podmienky bude diktovať Kirsten a preto nedával dohode veľa 

šancí. Celú cestu rozmýšľal, ako sa zachová. Nakoľko sa v nej 

prejavia skúsenosti a dospelosť. Alebo je to stále tá istá malá 

Kirsten, ktorá zbiera po ulici mačiatka a šteniatka?  
Vystúpili pred ošarpanou budovou. Nevyzerala, že sa v nej 

formujú talenty a vznikajú hudobné hity nasledujúceho leta. 

Kirsten chcela ísť na stretnutie sama. Sam bol rád, že si urobili 
tento výlet. Prejde pár skladov a dokúpi si ďalšie zlepšovatká 

do svojej dodávky. Kirsten odzdravila odchádzajúcemu 

Samovi a zastala pred dverami. Pozrela sa nahor, akoby chcela 
zdokumentovať, kde sa práve nachádza. Skontrolovala ešte raz 

číslo vedľa dverí a vkročila dnu. Kráčala hore schodmi, držiac 

sa železného zábradlia. Stále prehodnocovala svoje 

rozhodnutie aj napriek tomu, že plán už mala v hlave 
skompletizovaný od včera večera. Vyšla na prvé poschodie 

a ocitla sa pred čiernymi dvojkrídlovými dverami. Presne ako 

spomínal ten agent. Vkročila dnu. Už ju očakávali. Od 
vrátnika už vedeli, že kráča nahor do nahrávacieho štúdia. 

Otvorila dvere a vstúpila dnu, až drevená dlážka zavŕzgala pod 

nohami. Ledva ich zatvorila a už k nej kráčal zatiaľ neznámy 

muž.  
Nepredstavil sa a hneď ukázal na kreslo vedľa nej: „Sadni si. 

Tak ty si Kirsten.. Volali sme spolu. Asi nemusím opakovať 

to, čo už vieš. Jeden z mojich hudobníkov by rád použil tvoju 
skladbu vo svojej pesničke. Nahratie videa na internet bol 
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dobrý nápad. Možno to nevieš, ale ja a aj hudobníci si tam 

chodíme pre inšpiráciu. Načo vymýšľať teplú vodu všakže?.. 

Tu je zmluva. Prečítaj si ju. Môžeš si ju zobrať domov, 

prekonzultovať so svojím právnikom. Avšak potrebujem 
vedieť odpoveď do týždňa. Je to pre teba jedinečná šanca a asi 

vieš, že možnosť tu sedieť nedostane ktokoľvek,“ dopovedal 

agent a oprel sa o gauč. Prešiel si rukou cez bradu a začesal 
dlhé vlasy dozadu. V rifliach a koženke pôsobil mladšie, ale 

v jeho vráskach vedela Kirsten prečítať, že v tejto brandži sa 

pohybuje niekoľko desaťročí. Nebola zvyknutá na takéto 
rýchle jednanie a bola trocha zaskočená. Pred niekoľkými 

minútami na ulici kontrolovala číslo domu, či je vôbec na 

správnej adrese a teraz už drží v ruke nejakú zmluvu. Pozrela 

mu do očí. Pohľad plný skúseností jej pripomínal, že ten 
človek oproti vie čo chce. A že týmto prešiel už nespočetne 

krát. Zrejme je pre neho tento postup úplne bežný a nemá čas 

márniť svoj deň nezáživnými debatami. Išiel rovno na vec. 
Kirsten pozrela na zmluvu na stole. Vložila ruku do kabáta 

a vybrala z neho slovníček. Položila ho na stôl vedľa zmluvy 

a posunula k agentovi. Dvihol  obočím, akoby sa Kirsten pýtal, 
či to myslí vážne. Vedela, že sa mohol pokojne uraziť, 

zasmiať sa a poďakovať za jej záujem. Avšak z rozhovoru 

a reči tela Kirsten prečítala, že má o jej skladbu naozaj záujem. 

Natiahol sa a otvoril slovníček. Prelistoval ho sem a tam. Na 
niektorých stranách sa na chvíľu zastavil, akoby si 

predstavoval melódiu.  

„Nechcem žiadne peniaze. Budem pre Vás písať hudbu aj 
texty,“ povedala Kirsten a pozerala, ako si agent listuje 

v slovníčku. 

„Toto všetko je tvoja tvorba?“ povedal agent, zatvoril 

slovníček a položil ho na stôl. Posunul ho ku Kirsten. 
„Áno. Jedna časť. Všetko, čo sa mi páčilo. Doma mám toho 

viac,“ dodala Kirsten a zobrala zo stola slovníček. 

„A čo iné by som ti mohol za tvoju tvorbu ponúknuť? Slávu? 
Kontakty? Vieš, že tu nie je priestor na vyjednávanie. Keď 
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vyjdeš z tých dverí, tak za tebou vojdú rovnaké dievčatá 

a chlapci, ktorí si myslia, že majú vo vrecku ďalší hit,“ pýtal 

sa agent nedôverčivo. 

„Rovnakí nie. Nechcem peniaze, ani slávu. Ak sa dohodneme, 
budem Vám dodávať hudbu a texty zadarmo. Zrejme na veľmi 

dlhú dobu. Pretože mám inú motiváciu. Navrhujem Vám 

založiť nadáciu. Je určitá choroba, ktorá nie je veľmi známa. 
Vývoj lieku na túto chorobu napreduje veľmi pomaly. Ale ak 

by sa o nej dozvedelo viac ľudí, možno by sme dokázali 

zachrániť viac životov. Vy určíte, aké percento tržieb z mojich 
skladieb poputuje na túto nadáciu. Viete, že si tieto peniaze 

odpíšete z daní. Moje skladby Vás nebudú stáť nič,“ 

dopovedala Kirsten a nebola si istá odpoveďou. 

„Ale vieš, že to môže byť v konečnom dôsledku viac peňazí, 
ako by bola výška tvojej odmeny?“ opýtal sa agent. 

„Áno. Ale to, koľko peňazí poputuje na túto nadáciu, bude 

priamo úmerné popularite mojej tvorby. Čím viac bude 
pesnička obľúbená, tým budú tržby vyššie. A teda aj Váš 

zisk,“ vyjednávala Kirsten. 

„Vieš, že tu chodia mladí ľudia, ktorí nemajú šajnu o biznise. 
O účtovníctve a marketingu? Majú len svoje sny. Zväčša 

ružové. A mnohí uzatvorili s nami nevýhodné dohody, na čo 

nie som hrdý. Ale je to v prvom rade biznis. A musí byť 

výhodný najprv pre mňa, pre vydavateľstvo. Už mnoho kapiel 
som urobil slávnymi a bohatými. Mnohé už neexistujú. Ale ja 

som tu stále. Takúto ponuku mi ešte nikto nepredložil. Zrejme 

máš svoje dôvody a chápeš, že môžeš zarobiť veľa peňazí,“ 
povedal a pozrel na slovníček, :“Len sa chcem uistiť, že sa 

správne chápeme obaja. Tú nadáciu si môžeš spravovať sama. 

V zmluve sa len dohodneme na výške a spôsobe toku peňazí. 

Rozumiem, že budeš chcieť, aby sme jej názov uvádzali pri 
každej skladbe, ktorú napíšeš a my ju vydáme. Nakoniec.. 

Veď taká spolupráca bude vrhať dobré svetlo aj na naše 

vydavateľstvo. Nie si hlúpa, preto chcem, aby sme hovorili na 
rovinu. Môžem pokojne povedať, že ako dospelí ľudia.. V tom 
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slovníčku sú ďalšie tri, možno štyri potencionálne hity. Môžeš 

mi ich zahrať?“ povedal a ukázal na klavír, ktorý stál spolu 

s ostatnými hudobnými nástrojmi uprostred haly. Z koženého 

gauča bol dobre viditeľný. Kirsten vstala a prešla halou. Keď 
kráčala okolo všetkých tých káblov a techniky, cítila sa chvíľu 

ako hviezda. Nesvoja. Vedela, že toto nebolo miesto, kde by 

chcela stáť. Sadla si za klavír. Agent sa usadil na gauči tak, 
aby na ňu lepšie videl. Prešiel si znova po brade až vylúdila 

zvuk brúsneho papiera, ktorý sa šmýka po dreve. Kirsten 

začala hrať. Nehrala pre agenta. Nehrala ako hviezda. Hrala 
pre seba. Nesnažila sa zaujať ani preháňať. Klavír bol 

naladený a mal pekný zvuk. Už po niekoľkých sekundách 

s ním celkom splynula. Milovala skúšať nové klavíry. Spoznať 

ich. Nájsť v nich tie hudobné zákutia a to, ako zneli. Bolo to 
ako objavovať ostrov, na ktorom práve s loďou zakotvila. 

Hrala uvoľnene, akoby jej bolo jedno, že vedľa sedí známy 

hudobný agent. Zrazu sa dvihol z koženého gauča. Jeho veľké 
kožené topánky zneli na drevenej podlahe ako metronóm. 

Posadil sa za bicie a zľahka sa snažil zladiť s klavírom. 

Kirsten sa to zapáčilo. Usmiala sa na agenta a hrala ďalej. Ten 
sa ešte pohodlnejšie usadil a pridal k skladbe kompletný 

repertoár bicích. Zrazu sa štúdiom niesol náznak vznikajúcej 

skladby. Mala rytmus a bicie jej dodávali miernu rokovú 

atmosféru. Obom sa to páčilo. Agent zrazu prestal hrať. 
Kirsten dohrala pasáž a položila si ruky na kolená. 

„Urobil by som z teba hviezdu,“ povedal agent a položil 

paličky na bicie. 
„Nechcem byť hviezda. Ja sa radšej držím vzadu. Tam, kde 

ani hviezdy nedovidia, ale vedia, že bez tých ľudí tam v tme, 

za oponou by hviezdami neboli. Čo zmôže ten najlepší vojak 

v prvej línii, keď nefunguje zásobovanie a nemá čim vystreliť? 
Napĺňa ma pocit, že som niekomu pomohla urobiť krok vpred. 

Že stojím pevne nohami za ním a keď robí kroky vzad, že sa 

o mňa oprie. A že sa môže odo mňa znova odraziť vpred,“ 
dopovedala Kirsten a agent sa usmial. 
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„Chápem. Myslím, že sa dohodneme. Pošlem ti domov novú 

zmluvu. A chcem za to to, čo je v tom slovníčku,“ povedal 

a vstal. Kirsten k nemu pristúpila a podala mu ruku na znak 

dohody.  
Keď schádzala dole schodmi držiac sa železného zábradlia si 

stále opakovala, že plán vyšiel. Zomlelo sa to strašne rýchlo 

a vôbec netušila koľko je hodín. Nemala poňatie, koľko času 
strávila v štúdiu. Zdalo sa jej to ako večnosť a ako okamih 

zároveň. Páčilo sa jej to. Cítila sa ako zatvorená v izbe po tom, 

čo v chvate zjedla celú tabuľku čokolády. A teraz si tam za 
tými zamknutými dverami z tváre  malíčkom presunula na 

jazyk jednu zabudnutú čokoládovú šmuhu. Nechcela tomu 

zatiaľ uveriť. Kým nedostane do ruky novú zmluvu. 

 
TANCE V PORCELÁNE 

Vybehla železnými schodmi úplne nahor. Pod jej nohami žila 

továreň svojím životom a všade bolo počuť kvílenie dreva, 
ktoré sa pod pílami menilo na pravidelné kusy rôznej dĺžky. 

„Ahoj, bol tu Adam?“ opýtala sa Angely a zatvorila za sebou 

dvere. Hluk trocha utíchol.  
„Adam? Veď si ho odplašila tak, že pristál nevedno ako 

ďaleko odtiaľ. Nikto o ňom nič nevie. Možno len pani 

Mackenziová. Ohrozil celú transakciu. Alebo vlastne ty si ju 

ohrozila,“ dopovedala Angela a položila pero na stôl oblečená 
netradične v bielom priliehavom tričku, znásobujúce kontúry 

jej tela, ktoré sa stávalo dospelým. 

„Ja? Bolo to jeho rozhodnutie. Zrejme sme k nemu prispeli 
obe rovnakým dielom. Ale ak za to môžem len ja, tak to si 

potom vezmem celú výhru. A môžem Adamovi konečne 

povedať, že ho milujem,“ povedala Kirsten a pozrela sa von 

oknom do priestorov fabriky. 
„A ty si myslíš, že ja budem túto firmu viesť, sedieť s ním 

v tejto kancelárii, keď sa tu vy dvaja budete muckať? Pozerať 

na vás dvoch, ako sa mi vysmievate? Že ste vyhrali? Ja tu byť 
nemusím. Je to len moja zodpovednosť. Táto fabrika mala byť 
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môj vstup do podnikateľského života. Niečo, čo je plne 

v mojich rukách. A to mám začať takto? Ja mám na výber. 

Môžem svoju podnikateľskú kariéru odštartovať aj inde. 

Pravdou je, že táto fabrika pre môj štart vyhovuje najviac. Je 
v našom meste, má celo-okresný význam, premelú sa tu 

celkom zaujímavé peniaze a svojou veľkosťou je taká, ktorú 

zvládnem viesť aj sama. No a ty nemáš problém uprednostniť 
emócie pred rozumom? Mala som ťa za inteligentnejšiu. To by 

si urobila? Bola tak sebecká? Vieš, čo všetko je v hre? Osudy 

tých ľudí za oknom. A to ani nevieš, ako by zareagoval 
samotný Adam,“ skonštatovala Angela a klipla rýchlo očami. 

„Áno. Nebudem vedieť, ako zareaguje, kým mu to nepoviem. 

Čo ak by som bola raz v živote sebecká ja? Nebrala ohľad na 

druhých? Zobrala si to, na čo mám chuť! Neukrátila sa, ako 
toľkokrát. Zrazu by to bol šok? Svet by bol hore nohami? A čo 

ak by som ho práveže postavila z hlavy nohami na zem? Čo už 

takého sa môže stať? Budeme spolu, má nejaké peniaze. Po 
škole z tohto mesta odídeme študovať niekam na druhý koniec 

a zabudneme. To, čo sa tu deje, nie je naša vina,“ prerušila ju 

Angela: „Ale vaša zodpovednosť. Respektíve Adamova. A čo 
ak v jeho očiach klesneš? Čo ak sa práve on tejto možnosti 

zľakne? Teraz by ťa najradšej mal po svojom boku. Ale ak by 

sa to malo stať naozaj, zrejme by prehodnotil za a proti. Aký 

by bol váš vzťah potom? A nezabúdaj, že v tejto transakcii 
mám aj ja svoje slovo. Nebudem pracovať s niekým, kto mi 

nedôveruje, komu nedôverujem ja a nie je mi blízky. To nie je 

hra o fazuľky. Ale čo ty vieš.. So svojím dedinským životom 
a pár drobnými vo vrecku. Pre takých, ako si ty, je život 

gombička. Keby si poznala moc peňazí, tak tu teraz takto so 

mnou nediskutuješ,“ dopovedala Angela. 

„Tak prečo mu potom nepovieš ty, že ho miluješ? Veď by ste 
nemali čo stratiť. Bola by to perfektná súhra udalostí,“ pýtala 

sa Kirsten. 

„Nepoviem mu to z jediného dôvodu. Pretože ho nemilujem. 
On je do teba tak zahľadený, že aby mal mať oči len pre mňa, 



161 

 

tak by som ťa musela najprv zabiť. A možno bude stačiť ťa len 

ponížiť, aby som ho vyhrala pre seba. Alebo teraz chvíľu 

osamote porozmýšľa a on sám príde na to, kam patrí. Potom sa 

do neho zamilujem,“ povedala sebavedomo Angela. 
„Takže ho len hlúpo využívaš,“ povedala ticho Kirsten. 

„Využívam, zneužívam.. Len toľko, koľko on sám dovolí. 

Nepotrebujem sa niekomu hádzať pod nohy. Ja nie som 
poleno, o ktoré sa niekto potkne, ale barlička, o ktorú sa toľkí 

tak radi opierajú. Používam len všetky dostupné zbrane, aby 

som dosiahla to, čo som si zaumienila. Jednak plynulý predaj 
továrne a na druhej strane možno jeho lásku. Ale ešte 

predbiehame. Máme pred sebou tú súťaž. Nezabúdaj,“ 

povedala a dvihla obočie. 

„Víťazstvom v tej súťaži môžeme pre školu veľa vybojovať. 
Peniaze, slávu. A ty to môžeš všetko prekaziť. Tak choď, 

zaľúb sa, povedz mu to. Ja vyhrám tak či tak. Nemám čo 

stratiť. To ty máš čo stratiť,“ dopovedala Angela, vystrela 
chrbát, zobrala pero do ruky a ďalej prepočítavala formuláre. 

„Ja nebudem bojovať. Budem len sama sebou. Čas ukáže, 

ktorá cesta bola tá správna. U mňa to býva cesta vytrvalosti. 
Ak po nej Adam nedokáže prejsť, tak to tak jednoducho byť 

nemalo. Teraz po nej tiež kráča a premýšľa. A to je dobre. 

Nemali by nás ovládnuť emócie. Ak bude treba, pôjdem mu 

tých pár metrov aj naproti. Ale nebudem bojovať s ním, ani 
s tebou, ani so životom. Kameň do vody som už vhodila, 

počkám, kým sa nevrátia odrazené vlny. Vtedy bude správny 

čas. Ja tiež nezvyknem prehrávať. Len moje víťazstvá 
potrebujú vytuhnúť. Nestoja na hlinených nohách. Respektíve 

nestoja na hodnote peňazí ako tvoje. A nikdy ani nebudú. 

A áno, poviem mu, že ho milujem“ dopovedala a otvorila 

železné dvere. 
„Sebavedomie ti teda rozhodne nechýba. O to bolestivejší 

bude pád,“ povedala Angela a neodlepila pri tom ani oči 

z tabuliek. Kirsten za sebou zatvorila dvere. Angela nachvíľu 
odvrátila zrak od obrazovky a pretrela si oči. Začalo ju toto 
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preťahovanie unavovať. Cítila, že z nej postupne vyprcháva 

arogancia a súťaživosť. Oprela sa o stoličku, vyzula lodičky 

a vyložila nohy na stôl. Stále v sebe cítila tú sebavedomú 

Angelu, ale za ňou stála tá nová, ktorá jej dala ruku na rameno 
a niečo pokojným hlasom dohovárala. Ak by bol Adam 

v kancelárii, tak by ho Kirsten najradšej podala, len nech sa už 

všetci pohnú z miesta. 
Kirsten utekala dole schodami a cítila, že každým takým 

dialógom s Angelou silneje. Akoby vstrebávala jej skúsenosti 

a používala ich proti nej.  Továreň sa zachráni tak či onak. 
Bola si len neistá kvôli Adamovi. Kde je, ako sa cíti. 

Rozmýšľala, či vytiahnuť z rukáva žolíka, aby si k nemu 

skrátila cestu. Ešte však nebol ten správny čas. 

 
PLÁNY 

Adam sedával pri dverách na starej stoličke. Jeho stolička bola 

prázdna. Oproti na pohodlnom, starom a rozheganom gauči 
sedeli pri okne Kirsten a Sofia. Vedľa na červenom látkovom 

kresle s veľkými drevenými opierkami sedela v šiltovke 

a rifliach s trakmi Emie ako na tróne. Nohy mala vyložené na 
drevenom poschodovom stolíku z tmavého dreva. Domček bol 

zvnútra nedokončený. Interiér lemovali ohobľované dosky zo 

svetlého dreva, na stenách pár políc a v rohu klavír. Na 

príručnom stolíku pár pohárov od kávy. Domček mal nad 
vchodom pretiahnutú čiernu striešku z tenkého plechu. 

Mnohokrát pod ňou Kirsten stála a nad hlavou  jej  prehrávali 

kvapky dažďovú symfóniu.  
„To si robíš prdel!“ nechápavo pozerala Emie na zmluvu na 

stole.  

„To akože budeš teraz hviezda? Budeš bohatá! To logo 

poznám,“ hovorila Emie s doširoka otvorenými očami. 
„Nie nebudem hviezda. A viac peňazí ani nechcem,“ povedala 

Kirsten a pozrela na Emie. Tá zobrala zmluvu a začala v nej 

listovať. Zastavila na jednej strane a asi ju prečítala celú, 
pretože sa striedavo pozrela na Kirsten a Sofiu, ktorá vedľa nej 
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sedela. Kirsten vedela presne, na ktorej strane sa nachádza. 

Pozrela sa znova na nadpis: Sofiina nadácia pre.. Pokrútila 

hlavou a zasmiala sa.  

„Vážne sa im chceš predať tak lacno? Chápala by som tento 
krok, keby si už bohatá a slávna bola. Ale nie je to 

zneužívanie?“ pýtala sa Emie a opravila si náušnicu v uchu. 

„Ver mi že nie. Tá podmienka má pre mňa momentálne väčšiu 
hodnotu ako akákoľvek sláva a peniaze. Zakladám myšlienku, 

ktorej budem nadosmrti súčasťou. A zrejme aj tvárou,“ dodala 

Kirsten. 
„Takže keď nebudeš slávna, čo budeš? Textárka 

a hudobníčka?“ pýtala sa Sofia. 

„Áno. Také niečo. Budem písať hudbu pre umelcov. Ani som 

si vlastne neuvedomila, že to by som asi aj chcela robiť celý 
život. Veď už to aj robím. Tak prečo tomu nedať širší 

význam? Baví ma to, napĺňa..,“ dopovedala a chytila okolo 

pliec Sofiu. 
„A ja že čím budeš, keď skončíš školu a ajhľa! Máme tu 

celebritu!“ obdivne sa zatvárila Sofia. 

„Nie, nie. Nie som žiadna celebrita. Nie som ničím špeciálna, 
ani unikátna,“ chcela dopovedať vetu Kirsten, ale Sofia jej 

skočil do reči, „ale nie si ani ako ostatní,“ dodala. 

Čo budeš teraz robiť? Myslím po škole,“ pýtala sa Emie.  

„Dodnes som to nevedela. Uvidím ako bude prebiehať 
spolupráca. Ale chcela by som sa vybrať nejakým 

filantropným smerom. A študovať pôjdem nejaké umenie, 

hudbu. Získavať niečo, čo sa nedá kúpiť a preto bude mať pre 
mňa veľkú hodnotu. No a budeme ďalej farmárčiť. Budeš 

veterinárkou, na farme bude kopec zvierat Adam úspešne 

zachráni továreň, Sofia sa vylieči a Angela bude našou dobrou 

priateľkou.“ 
„A po teba príde jedného dňa princ na bielom koni,“ skočila 

Kirsten do reči Sofia 

 „Hej, znie to ako rozprávka. No a čo. Nech sa z toho splní len 
niečo.. Je lepšie mať jeden veľký košatý strom, aby po ňom 
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ostalo po víchrici aspoň pár konárov s lístím. Z diaľky bude 

jasné, že ho búrka nezlomila. Ktovie, kde budeme všetci za 

niekoľko rokov. Či sa ešte stále budeme stretávať tu 

v červenom domčeku. Dali sme si sľub v kaviarni po tom 
zápase. Len či budeme schopní ho aj dodržať..,“ uvažovala 

nahlas Kirsten a pozrela na prázdnu stoličku, kde sedával 

Adam. 
„Ktovie, ako sa vyvinú vzťahy medzi Adamom a Angelou. 

Medzi nami všetkými,“ povedala Kirsten, prehrabla si dlaňou 

vlasy, pokrivila tvár a pozrela sa von z domčeka na jazero. 
„No. Chvalabohu sme tie známky  dotiahli na priemer, vďaka 

ktorému môžem ísť na tie skúšky. Za čo ti fakt veľmi 

ďakujem. A to si ešte mala vidieť mojich prekvapených 

rodičov. Ale farma mi stále zaberá veľa času a ty tam nemôžeš 
byť so mnou večne,“ dopovedala Emie a potiahla si na oči 

šiltovku, akoby sa chcela skryť pred realitou.  

„Ale môžem,“ skonštatovala akoby sama pre seba Kirsten 
a pozerala ďalej z okna na jazero. Bolo jasné, že ešte neboli 

vybojované všetky bitky. 

 
STAČILO TÚ SKRINKU OTVORIŤ 

Angela kráčala dole schodmi a mierila do otvorených dverí 

pripravenej limuzíny. Premýšľala ešte na detailmi kontraktu. 

Všetko je na dobrej ceste. Presne tak, ako to zamýšľala 
a naplánovala. Robilo jej radosť, že cieľavedome dosiahla to, 

čo si zaumienila. Adam sa skôr, či neskôr objaví. Nemôže sa 

skrývať donekonečna. Angelina rodina má čas. To 
Mackenziová nemá a zrejme ho čochvíľa skrotia. Priznávala, 

že vzťahy a obchod sa trocha zamotávali, ale peniaze nakoniec 

ukázali svoju moc. Prešla chodníkom a opätkami 

vyklopkávala do asfaltu melódiu. Prešla okolo lavičiek 
a kráčala rýchlo k autu. Jedným okom si všimla na jednej 

z nich sedieť Sofiu. Urobila ešte pár krokov a otočila sa. 

Sedela tam úplne sama. Porozhliadla sa okolo, ale nevidela ani 
Kirsten, ani nikoho iného z party. Vrátila sa niekoľko krokov 
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späť. Pozerala nepovšimnuto z davu na Sofiu z diaľky. 

Ovisnuté líca, opretá, pozerajúc do zeme bez pohybu. 

Zamierila späť k autu. Keď trpí Sofia, trpí aj Kirsten. Chytila 

dvere auta a zamyslela sa. Necítila pri pomyslení na to, že obe 
trpia žiadne víťazstvo. Samotnú ju to schizofrenicky hnevalo. 

Chcela nastúpiť do auta, ale nešlo to. Chvíľu pozerala pri 

dudraní motora do vnútra limuzíny. Hodila do nej tašku 
a kráčala späť k lavičkám. 

„Všetko v poriadku? Čakáš na Kirsten?“ opýtala sa Angela 

Sofie a sama bola prekvapená, že sa k takému niečomu 
odhodlala. 

„Kirsten je mimo mesta. Išla podpísať ešte nejaké papiere. Na 

chvíľu som si sadla. Potrebujem si oddýchnuť,“ povedala 

Sofia a vyčarila na Angelu mierny úsmev. 
„No. Nezdáš sa mi veľmi v pohode. Nechceš ísť do nemocnice 

na vyšetrenie? Pre istotu,“ povedala Angela a ďalej si ju 

premeriavala. 
„Nie. To nie je záchvat. Ten stav už poznám. Toto je len 

únava. Telo dostáva zabrať. Pôjdem pomaly domov,“ 

dopovedala, ale Angela sa nedala odbiť. 
„Takto? Veď tam ani nedôjdeš. Nie je tu nikto, kto by ťa 

odprevadil?“ zažmurkala Angela. 

„Naši sú v práci a nechcem im volať. Už museli aj tak za 

poslednú dobu niekoľkokrát z práce odbehnúť. Nemôžeme si 
to dovoliť. Emie je už na farme,“ bilancovala situáciu Sofia. 

Angela natiahla ruku: “Poď odveziem ťa domov. Nie domov 

nie. Tam by si bola sama. Najprv do nemocnice. Pre istotu. 
Aspoň vyšetriť,“ povedala Angela takým tónom, že nedala 

Sofii priestor vyjednávať. Vložila svoju dlaň do Angelinej. Tá 

jej pomohla vstať a kráčali spolu do jej limuzíny. Nasadli dnu 

a šofér otočil zrak do spätného zrkadla. 
„Na kliniku,“ rozkázala a auto sa pohlo. 

Pozerali mlčky jedna na druhú a cítili, že v aute sa spojili dva 

svety z opačných koncov vesmíru. Klinika nebola ďaleko 
a Angela sa neponáhľala domov. Prevod továrne bol už 
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administratívne prichystaný, teraz už len stačilo stretnúť sa 

a všetko podpísať. Do konca týždňa bude pokoj. Za niekoľko 

dní je tá súťaž. Angela sa bránila emóciám a pocitom, ktoré 

v nej vyvolávala pohľad na Sofiu. Nechcela, aby ju nahlodali 
a urobili slabou, omylnou. Cítila, že každým pohľadom na ňu 

zvádza vnútorný boj. So sebou aj s Kirsten. S neprestrieľnou 

vôľou trpezlivo očakávala príchod na kliniku. Auto zastavilo 
pri hlavnom vchode. Obe spoločne vybehli schodmi na prvé 

poschodie, kde mal ambulanciu Sofiin doktor. Nebol vôbec 

prekvapený, že Sofiu vidí. Poslednú dobu sa stretávali často. 
Angela nechala Sofiu v ambulancii a vyšla na chodbu. Sadla si 

na lavičku a sama premýšľala, čo tam vlastne robí. Akoby sa 

na ňu z Kirsten predsa len niečo nalepilo. A ona do nedokázala 

zo seba odlepiť. Alebo nechcela? Zažmúrila silno oči, akoby 
sa chcela spamätať z opice, po prebdenej noci. 

„Nenašli sme nič zvláštne. Trocha zvýšený tlak, krv je 

s prihliadnutím na diagnózu v normále. Môžeme si ju tu znova 
nechať na nocm na pozorovanie,“ prečítal doktor Sofii 

výsledky testov. 

„Len neostávajte teraz sama. Pre istotu,“ dodal doktor. 
„Zavolám našim, prídu po mňa,“ ubezpečila Sofia doktora. 

„Ak chceš, môžeš ísť so mnou a môj šofér ťa potom odvezie 

domov. Keď prídu tvoji rodičia z práce,“ navrhla Sofii Angela. 

„Mala som sa dnes stretnúť s dievčatami. Preberať babské reči 
v hale pri hudbe. Ale.. Chcela by som dať prednosť tebe. Teda 

ak pozvanie prijmeš,“ privrela Angela oči, až boli ako 

pomlčky. Akoby čakala dopad drobných úlomkov na tvári po 
údere veľkým kladivom o kameň. 

„Rada. Kedy má človek možnosť byť pozvaný k sebe domov 

milionárom?“ zasmiala sa Sofia. 

„Ale choď! Dúfam, že nejdeš len kvôli tomu,“ pýtala sa 
Angela. 

„Nie. Nechcem byť sama. Fakt mi je už lepšie. Počkám na 

rodičov, alebo Kirsten,“ dodala potichu. 
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„Tak poďme,“ povedala Angela a podala Sofii bundu. Keď 

nasadali do limuzíny, Sofia si ju celú so záujmom prezerala. 

Po prehliadka bola predsa len pokojnejšia. Aj nálada sa jej 

vrátila. Uvoľnila sa a začala vnímať svet naokolo. Počas jazdy 
prechádzala rukou po vkusných drevených doplnkoch. Ani 

nemala čas zasypať Angelu tým množstvom otázok, ktoré jej 

chodili celú cestu po rozume. Vystúpili pred hlavným 
vchodom, ktorému dominovali veľké drevené dvojkrídlové 

dvere. Sofia si prezerala nekonečné množstvo okien a hádala, 

čo všetko sa za nimi skrýva. Pozrela sa za seba. Perfektne 
zastrihnutý zelený trávnik, kam až oko dovidelo. Ihneď 

pocítila nutkanie na neho vybehnúť a vyváľať sa v jeho 

úplnom strede. Vedľa nej stálo niekoľko drahých áut. Sofia sa 

cítila ako v múzeu bohatstva. Všetko pekne a dokonale 
naaranžované. Pôsobilo to na ňu zakonzervovaným dojmom. 

Angela vybehla po schodoch a otvorila dvere. Sofia len 

pomaly stúpala nahor schodmi k dverám, sledujúc každý 
detail. Vošla do predsiene. Mramorové schody stúpajúce na 

ďalšie podlažie, veľký luster uprostred, visiaci vysoko nad 

zemou. Hala bola skoro nezariadená, priam v minimalistickom 
štýle. Po stranách dve fialové kreslá s vysokým operadlom. 

Vyzerali ako tróny. Za nimi na stred miestnosti, medzi dvoma 

kamennými piliermi stál malý biely drevený stolík. Za ním 

bolo vidno ďalšiu miestnosť a veľké biele krídlové dvere, 
smerujúc do záhrady za domom. Sofia si samú seba 

predstavila ako malé dieťa a ako sa tu naháňa s ostatnými 

deťmi z ulice.   Podlaha sa s jednoduchým vkusným vzorom, 
leskla ako zrkadlo. V jej samom strede bol na zemi nakreslený 

veľký kruh. Keď k nemu prikročila, zbadala, že ho lemovalo 

Angeline priezvisko. Vyzeral ako erb. Angela kráčala 

k postranným dreveným, hnedým dverám. Otvorila ich a vošli 
do akejsi predsiene. Bola celá obložená tmavo čiernym 

drevom. Stáli v nej len stolík a zabudovaná skriňa so 

zrkadlami. Sofia hádala, že tu sa asi odkladajú všetky tie drahé 
kožuchy a ponúka to najlepšie šampanské, kým hostia vkročia 
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na tú najaristokratickejšiu párty v okolí. Angela kráčala ďalej 

a otvárala ďalšie a ďalšie dvere ako princezná v rozprávke. 

Sofia len dávala pozor, aby niečo nezvalila a nerozbila si 

o nejaký ďalší stĺp nos. Dobehla ju v kuchyni. Bola asi taká 
veľká ako ich celý dom. Väčšiu chladničku v živote ani 

nevidela. Angela si z nej zobrala vodu a druhú podala Sofii. 

„Mala by som povedať niečo ako: cíť sa tu ako doma, či?“ 
zafilozofovala Angela.  

„Máme čas, kým teda prídu vaši domov. Poď ukážem ti niečo 

naozaj cenné,“ dopovedala Angela a vykročila k ďalším 
dverám. Sofia už dostávala z toho bohatstva závrate 

a nevedela si predstaviť, čo môže byť ešte cennejšie ako to 

všetko, čo doteraz videla. Vyšli hore schodmi. Pred Sofiou sa 

tiahla dlhočizná chodba,  ako v hoteli. Steny lemovalo mnoho 
dverí. Angela kráčala priamo oproti tým, ktoré sa nachádzali  

až na samom na konci chodby. Všetky ostatné dvere po 

stranách boli presne také, aké mala doma aj Sofia. Biele so 
zlatými kľučkami. Avšak tie na konci chodby boli také isté  

dvojkrídlové, ako mnoho tých na spodnom poschodí. Angela 

do nich zatlačila a vošli do izby. 
„Toto je moja izba. Ale nie to som ti chcela ukázať. Poď 

ďalej,“ žmurkla na Sofiu a ostala stáť pri dverách. 

„Ty máš vo svojej spálni vlastný balkón? A kde máš skrine? 

Určite musíš mať kopec parádnych šiat,“ otvárala Sofia 
dokorán svoje modré očiská. Angela prešla k postranným 

dverám. Otvorila ich a pozvala Sofiu rukou dnu.  

„Šatník? Veď je veľký ako moja izba! Pokojne by som si tu 
mohla doniesť svoju vlastnú posteľ a bývať tu. Ty máš 

v šatníku rebrík?“ neprestávala sa Sofia nadchýnať všetkými 

detailmi. Hýbala rebríkom sem a tam, akoby sa chcela 

presvedčiť, že je ozajstný a zrejme ozaj smeruje k tým 
vrchným poličkám, v ktorých bolo snáď tisíc topánok. Angela 

medzitým vyšla zo šatníka a zamierila do dverí oproti. Sofia sa 

pozrela jej smerom a keby nemala oči už aj tak otvorené ako 
to len išlo, otvorila by ich ešte viac. 
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„Vlastná kúpeľňa. Žiadne bitky po ránu o to, kto zaberie 

umývadlo ako prvý“ smiala sa. Kúpeľňa skôr pripomínala 

obývaciu miestnosť. Pod oknom stála veľká biela vaňa, oproti 

vani sprchový kút, ktorý bol snáď väčší ako celá Sofiina 
kúpeľňa. Oproti dverám sa nachádzali tri veľké podlhovasté 

zrkadlá. Pred tým stredným stála menšia skromná stolička. 

Angela si umyla ruky a sledovala Sofiu. 
„Kiežby som dokázala prežívať to, čo ty. A privri nachvíľu tie 

tvoje modré oči, lebo sa v nich za chvíľu utopím,“ zaklipkala 

očami a pery sa jej natiahli do strán. 
„Poď,“ naznačila hlavou a mykla plecom. Otvorila v izbe 

ďalšie dvere a dostali sa do akejsi úzkej chodby. Schodmi 

nadol sa dostali k ďalším dverám. Prechod vyzeral ako tajná 

chodba do atómového bunkru. Za dverami muselo byť niečo 
veľmi zaujímavé. Angela sa na pár sekúnd pozrela na Sofiu 

a otvorila dvere. Sofia vkročila dnu, avšak tento krát jej oči 

nevypadávali z jamiek. Skôr nechápala tomu, čo vidí. Po ľavej 
strane bol veľký a dlhý stôl s akýmsi náradím. Vyzeralo to, že 

s ním niekto pred chvíľou narábal. Pred stolom bola jediná 

stolička, opodiaľ na ráme stola pripevnená veľká lupa. Na 
stene množstvo rôznych nožov, skalpelov a akýchsi dlabatiek. 

Izba vyzerala ako dielňa a voňala celá za drevom. Až teraz si 

všimla veľké sklenené dvere a za nimi niečo, čo nedokázala 

identifikovať. Angela tie dvere odtiahla do strany a skriňa 
odhalila svoje vnútro.  

Zo Sofie vypadlo: „Nábytok? To je pre bábiky?? To vážne?“ 

povedala a vykročila prekvapene k skrini. Ocitla sa pred 
desiatkami mini postelí, skriniek, komód a stolíkov.  

„To ty?“ pozrela nechápavo na Angelu. 

„Áno, to ja,“ usmiala sa Angela a zobrala zo skrine malú 

postieľku. 
„Ja som tušila, že v tebe niečo je. Neverila som tomu, ale 

Kirsten mala pravdu. Stále mi hovorí, že to nie je celá tvoja 

tvár. To ako ťa vidíme v škole. Že sa za ňou skrýva niečo 
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oveľa viac. Obdivuje ťa,“ dopovedala a Angela dvihla obočie 

tak vysoko, až sa jej skoro stratilo pod ofinou. 

„A ja som jej nerozumela. Teraz už chápem. Ako to mohla 

Kirsten vedieť? Musíš jej to ukázať. Veď to je úžasné,“ 
hovorila Sofia a prechádzala prstom po dokonale obrúsených 

hranách.  

„Videla pár kusov nábytku u Adama vo fabrike,“ povedala 
Angela a zobrala do ruky skrinku s poličkami. Drevo bolo na 

dotyk príjemné. Postieľky mali ručne ušité mini paplóny 

a mini zahlávky. Boli na nich vyšité rôzne vzory a chcelo to 
veľkú precíznosť a dávku trpezlivosti. Na niektorých bolo 

podobné logo, aké videla dole v hale. Každým ďalším 

dotykom cítila Sofia, že sa dotýka obnaženej Angelinej duše. 

„Sľúbila som ti, že ti ukážem niečo ozaj cenné,“ povedala 
Angela a zobrala do rúk z poličky vyrezávanú skriňu. Na prvý 

pohľad bola veľmi detailne opracovaná s množstvom rôznych 

ornamentov a vzorov. 
„Túto skriňu vyrábam už veľmi dlho. Je to špeciálna skriňa. 

Ukladám do nej všetky moje emócie. Kedykoľvek som 

nahnevaná, smutná alebo šťastná, zoberiem túto skriňu do rúk 
a moju emóciu do nej zaznamenám. Niekedy si dokonca 

pamätám, pri akej príležitosti a emócii som ten ktorý vzor 

vyrezala. Ak sa týka tej istej veci, tak v tom vzore pokračujem. 

Preto niektoré vyzerajú naozaj čudne,“ usmiala sa Angela 
a prevracala si skriňu v rukách sem a tam. Niektoré vzory 

začínali pekným vlnovkami, aby následne pokračovali v prísne 

matematických tvaroch s hlbokými zárezmi. Niektoré 
ornamenty boli len povrchne naznačené a niektoré dokonca 

prekreslené. Mnoho z nich bolo dokonca v jej vnútri. Opatrne 

vybrala jednu poličku. Bola celá pokrytá vzormi. Zasunula ju 

späť a podala Sofii. 
„Je tvoja,“ povedala a natiahla ruku smerom k Sofii. 

„Čo? Čo si.. To nemôžem prijať!“ vyhŕkla prekvapene Sofia. 

„Vedela som, že to povieš. Ale ja som rozhodnutá. Zober si ju. 
Ver mi že ak ju prijmeš, obdaruješ aj mňa. Dostanem darček, 
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ktorý len tak niekde nekúpim. Ani so všetkými mojimi 

peniazmi,“ dopovedala a vložila skriňu Sofii do rúk.  Tá si ju 

obzrela a nechápavo pozrela na Angelu. Akoby držala celý jej 

emočný a citový život v rukách. Nevedela, čo na to povedať. 
A už vôbec nečakala od Angely, že sa práve jej takto zdôverí. 

„Zober si ju. Aj tak na nej už skoro nie je miesto pre nové 

ornamenty. Asi začnem čoskoro vyrábať novú. Je úžasné, keď 
vyryješ na čisté, hladké, biele drevo prvý vzor,“ ubezpečovala 

Angela Sofiu. 

„Dohodneme sa, že si ju u mňa uložíš. Kedykoľvek ju budeš 
chcieť vidieť, chytiť do rúk, len povedz,“ povedala Sofia 

a otáčala si skúmajúc skrinku v rukách. 

„Ja viem, že sa u teba nestratí. Možno sa na ňu nalepí ešte 

nejaká tá emócia, cit. Nejaké to miesto na nej ešte ostalo,“ 
dopovedala a zapozerala sa na skrinku, akoby si rekapitulovala 

všetko to, čo ju prinútilo zobrať do rúk rydlá a všetky tie 

ornamenty do nej vyryť.  
 

Vyšli pred dom. Angela sa oprela o veľké kamenné schodisko 

a vytiahla cigarety. 
„Ty fajčíš?“ opýtala sa prekvapene Sofia. 

„Nie, len keď som nervózna,“ odpovedala Angela a potiahla 

si. 

„A ty si nervózna? Prečo? Nebuď.. Tvoj dom sa mi páčil a.. 
Ďakujem za darček!“ usmiala sa Sofia. 

Angela si ju chladne premerala. Potrebovala sa vrátiť „do 

normálu“. Aj vďaka Sofii spoznala Kirsten o niečo viac. 
Znepokojovalo ju len to, že sa z nej vytráca súťaživosť. Akoby 

na ňu cez Sofiu pôsobili na diaľku Kirstenine čary. Cítila, ako 

mäkne. Ako ňou nasakuje. Potrebovala si zapáliť, aby 

zhypnotizovala svoje ozajstné „ja“ a vrátila sa späť na svoju 
stranu barikády. 

„Pozri. Budeme mať teraz svoje malé tajomstvo. Uvidíme, čo 

s ním urobíš,“ usmievala sa popod fúzy Angela. 
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Sofia na to nepovedala nič, len šibalsky žmurkla a rozutekala 

sa k naštartovanej limuzíne. 

 

Z TMY NA SVETLO 
„Kirsten, zatvor na hornom poschodí okenice. Dnes hlásili 

nejakú búrku,“ volal Sam z kuchyne a sám zabezpečoval 

všetky okná drevenými krídlami, ktoré väčšinu svojho života 
len dotvárali vzhľad ich domu.  

„Konečne sa zídu,“ pošomral si popod nos a zaistil západku. 

Kirsten prebehla horným poschodím, zatvorila všetky okenice 
a vrátila sa späť do svojej izby. V sivom bavlnenom tričku 

a voľných teplákoch si ľahla s rozpustenými vlasmi do postele. 

O pár dní ich čakala súťaž. Tá vypĺňala v jej hlave väčšinu 

miesta a bila sa o miesto na výslní s myšlienkami na Sofiu. 
Niekde tam vzadu stál v šere Adam a pozoroval ju. Tápala 

a sama nevedela, či chce spadnúť do jeho objatia. Pozerala do 

stropu, tak ako aj ostatné večery pred tým. Vedela, že sa jej na 
ňom odpovede nezjavia, ale pomáhal jej vyčistiť si hlavu. 

Veľká biela plocha znamenala nepopísanú knihu a všetky 

myšlienky, ktoré jej behali popred oči, na nej vybledli. Viečka 
jej pomaly oťažievali, až ich nevládala udržať otvorené. 

Pomaly zatvorila oči. Zdalo sa jej, že stojí v prázdnej sivej 

miestnosti s veľkým zrkadlom ktoré zapĺňalo celú stenu. 

V miestnosti bolo viacero dverí a v rohu stála malá štvorcová 
sivá stolička. Cítila, že za zrkadlom niekto stojí. Niekto, kto ju 

do tejto miestnosti zatvoril. Skôr sa jej však zdalo, že ju do tej 

miestnosti za jej tichého súhlasu skôr vohnal. Spoza zrkadla sa 
ozval klavír. Skladba, ktorú hrali spolu s Angelou na 

skúškach. Nepočula ju hrať nikoho iného, len Angelu. Odrazu 

sa však perfektné tóny zmenili na falošnú melódiu. Akoby sa 

klavirista len učil hrať. Pozrela sa do zrkadla a videla samú 
seba. Keď sa od zrkadla odvrátila, zrazu bola melódia 

perfektná. Obzrela sa cez plece a počula znova falošné tóny. 

„Tie perfektné tóny vylúdila určite Angela. Kto iný?“ 
zamyslela sa. V miestnosti sa jej nepáčilo a chcela z nej utiecť. 
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Zároveň sa bála, čo ju čaká za dverami. Všetky si ich prezrela. 

Boli navlas rovnaké. Za hrania úplne dokonalej klavírnej 

skladby otvorila prvé. Vošla do miestnosti. Bolo v nej viacero 

dverí, veľké zrkadlo a v rohu malá sivá štvorcová stolička. 
Urobila krok späť a ocitla sa v tej istej miestnosti. Otvorila 

ďalšie dvere. V miestnosti bolo znova niekoľko dverí a tá istá 

malá sivá štvorcová stolička. Skúsila otvoriť všetky dvere 
v miestnosti, skúšala utekať naprieč miestnosťami, ale stále 

naháňala svoj  vlastný chvost. Zobliekla si košeľu a pohodila 

ju na stred izby. Otvorila ďalšie dvere. V strede izby ležala jej 
košeľa. Vzdala to. Sadla si na tú malú, sivú, štvorcovú stoličku 

a počúvala skladbu, ktorá sa šírila spoza zrkadla. Nepozerala 

do neho. Nechcela počuť tú falošnú melódiu. Rozmýšľala, 

prečo je každá izba rovnaká. Už pochopila, že je stále v jednej 
a tej istej izbe a hľadá východ na nesprávnom mieste. Stále 

dúfala, že za ďalšími dverami vyjde z miestnosti von. Ak teda 

nie je východ ani za jednými dverami, tak pravda bude asi 
v zrkadle. Pozrela sa pred seba, priamo do neho. Znova začula 

tú falošnú melódiu. Potlačila v sebe zárodky depresie 

a prikročila bližšie. Zreteľne videla svoju tvár a pozerala sama 
sebe do očí. Chcela sa dotknúť tváre v zrkadle. Dvihla ruku 

a opatrne sa dotkla líca. Ruka však prepadla za zrkadlo 

a skladba prestala byť falošná. Trocha sa vyľakala vytiahla 

ruku spoza zrkadla. Znova začula tie známe falošné tóny. 
Natiahla pre seba znova ruku, ktorá zmizla za zrkadlom. 

Necítila nič podivné. Iba melódia bola znova príjemná 

a lahodila jej ušiam. Pochopila, že je ako znamenie, ktoré jej 
ukazuje správny smer jej cesty. Vykročila. Prešla zrkadlom na 

druhú stranu. Zalialo ju svetlo. Za zrkadlom sa nenachádzalo 

nič, len ostré svetlo. Otočila sa späť a v miestnosti videla 

blúdiacu Angelu. Otvárala a zatvárala dvere. Tak ako ona pred 
chvíľou. Prešla rýchlo zrkadlom späť, aby ju z izby vyviedla 

von na svetlo. Avšak keď vstúpila dnu, Angela sa z izby 

stratila. Falošná melódia ju upozornila, že sa nachádza na 
nesprávnej strane barikády. Vyšla znova za zrkadlo. Videla 
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v miestnosti zúfalú, blúdiacu Angelu. Pochopila, že cestu von 

musí nájsť sama. Je zatvorená vo svojej predstave. Preľakla sa. 

Čo ak kým je ona dnu, je Angela rovnako von za tým 

zrkadlom a vidí to isté divadlo. Sleduje ju, ako blúdi 
miestnosťami.  Pozerala, ako Angela vchádza z dverí do dverí 

a nevie jej pomôcť. Kričala na ňu, ale Angela ju nepočula. 

Kirsten si uvedomila, že ak počuje tú melódiu ona, musí ju 
počuť aj Angela. Ak by dokázala spoza zrkadla zahrať inú 

melódiu, možno by ju nasmerovala k východu. Spomenula si 

na klavír od pána Newtona. Keby ho tak mala tu za zrkadlom. 
Urobila krok späť a zakopla. Otočila sa a zbadala klavír. 

Porozhliadla sa naokolo, ale priestor naďalej vypĺňalo len 

jasné svetlo a klavír, ktorý stal vedľa nej pri zrkadle. Cítila sa 

ako vo svojej vlastnej mysli, kde si môže zhmotniť každú 
svoju predstavu. Alebo kde sa zhmotní každá predstava jej 

podvedomia. Odrazu pochopila, že ak ovláda situáciu ona, 

neovláda situáciu ju. Pocítila energiu a cítila sa silná. 
Uvedomila si, akú moc má jej vôľa. Sadla si za klavír 

a zahrala „Pre Sofiu“. Angela sa zrazu zastavila a pozrela sa 

smerom k zrkadlu. Nachvíľu sa zamračila. Natiahla ruku 
a zľakla sa. Urobila krok dozadu a skokom sa stratila na druhej 

strane zrkadla. Kirsten prestala hrať. Porozhliadla sa okolo, ale 

Angelu nevidela. Možno sa práve teraz nachádza práve vo 

svojej mysli. Ktovie, či vidí rovnaké jasné svetlo. Kirsten 
vstala od klavíra a ten v momente zmizol. Niekde v diaľke 

začula Sofiu, ako sa smeje od srdca. Nevedela prečo sa smeje, 

avšak jej smiech ju upokojoval. Cítila, že je zdravá. Kráčala 
dopredu a zrkadlo sa za ňou postupne vzďaľovalo, až úplne 

zmizlo. Ocitla sa sama uprostred jasnej bielej miestnosti. 

Chcela, aby ju niekto objal. Chytil ju za ruku a viedol. 

A možno aby jej pomohol zariadiť túto veľkú žiarivú 
miestnosť bez nábytku, emócií a zážitkov. Nejakého 

architekta, ktorý ju pozná a ktorému nebude musieť 

vysvetľovať každý detail.  
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„Ahoj,“ povedala postava a vyšla akoby odnikiaľ, priamo 

z ostrej žiari.  

„Adam?“ opýtala sa Kirsten nechápavo, ale zároveň ihneď 

pochopila, že v podvedomí myslela práve na neho.  
„Zobuď sa!“ povedal a chytil ju za ruku. 

„Ja sa nechcem zobudiť,“ oponovala mu Kirsten. 

„Kirsten zobuď sa!“ nedal sa Adam odbiť. 
„Nie, ja tu chcem byť s tebou,“ odpovedala Kirsten zaryto 

znova. 

„Zobuď sa,“ začula znova, avšak nie z Adamových úst ale pri 
pravom uchu. Otočila hlavou a zbadala Sama. Žiara odrazu 

zmizla a postupne sa jej pred očami vykreslila izba. Sam stál 

priamo nad ňou a čosi hovoril. Vnímala však len zvuk, stále 

opantaná silným snom. Posadila sa na posteľ. 
„Už vnímaš? To si spala ozaj tvrdo túto noc. Zaregistrovala si 

tú búrku vôbec?“ pýtal sa prekvapene Sam. 

„Za oknom padali stromy a ty si tu spíš, ako šípková Ruženka. 
Do školy sa dnes asi nedostaneš. Aspoň urobíme poriadok 

okolo domu. Idem ti nachystať raňajky,“ dopovedal Sam 

a Kirsten už len začula vŕzgajúce schody na chodbe. Oprela sa 
o posteľ a rukou si začesala dozadu vlasy. Ten sen! Mala 

z neho trocha melancholickú náladu. Rozmýšľala, čo práve 

videla. Bol tak živý!  

Pokývala hlavou: „Bol to len sen!“ povedala si sama pre seba. 
Vstala z postele, umyla si v kúpeľni tvár a otvorila okenice. 

Pred ňou sa zjavila spúšť. Pár spadnutých stromov v ich 

záhrade a pod lístím a konármi zahrabaný červený domček. 
Rýchlo sa obliekla a zbehla do kuchyne. Napochytro zjedla 

raňajky a vybehla von pomôcť Samovi. Doobedie im pri práci 

zbehlo celkom rýchlo. Ako tak dali dohromady okolie domu. 

Záhony kvetov boli však nenávratne preč. Všetky boli 
polámané a rozfúkané všade naokolo. Spomenula si na 

Belindu a kaviareň. Dúfala, že víchrica nerozbila výklad. 

Vbehla do domu.  
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Prezliekla sa a zobrala zo stola kľúče od auta: „Idem pozrieť 

Belindu. Či je všetko v poriadku. Prídem večer,“ dopovedala 

a ponáhľala sa k autu. Sam kývol na znak súhlasu rukou 

a pohodlne sa vystrel na gauči. 
Cesta do mesta ubiehala pomaly. Všade množstvo hasičov 

a pomáhajúcich ľudí. Víchrica bola síce silná, avšak domy 

ostali zväčša nepoškodené. Sem tam rozbité okno a zvalený 
plot. Väčšiu ranu zasadila príroda samej sebe. Cestu lemovali 

polámané stromy a zaplavené trávniky. Bola však už prejazdná 

a tak sa Kirsten dostala pomaly do centra mesta. Prichádzala 
k námestíčku a videla, že veľký strom spadol priamo na 

fontánu. Ďalej sa autom dostať nedalo, tak ho zaparkovala 

neďaleko námestia. Prechádzala pešo okolo obchodov 

a v meste vládol ruch. Elektrikári a ďalší pracovníci v rôznych 
farebných kombinézach opravovali poruchy na pozemných aj 

podzemných sieťach. Prešla na druhú stranu chodníka a už 

z diaľky videla neporušené výklady Belindinej kaviarne. 
Dvere boli otvorené. Prebehla cez cestu a vošla dnu. Väčšina 

námestia už mala elektrinu. V kaviarni sedelo niekoľko ľudí 

a Belinda pobehovala za pultom. 
„Ahoj, robím kávu pre všetkých tých usilovných ľudí tam 

vonku. Chudáci.. Od rána sa nezastavili. To bola strašná 

búrka. Videla si ju?“ pýtala sa Belinda a ďalej prelievala kávu 

do termosiek. Kirsten si na búrku nepamätala. Ale pamätala si 
ten podivný sen. Vyšla von z kaviarne a pri rozbitej fontáne 

videla stáť Angelu, jej rodičov, starostu mesta a ešte pár 

ďalších ľudí. Prešla cez cestu a kráčala smerom k skupinke pri 
fontáne. Obišla spadnutý strom a vtedy si ju Angela všimla.  

Jedným slovom sa u skupinky ospravedlnila, dvihla ramená, 

aby jej golier kabátu zakryl studený krk a prebehla  ku Kirsten, 

aby ju zastavila na pol ceste. 
„Ahoj, chcela by som pomôcť,“ nestihla dopovedať vetu 

Kirsten, keď jej Angela skočila do reči: „A ako? Zahráš na 

klavíri? Napíšeš básničku, odpraceš konáre?“ pýtala sa 
uštipačne Angela. Pozrela do neba, akoby si chcela zrovnať 
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myšlienky: „Ochhh. Pozri. Niekedy naozaj nestačí pekné 

slovo, ale prehovoriť musia peniaze. Naša rodina chce pomôcť 

mestu s obnovou. Práve sa robí výpočet škôd. Zrejme 

nepokryjeme celú sumu, ale spolu s pani Mackenziovou 
vložíme do fondu na opravy toľko, aby sa mesto ako tak 

pozbieralo. Neviem, ako by si mohla pomôcť ty. Náš svet 

funguje jednoducho na peniazoch. Či sa to tebe páči, alebo nie. 
Niektoré veci dokážu vyriešiť naozaj len peniaze. Je 

šľachetné, že chceš svet meniť pekným slovom. Ale tu tvoja 

moc končí. Ak chceš pomôcť, choď za starostom a povedz mu 
ako. Možno sa mu bude páčiť to, čo mu navrhneš,“ 

dopovedala Angela a pritiahla si opasok na kabáte. 

„Myslím, že sa mu môj návrh páčiť bude. Adam sa neozval?“ 

opýtala sa a pozrela smerom k pani Mackenziovej.  
„Neviem o tom, žeby sa niekomu ozval. Ale môžeš sa na to 

opýtať priamo jeho mamy,“ dopovedala a hodila pohľadom 

smerom k pani Mackenziovej.  
„Práveže nemôžem,“ pomyslela si Kirsten v duchu a bez 

slova vykročila k starostovi. Angela prekvapivo dvihla obočie 

a zvážnela. Uštipačnosť v nej začínala nahrádzať zvedavosť. 
Pristúpila k starostovi. Prehodili pár viet a oddelili sa od 

skupinky. Angela prižmúrila nechápavo oči a sledovala 

rozhovor. Starosta podvihol obočie, zatváril sa taktiež 

prekvapene a hneď na to súhlasne pokýval hlavou. Rozhovor 
bol krátky, ale videla, že starostovi zanechal v hlave niekoľko 

otázok. Vyzeral však spokojne. Kirsten prebehla od fontány na 

chodník, zakývala Angele, zababušila sa do hnedej koženej 
bundy, vytiahla si spoza goliera vlasy a niekam sa ponáhľala. 

Stratila sa v bočnej uličke a Angela vykročila späť smerom 

k skupinke pri fontáne. Mesto nebolo stále upratané a musela 

dávať pozor kam stúpi, aby si nezničila svoje drahé, kožené 
topánky na opätku. 

 

Kirsten zaparkovala auto na parkovisku, vysypanom bielymi 
kamienkami. Už po ceste vedela, že víchrica neušetrila zrejme 
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ani farmu. Vystúpila a prešla chodníkom plnom listov, 

prázdnych igelitových vriec a haluzí ku skleníku. Niekoľko 

okien bol rozbitých a sklo sa váľalo v hriadkach medzi 

úrodou. V skleníku bolo po členky vody a dážď vymyl väčšinu 
zeme z nadzemných rámov so zeleninou. Okolo farmy sa šírilo 

mŕtvolné ticho. Akoby z nej odvial vietor všetok život. Dvere 

na dome boli zatvorené a v dome bola tma. Pred skleníkom 
boli všade naokolo prázdne drevené bedničky, s ktorými sa 

v noci neľútostne pohral vietor. Už na prvý pohľad bolo jasné, 

že upratať okolie farmy zaberie minimálne týždeň a viac. 
Kirsten sama ešte ani neurobila poriadok okolo červeného 

domčeka. Prešla pozdĺž skleníka a zabočila cestičkou, 

lemujúcou sa okolo neho, za stodolu k poliam. Ticho narúšalo 

len čľapkajúce blato, víriace sa pod jej topánkami. Vyšla 
spoza stodoly a zbadala Emie. Rozprestierala sa pred ňou 

jedná veľká skaza. Pole vyzeralo, ako pomotané, poprevracané 

vlasy na hlave po prebdenej noci, kedy sa človek prevaľuje 
sem a tam a nemôže zaspať. Úroda bola zničená. Kam až jej 

oko dovidelo, klasy kukurice sa váľali v blate, obilie bolo 

polámané, pšeničné klasy poloprázdne. Emie zaregistrovala 
Kirsten a obzrela sa. Potiahla nosom a pozrela sa späť na 

úrodu. Kirsten ju počula ako plače. Pomaly k nej pristúpila 

a zboku na ňu pozrela. 

„Toľko mozoľov a námahy. Dní, kedy som nemohla byť 
v škole, tie zlé známky. A na čo?“, povedala a plakala ďalej.  

„Krátko pred zberom. Za nejaký týždeň sme to mali pozbierať 

a predať. Neviem, čo bude. Asi to farmu položí. Naši išli za 
starostom poprosiť o pomoc,“ povedala Emie a utrela si oči, 

ktoré znova zaliali slzy. Kirsten po predošlom rozhovore so 

starostom vedela, že mesto zrejme nebude mať prostriedky, 

aby farme pomohlo. Situácia vyzerala beznádejne. Stratený 
čas Emie nikto nevráti. A nedostala za neho ani žiadnu 

odmenu. Spomenula si na Angeline slová. Na ten krátky 

rozhovor pri rozbitej fontáne v strede mesta. Aj tieto okamihy 
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v nej pomohli dozrieť dookola nahlodávaný myšlienkam v jej 

hlave, kvôli ktorým nemohla spávať. 

„Poznám niekoho, kto by vám s farmou mohol pomôcť. 

Pôjdem za vašimi,“ dopovedala a pozrela sa pred seba na 
zničené pole. 

„Nemyslím si, že ktokoľvek by teraz farme chcel pomôcť. 

Nenašli sme nikoho, kto by do farmy investoval, keď bola 
v rozkvete. Nieto teraz,“ utrela si znova Emie slzy. 

„Teraz bude potrebné investovať dvakrát toľko. To by musel 

byť ten človek šialenec, alebo niekto, kto už nevie, kam by 
strčil svoje peniaze,“ hovorila Emie sarkastickým tónom. 

„Niečo ti život zoberie a niečo iné dá,“ povedala Kirsten 

smutným tónom a chytila Emie okolo ramien. Pozerali spolu 

na tú spúšť a obe sa snažili veriť na zázrak, ktorý bol možno 
už za najbližším rohom. 

  

OBCHOD 
Po dlhom dni padol Angele horúci kúpeľ vhod. Vo vani 

rozmýšľala nad tým, čo povedala Kirsten starostovi. Povedal 

jej len, že pomôže s obnovou mesta. Sľúbil Kirsten, že 
neprezradí detaily. Angela nechápala, ako by Kirsten mohla 

mestu pomôcť. Stále ju ešte nedokáže úplne odhadnúť. 

Z rozmýšľania pred zrkadlom ju vyrušil zvoniaci telefón. 

Angela sa na chvíľu prestala upravovať a pozrela do izby na 
stolík.  

„O tejto hodine?“ pýtala sa sama seba. Prebehla bosá 

v tmavosivej nočnej košeli na ramienka k stolíku a zobrala do 
ruky mobil. 

„Adam?“ nechápavo pokrútila hlavou a priložila si slúchadlo 

k uchu. 

„Ahoj, môžeme sa stretnúť a všetko predebatovať? Mala si 
pravdu. Musíme tú transakciu dotiahnuť do konca. Potreboval 

som si vyčistiť hlavu a toto je jedna z prvých vecí, ktorú by 

som mal urobiť. Ktorú by sme mali urobiť,“ dopovedal Adam 
a odmlčal sa. 
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„No tak to máš šťastie. Zajtra idem do hlavného mesta za 

našou právnickou firmou prebrať a schváliť zmluvy. Po 

zajtrajšej návšteve už budú pripravené na podpis. Budeme mať 

v aute dve, tri hodiny pre seba. Pošlem po teba ráno auto,“ 
potešila sa v duchu Angela. 

„Netreba. Budem ráno čakať u teba dole v hale. Ohlás ma na 

vrátnici. Zatiaľ ahoj,“ dopovedal a zložil kým stihla Angela 
čokoľvek povedať. Nechápavo sa pozrela do neurčita 

a hľadala Adamovu motiváciu. A možno za tým naozaj nič nie 

je. Len zrealizovanie transakcie. V každom prípade bod pre 
ňu. Pokrútila hlavou, akoby tomu nechcela uveriť. Nechcelo sa 

jej o tom dnes už premýšľať. 

 

Na druhý deň ráno ešte rýchlo skontrolovala parkovisko pred 
domom, ale nebolo tam žiadne iné auto, ako autá jej rodiny. 

Upravila si v zrkadle účes. Vlasy elegantne a zároveň prísne 

začesané dozadu. Netrčal jej pomimo žiadny vlas. Decentný 
cop pohodený na tmavom saku, spod ktorého trčali biele 

rukávy so zlatými manžetami. Bola vo svojej vojenskej 

uniforme, prichystaná vyhrať akýkoľvek súboj. 
Zbehla dole schodmi a v hale na ňu naozaj čakal Adam. 

Nemal síce sako a pohľad Jamesa Bonda, ale bol celkom 

vhodne oblečený na nadchádzajúce stretnutie. Vlasy učesané 

dozadu a nagelované. Tmavomodrý oblek, lesklé topánky, 
kravata. Aj podľa toho vedela Angela, že to myslí vážne. 

Urobila ešte pár krokov a postavila sa priamo pred neho. 

Letmo na ňu pozrel a ukázal na auto, ktoré už bolo pristavené 
pred domom. Šofér čakal pri otvorených dverách. Angela 

pokračovala so šanónom pod pazuchou k limuzíne, Adam ju 

tesne nasledoval. Mlčky nasadli a Angela čakala, či nadviaže 

na včerajší rozhovor. Adam sa len ticho usadil a sledoval, ako 
sa auto odlepilo z parkoviska spred domu. Známe ulice sa im 

obom mihali v tvári, až sa pomaly začal Edwood strácať 

v diaľke.  
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„Povedz, prečo si prišiel?“ preťala chvíľu ticha Angela. 

Potrebovala vedieť viac informácií. A videla, že Adamovi je 

jedno, čo si myslí. Išlo o obchod.  

„Kvôli tomu, čo si hovorila. Chcem byť zodpovedný. A okrem 
toho nemám vo svojom živote žiadne ďalšie vodítko, kam sa 

pohnúť. Ktorým smerom a kedy. Aj by som počkal, ako sa 

veci vyvinú, ale zrejme sa nevyvinú nijako. Minimálne kým 
nedokončíme túto transakciu. Vieš, nebudem plávať proti 

prúdu. Zbytočne som sa vysilil a bolo to nanič. Bude teraz 

pohodlné chvíľu sa nechať tým prúdom unášať,“ dopovedal 
Adam a pozerajúc oproti na Angelu vybral z mini baru 

minerálku. 

„Vie o tom niekto, že si sa vrátil?“ pýtala sa zvedavo Angela. 

„Len ty a moja mama samozrejme. Povedal som jej kam idem. 
Celý čas vedela kde som. Stále ma nabádala k tomuto kroku. 

Ale ja som chcel toto rozhodnutie urobiť z vlastného 

presvedčenia. Rozmýšľal som nad tými ľuďmi v továrni. 
Nedokázal som byť tak sebecký, aby som pozeral najprv na 

seba. Ak by sme obchod neuzatvorili, nedokázal by som sa 

pozrieť do zrkadla. Takto to je správne,“ dopovedal a odpil 
z fľaše. 

„Vidíš.. Rozmýšľaš tak, ako rozmýšľame my. Bohatí 

a úspešní. Všetko podriadiť správnemu rozhodnutiu. Preto sme 

bohatí a úspešní. Pasujeme k sebe. Rozprávky sú pre deti. 
Žijeme v reálnom svete. Urobím z továrne prosperujúcu firmu 

bez dlhov. Hlavne ju treba teraz ozdraviť a trocha 

zmodernizovať. Kríza ju nepekne poškodila,“ hovorila Angela 
a pozerala ďalej do svojich fasciklov. Adam nemohol povedať, 

že by sa mu Angela nepáčila. Sebavedomá mladá žena, vždy 

elegantná, pekná. Ale bál sa z nej napiť. Bola ako horská 

bystrinka, do ktorej niekto nalial atrament. Bola len pre tých, 
ktorým nevadilo, že sa v peknom prostredí napili okrem 

lahodnej vody aj neželanej prímesy. 

„Ak už sme úprimní, tak ti chcem povedať, že budem hľadať 
cesty, ako tvoju rodinu z továrne vyplatiť. Kým v nej budeš 



182 

 

pôsobiť ty, budem tam ja ako piate koleso u voza. A bojím sa, 

čo sa stane so zamestnancami. Predstavoval som si, že budeme 

továreň viesť s niekým, kto ma aj dušu a nemá ju odloženú 

u satana,“ dopovedal a Angela sa diabolsky usmiala. 
„Edwood je mesto rodiny. Všetko v ňom má pôvod 

v rodinných kruhoch. Je to malé mestečko a práve preto je tak 

čarovné. Pretože všetci v ňom sú akoby rodina. Trocha ma 
rozčuľuje že neviem, aké máš s továrňou plány. Ja chápem, že 

ti ide hlavne o zisk. A práve toho sa bojím,“ dopovedal 

a zapichol pohľad do Angely. 
„Tak ty sa bojíš zarobiť peniaze? Ale choď! To chceš byť 

nejaký samaritán a rozdávať každému peniaze pre nič za nič? 

Ostaneš na dlažbe zneužitý a chudobný. Takto to nefunguje. 

Neexistuje nikto, kto má fakt, ale fakt veľa peňazí a nemá 
pokrivené svedomie, kostlivcov v skrini a miesto rebríčka 

morálnych hodnôt paragraf. Každého peniaze raz zlomia. 

Majú tú zázračnú moc,“ otvorila Angela doširoka oči 
a naznačila rukou mačaciu labu s pazúrmi. 

„Ak spoznám niekoho kto má veľa peňazí a je morálny, tak po 

tom, čo zjem drôtenú kefu, pokľaknem a vzdám mu hold 
dlhým rytierskym mávnutím ruky. Ale tak.. Želám ti veľa 

šťastia pri hľadaním mojej náhrady. Dotklo sa ma to,“ usmiala 

sa Angela.  Adam vedel, že vynechanie Angely z hry, by bol 

pre ňu najväčším trestom. 
„A bude to dosť drahé,“ doplnila a prevracala ďalej strany 

v šanóne. Čakala na tento okamih, ale odmena nebola tak 

sladká, ako si to predstavovala. Sama týmto novým pocitom 
nerozumela. Niečo sa v nej dialo, menilo. A vedela, že za to 

môže Kirsten. Stále mala pred očami to, ako sa za ňu trieda 

postavila. Ako sa dokáže obetovať pre Sofiu. Uvažovala, či 

neprijme tieto pre všetkých pozitívne stránky a či ju to neurobí 
ešte silnejšou. Nech už hodila do Kirsten čímkoľvek, tak bola 

ako špongia. Niečo vstrebala a niečo sa do nej mäkko zaborilo 

a spadlo vedľa. Bola zmáčaná emóciami a Angela sa 
momentálne cítila ako list papiera, na ktorom je tá špongia 
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položená. Cítial, ako vstrebáva z nej tú vlhkosť. Cesta ubiehala 

pokojne a Adam si stále dával dohromady myšlienky. Čo však 

vedel bolo, že zajtra sa stretne s Kirsten a bude k nej úprimný. 

Objíme ju a bude súhlasiť, že ich vzťah na úrovni dobrých 
priateľov bude pre všetkých to najlepšie. Hlavne kvôli tomu, 

že odteraz bude tráviť viac času s Angelou.  

 
 

NESPRÁVNY ADRESÁT 

Sofia vyšla na dvor s papierovým sáčkom, v ktorom mala 
desiatu. Na dvore nebolo teraz na jeseň veľa študentov. Mnohí 

trávili svoje prestávky radšej v triede, alebo na schodoch po 

chodbách. Práve preto si Sofia zavše vyberala v tomto období 

túto časť školy. Poobzerala sa, či nezbadá nejakú známu tvár. 
Pri jednom stole videla sedieť Angelu. Zbadala ju a pohľadom 

pozývala prisadnúť si. Pozrela sa na opačný koniec malého 

dvora a videla pri stole s niekoľkými dievčatami sedieť 
Kirsten. Obe so zhypnotizovaným pohľadom jedli svoje 

sendviče. Sofia netušila, či o sebe vôbec vedia. Vykročila ku 

Kirsten. 
„Ahoj, o chvíľu prídem,“ povedala v rýchlosti a smerovala 

k Angele. Sadla si k nej a vybrala z vrecka desiatu - sendvič 

rozrezaný na dva trojuholníky. Kirsten ich pozorovala. Aj by 

si prisadla, ale vedela, že by nebola momentálne dobrým 
spoločníkom. Čerstvý vzduch a samota na dvore jej dávali 

priestor dobre si premyslieť nasledujúce kroky. Temný 

pasažier sa teraz ozval od svojho zrodenia asi 
najintenzívnejšie. Nedokázala ho zabiť, ani pretvoriť na 

holubicu, preto uvažovala ako ho privedie na denné svetlo. 

Pred všetkými ho odhalí a predstaví im svoju najslabšiu 

stránku. Tú, ktorá sa zrodila smrťou jej mamy. Uvedie ho do 
svojho života a do života ostatných. Sofia sa s Angelou 

o niečom rozprávali. Tie dva rozdielne vesmíry sa zrazu ani 

nezdali tak vzdialené. Neboli to dve milióny svetelných rokov 
vzdialené galaxie, ale planétky v jednej a tej istej slnečnej 
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sústave, krúžiace okolo neznámeho slnka. Kirsten pomaly 

prežúvala svoj sendvič a obe ich sledovala. Vyzeralo to na 

bežný rozhovor medzi spolužiačkami. Sofia odrazu z batoha 

vytiahla akúsi malú vec. Položila ju na stôl pred Angelu. 
Prestala na chvíľu uhrýzať zo svojej desiaty a zapozerala sa na 

ten predmet pred ňou. Položila sendvič a zobrala tú neznámu 

vec do ruky. Prezerala si ju, ako keby ju videla prvý krát 
v živote. Sofia sa usmiala, zbalila desiatu, odzdravila sa 

a kráčala ku Kirsten. Angela sa za ňou ešte nachvíľu pozrela. 

Zahryzla sa do sendviča a študovala ďalej neznámy predmet.   
„Ahoj, chcem ti niečo podarovať. Niečo, čo by malo patriť 

niekomu inému, povolanejšiemu ako som ja. Pouvažuj nad 

tým, kým mi k tomu niečo povieš. Tento darček je nositeľom 

pekných myšlienok, ktoré ja už poznám. Ale pre niekoho 
iného môže byť tento darček zážitkom, ktorý mu dá viac, ako 

dal mne,“ dopovedala a vytiahla z batoha Kirstenin ošúchaný 

slovníček.  
„Ja by som chcela s vami dvoma konečne sedieť za jedným 

stolom. Dúfam, že príde čoskoro tá chvíľa, kedy ním budeš 

môcť obdarovať toho správneho adresáta,“ dopovedala 
a pozrela na Angelu. 

„Ja tento slovníček aj tak nosím so sebou po celý čas. Aj keď 

je odložený doma v zásuvke, v mojom nočnom stolíku. Môže 

byť pokojne uložený aj u nikoho iného, ako u mňa,“ povedala 
a zahryzla si do druhej polovičky sendviča. Vstala a odkráčala 

späť do triedy. Kirsten sa zdalo, že s ňou viedla podobný 

rozhovor, ako s Angelou. Prezrela si slovníček. Bol jej telom 
a dušou. Komukoľvek by ho venovala, spoznal by tú pravú 

Kirsten. Všetky tie písmenká, zoradené za sebou by mu 

pomohli spoznať neznámeho autora do špiku kostí. Vety by 

mu odhalili, čo si myslí a kým je. Angela prechádzala rukou 
po svojom darčeku. Dal sa taktiež prečítať. Dotykom. Taktiež 

pod prstami vyslovoval vety, ba celé súvetia. Cez končeky 

prstov sa zjavovali priamo v hlave. 
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Obe na tom dvore študovali samé seba. Podvedome však 

vedeli, kto je tým správnym adresátom. Adresu poznali. 

Nepoznali však zatiaľ cestu, ako sa k nemu dostať. 

 
 

PREMENA 

Angela kráčala do triedy na konci chodby. Vzpriamená, so 
zapleteným blonďavým copom, v bordovej sukni nad kolená 

a kotníkovými koženými topánkami, ktoré klopkaním pretínali 

ticho v tejto zabudnutej časti školy. Predstavovala si, ako 
preberá prstami klávesy a nedá Kirsten šancu vyniknúť. 

Nemohla prestať myslieť na včerajšok a na Adama. Povedal 

jej o svojich najnovších plánoch? Poobede sa v škole už 

nenachádzalo veľa ľudí. Na chodbách zavládlo ticho. Ozýval 
sa už len šum posledných študentov, ktorí opúšťali školu. 

Zborovňa bola na druhej strane budovy, takže v klavírnej 

triede mali hudobníci akési závetrie, súkromie. Malo to svoje 
čaro. Kráčala chodbou, pozerala do podlahy a opakovala si 

skladbu. Linoleum sa lesklo od neónov a chodba vyzerala ako 

pristávacia dráha, ktorá končila v triede. Skúška sa mala začať 
za pol hodiny. Aj keď nedávno absolvovali poslednú, tak sa 

chceli všetky tri ešte raz stretnúť a zahrať si len tak. Samé pre 

seba.  Angela prešla okolo predposlednej triedy. Na záchodoch 

sa otvorili dvere. Príšerne zavŕzgali, ako keby chceli Angelu 
varovať. Vysmievali sa stareckým škrekotom. Trocha 

spomalila a vystrašila sa. V škole sú ešte ľudia, tak sa až tak 

nebála, ale aj tak sa zastavila. V tejto časti školy sa o tejto 
hodine zdržiava málo ľudí. Niekoho začula. Zvedavo sa okolo 

seba poobzerala. Vyzerala ako vedľajšia postava z nejakého 

hororu. Všade bolo ticho a počula len jemné bzučanie neónov 

nad hlavou. Naháňalo jej to strach. Ak by sa teraz rozutekala 
chodbou, prišlo by jej to smiešne, avšak zároveň jej nebolo 

všetko jedno. Prechádzala okolo pootvorených dverí, zrýchlila 

krok a stále pozerala do zeme. Nepočula žiadne zvuky. Odrazu 
z dverí vyskočila postava a pevne ju chytila za ramená. Angele 
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zovrelo hrdlo a nemohla z neho dostať ani hlásku. V šoku si 

uvedomila, že vidí Hansa. Akoby ju to trocha upokojilo. 

„Pusť ma, čo chceš? Daj mi pokoj,“ skúšala sa mu vytrhnúť, 

avšak Hans bol na svoj vek statným chlapcom. To, za čo sa 
mu vysmievala, bolo momentálne jeho výhodou. Nad jeho 

prevahou nemala šancu. Potiahol ňou smerom na záchody, až 

jej z rúk vypadol zošit. 
„Si opitý? Pusť ma!“ snažila  sa mu Angela vytrhnúť z rúk 

Hans bol úplne spotený a vzrušený z toho, že sa môže dotknúť 

svojho idolu. Ten, ktorý o neho nejavil žiadne známky záujmu 
a s ktorým môžu teraz osamote stráviť spolu trocha času. 

Teraz tam Angela stála pred ním a patrila len jemu. Nehodlal 

ju pustiť len tak. Už ju ulovil. 

„Si hnusný, odporný, tučný,“ kričala na neho Angela. Nikto ju 
však nepočul. Chodbu zalial zvuk facky. Angela sa chytila za 

líce a stŕpla. Uvedomila si, čo sa práve deje. Preľakla sa, že má 

pri sebe Hans nejaký nôž. Pochopila, že to plánoval. 
A pochopila, že to myslí vážne. 

„Keď budeš kričať, dobijem ťa,“ vyhrážal sa Hans.  

„Pom.....,“ chcela zakričať, ale kým stihla vydať zo seba jedno 
slovo, hrubá Hansova ruka jej zakryla ústa. Začala sa metať, 

aby sa mu vytrhla. Jej chudá postava však nemala žiadnu 

šancu proti tomu veľkému telu, ktoré ju zvieralo ako prútik 

v kliešťach. Hans ju schmatol pod krk a ťahal na záchod. 
Chytila jeho ruku a snažila sa ju dať dole z úst, uhryznúť ho, 

kričať.. Nešlo to. Pochopila, že toto je situácia, ktorú nedokáže 

zvládnuť sama. Teraz jej nepomôžu peniaze jej rodičov, jej 
postavenie. Už ide len o jedno. Hans ju nadvihol, až sa 

odlepila od podlahy a vrazil ňou na záchod. Tvárou rozrazila 

dvere a v ústach zacítila krv.  

Stále nemohla kričať. Krv v nej pulzovala, až cítila, že jej 
snáď vylezie srdce z hrude. Otočil ju a stále s rukou na ústach 

zvalil na zem. 

„Prečo to robíš? Obliekaš sa tak pekne a vyzývavo. Máš 
nádherné telo. Nemôžem odolať!“ rozprával a pozeral jej 
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priamo do očí. Angela si nikdy nepomyslela, že sa jedného 

dňa ocitne v takej blízkosti. Určite si to nemyslel ani Hans. 

A mienil túto situáciu dokonale využiť. Angela bola prinútená 

počúvať jeho monológ. Rozmýšľala čo urobí a koľko má času. 
Hans jej nedával veľa šancí, ani nádeje. Jeho telo bolo príliš 

ťažké, aby bola Angela schopná akéhokoľvek činu. Začala si 

uvedomovať, že situácia je pre ňu zúfalá.  
„Ponížila si ma. Nikdy si o mňa ani nezavadila. Iba vtedy, ak 

si ma chcela uraziť, alebo zosmiešniť. Nepatrím do tvojho 

sveta, ale teraz na chvíľu budem. Vrátim ti všetko to, čo si 
dala ty mne. Možno sa budeš cítiť presne tak, ako som sa po 

celý čas cítil ja,“ a pobozkal Angelu na líce. Zhnusila sa a 

silno privrela oči, až jej z oka vypadla slza. Skotúľala sa po 

líci a spadla do prachu. Keby jej nedržal dlaňou ústa, možno 
by sa aj povracala. 

Chytil ju za stehno. Mala na sebe len sukňu a silonky. Prešiel 

jej rukou nohou až k lýtku. Bol úplne rozhorúčený a spotený. 
Zrejme si sám neuvedomoval situáciu, v ktorej sa nachádza. 

Jeho ruky viedli hormóny, pudy a adrenalín. Začal nahlas 

dýchať. Angelu boleli od nárazu na dvere a tlaku Hansovej 
ruky ústa. Pozerala sa do jeho podliatych očí a ťažilo ju jeho 

spotené telo. Až teraz mala možnosť dôkladne Hansa spoznať. 

To, ako vyzerá zblízka, akým je človekom. Doteraz akoby 

neexistoval. Aj keď sa stretávali v triede každý deň, vôbec ho 
nepoznala. A vôbec ho nespoznávala ani teraz. Pozerala sa 

okolo seba, ale nedovidela na dvere. Ležala k nim hlavou. 

Nevedela či sú otvorené a či by ich niekto nemohol uvidieť, 
počuť. Videl na nich Hans. Kontroloval situáciu. Ležali pri 

umývadle. Kľakol si na jej nohy. Držal jej jednou rukou ústa a 

druhou si začal rozopínať nohavice. Trhala jeho ruky od 

svojich úst, ale nedarilo sa jej to. Nevedela, či má skôr uvoľniť 
nohy, telo, alebo ústa. Slzy jej tiekli po tvári od strachu 

a nemohúcnosti. Začala pociťovať slabosť a vyčerpanie. 

Čakala na to najhoršie. Bola  vysilená. Pozrela mu do očí. Boli 
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zapálené, ale bez duše. Videla v nich zviera. A možno je to to 

posledné čo uvidí. Buď ju zabije, alebo ona sama zošalie.  

V tom sa jeho oči na stotinu sekundy zdvihli a pozreli pred 

seba. Ponad Angelu preletelo nejaké telo a vrazilo do Hansa. 
Odhodilo ho  úplne dozadu až k oknu. Zrazu bola voľná. 

Podvihla sa, pretrela si oči a zbadala Kirsten. Dvíhala sa zo 

zeme, avšak Hans bol rýchlejší. Chytil ju za pás a hodil 
o záchodové dvere. Kirsten narazila lícom o plechové dvere a 

spadla na podlahu. Angela sa trocha spamätala a pochopila, že 

toto je šanca. S hnevom vstala a rozbehla sa na Hansa. So 
slzami v očiach do neho odzadu vrazila, až ho odhodilo na 

radiátor. Rozťal si obočie a zvrieskol. Otočil sa a cez oko sa 

mu liala krv. S hnevom za zahnal po Angele a udrel  ju do 

brucha. Vyrazilo jej to dych a zatmelo sa jej pred očami. 
Kľakla si od bolesti na kolená. Hans si utrel oko a chystal sa 

na ďalší úder. Angela pred ním  bezbranne kľačala v strede 

záchodu. Kirsten vyskočila zo zeme a z celej sily kopla Hansa 
medzi nohy. Zvrieskol a spadol na dlážku. Držal sa radiátora a 

tvár mal skrútenú v neprirodzenú, bolestivú grimasu. Angela 

spadla na bok a držala si brucho. Hans sa oprel o radiátor a 
dvihol zo zeme. Urobil pár krokov a pišťal pri tom ako malé 

dieťa. Podľa jeho hlasu bolo zrejmé, že bolesť je silnejšia ako 

jeho chtíč. Odtackal sa k umývadlu a podoprel sa. Ruka sa mu 

však  šmykla a zanechala za sebou na umývadle krvavú 
šmuhu. Dopadol tvrdo na podlahu, ale rýchlo sa dvihol, otvoril 

dvere a zutekal. Obe počuli len jeho tackavý beh chodbou. 

Kirsten ležala otrasená na zemi a pozerala na Angelu. Držala 
sa stále za brucho. V jednom momente sa ich skrivené 

pohľady stretli. Pozerali na seba a zisťovali, či je všetko v 

poriadku. Či im už nič nehrozí. Počúvali, či sa náhodou Hans 

nevracia. Záchodom sa však rozliehalo len hlboké dychčanie. 
Kirsten sa podoprela lakťom a zatlačila nohou, aby sa 

dokázala postaviť. Vystrela sa. Telo ju bolelo na viacerých 

miestach. Chytila Angelu pod pazuchu a ťahala ju zo zeme. 
Angela položila ruku na jej koleno a vytlačila sa po nej nahor.. 
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Opreli sa o dvere záchodu a stále bez slova rýchlo dýchali. 

Kirsten si utrela líce. Bolelo. Poutierala si ruky do košele. 

Angela si utrela ústa a pozrela na ruku. Bola od krvi. Začala 

plakať. Potichu a srdcervúco. Tak, ako plačú zranené duše 
v súkromí, kde ich nikto nevidí. Vtedy, keď chcú zo seba 

vyplakať všetku bolesť.  

Kirsten otočila hlavu a pozrela na Angelu. Bolo jej ju ľúto. 
Žiadne mladé dievča by nemalo prežiť to, čo práve zažila.  

Otvorila dvere na vedľajšom záchode a natiahla sa pre toaletný 

papier. Odvinula ho a podala Angele. Bez slova ho vzala a 
utrela si ústa. Preložila ho a utrela si slzy. Kirsten si pretrela 

oči. Bola spotená a bolo jej veľmi teplo. Srdce jej stále búšilo 

ako o závod a stále nedokázala vstrebať to, čo sa práve 

odohralo. Keď kráčala po chodbe a počula za dverami záchodu 
šramot, nevedela, čo ju bude čakať za dverami a ani nevedela, 

ako dopadne táto chvíľa. Nebol čas. Stáli vedľa seba. Spotené, 

od krvi, zmenené.  
Angela bola v šoku a stále plakala. Kirsten ju chytila za ruku. 

Chcela, aby Angela cítila vedľa seba niekoho blízkeho. Aby 

mala teraz aký taký  pocit istoty. 
 

Angela sa trocha upokojila. Ešte raz potiahla nosom a utrela si 

poslednú slzu. Už neplakala.  

„Toto nie je život o ktorom premýšľam,“ preťala ticho veta 
z Angeliných úst. Pozerala pred seba. Kirsten dvihla hlavu 

a zvraštila obočie. Veď Angela nikdy neukázala, že sa trápi. 

Vždy bola to skvelé super dievča, ktoré sa každému páčilo 
a ktoré chcel každý chlapec. Mala všetko po čom tužila. Bola 

tá pretvárka tak dokonalá? Alebo tak hrozivá? Čím viac bola 

na dne, tým bola jej  pretvárka silnejšia? Zapozrela sa na 

Angelu. Nevidela pred sebou to sebavedomé dievča a to ju 
desilo. Čokoľvek prežili a akokoľvek bola na Angelu 

nahnevaná, toto si nezaslúžila. Odhalil tento zážitok jej pravú 

tvár? Kirsten sa za posledný rok vyplakala niekoľkokrát. 
Zažila podobne silné zážitky a vedela, že teraz bude musieť 
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byť Angela silná. Nevedela, čo sa odohráva v jej vnútre. Bála 

sa čokoľvek povedať. 

Angela pozrela cez zrkadlo Kirsten priamo do očí. Bola ticho. 

Nachvíľu tam stáli znova ako dve malé dievčatká. Chceli 
pocítiť tú nevinnosť, ktorá sa pred chvíľou z ich životov 

vytratila. Kirsten začala pred sebou vidieť ozajstnú Angelu. 

Tú, ktorú v nej celý čas videla a ktorej Angela tak urputne 
bránila, predrať sa z jej vnútra von. V jej očiach už nebola tá 

ohnivá iskra, ale akýsi pokoj. Na tvári nemala ten výrazný, 

jemne prísny pohľad. Oči nežiarili, len ticho a previnilo 
pozerali pred seba. Chrbát skrčený, akoby čakal na ďalší úder 

zozadu. Napriek tomu čo práve zažila, vyžaroval z nej 

podozrivý pokoj. Cítila rezignáciu. Stále stískala pery, vlasy 

strapaté, na tvári šmuhy. 
Oprela sa o stenu oproti Kirsten a pomaly sa zošuchla späť na 

dlážku. Vyzerala, akoby už nikdy nechcela z tejto miestnosti 

vyjsť na denné svetlo.  
„Raz to asi muselo prísť. Kirsten, ty nevieš aké to je. Ešte 

nepoznáš svet tam za oknom. Vidíš ho len tak, ako sa ti chce 

ukázať. Len ten povrch. Lebo svet sa o teba nezaujíma. Nie si 
pre neho ako kameň, ktorý chcú odkryť, aby videli, aký hmyz 

pod ním býva. A ty ako kameň musíš byť veľmi ťažký, aby 

tebou nedokázali pohnúť. Lenže postupne sa staneš ťažkou 

a tvrdou skalou. Nepreniknú do teba emócie a city. Si 
jednoducho bezcitným kameňom.  

Neprišla si o detstvo, pubertu. O všetko to, čo robí mladého 

človeka mladým, alebo dieťa dieťaťom. Ja som sa narodila 
dospelá. Môj život bol odjakživa o povinnostiach a o 

peniazoch. O tom, čo chcel celý svet odo mňa. Nie čo som 

chcela od sveta ja. Mojím rodičom, učiteľom a pestúnkou boli 

peniaze,“ povedala Angela stále s mierne privretými očami 
a začesala si prameň vlasov za ucho. To slovo vyslovila 

Angela absolútne nevraživo a egoisticky. Akoby mu chcela 

vládnuť. Pravda bola, že oni vládli jej. Už o nich nerozprávala 
s tou nadľahčenou dávkou romantiky a lásky. Peniaze boli 
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teraz Hans. A možno vždy boli, len to Angela na sebe nikdy 

neukázala. 

„Prajem ti, aby si nikdy nepocítila moc peňazí. Moc akú ti 

dávajú a slobodu, ktorú ti berú. Dávajú ti moc nad druhými 
a zároveň si uzurpujú moc nad tebou samotnou,“ dopovedala a 

pozrela Kirsten do očí. Kirsten nevedela, ako zareagovať. 

Pozerala do tých prázdnych Angeliných, ktoré sa znova plnili 
slzami. Bolo to ako objaviť zapadnutú poličku v knižnici 

s úplne novými knihami. Takými, o ktorých nikto nevie, ktoré 

nikto nečítal a ktoré rozprávajú príbeh, ktorý nikto nezažil. 
Angela sedela opretá o plechové dvere. Rozprávala úplne 

pokojne. A práve to Kirsten veľmi znervózňovalo. Doteraz by 

bola Kirsten azda jediným človekom, ktorému by toto Angela 

nikdy nepovedala. Zrazu však je jediným človekom, ktorému 
to Angela povedala. Utrela si nos.  

Kirsten si pretrela oči: „Angela, nemusíš mi to rozprávať. Aj 

bez toho sa náš vzťah zmenil. Ja som vždy cítila, že to nie si 
ty, koho denne vidím tam v škole na chodbe. Verila som 

v teba, že jedného dňa spoznám ozajstnú Angelu. Že to nie je 

účes, ktorý chceš nosiť. Že tá tvár je len maska. Cítila som to 
tak. A dúfala, že jedného dňa ťa spoznám aj tvoje vnútro,“ 

zdôverovala sa Kirsten. 

„Kirsten, chcem ti to povedať. Chcem sa o toto poznanie 

podeliť s niekým blízkym. S tebou,“ dopovedala Angela 
a utrela si slzy. Kirsten ani neprišlo divné, že vedú takýto 

rozhovor na tomto mieste. Že ho vôbec vedú. Sedeli na 

záchode, na zemi. Napravo vnikali cez okno neskoré 
poludňajšie lúče. Vedľa nich špinavé umývadlo, so stopami po 

boji. Za chvíľu začne hodina klavíra. Ktovie, či ich bude 

niekto hľadať. Angele to bolo akoby jedno. Kirsten na ňu 

pozerala a snažila sa pochopiť čo prežíva. Prečo ešte 
nevybehla z dverí a prečo jej rozpráva jej najskrytejšie 

tajomstvá. Okolo nich to vyzeralo ako vo vojnovej zóne. 

Sedeli v zajatí toho, čo sa pred chvíľou udialo. Toto je jedna z 
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tých chvíľ v živote, ktorá človeka navždy poznačí. Taká, kedy 

si zapamätá všetky detaily a každú sekundu. 

 

„Peniaze ma celý život držia na uzde. Narodila som sa 
skrotená do zajatia. Cválajú so mnou sem a tam len tak zo 

zábavy. Plánujú mi celý život, deň po dni. Robím veci, ktoré 

by som robiť nechcela a nemala. Nemusela. Môj život nemá 
cenu. Ak by som teraz umrela, komu by som chýbala? Tým 

pár ľuďom? Asi by som im nechýbala. Chýbali by im moje 

peniaze. Nič dôležité som nedokázala. Len plním príkazy 
a míňam peniaze. To je fakt veľmi inovatívne. Som hotovým 

prínosom pre spoločnosť. Asi som mala dodnes len málo 

fantázie,“  pozrela sa Kirsten do očí: „Máš pekné oči,“ usmiala 

sa. 
 „Vieš že si sa stala mojím vzorom? Určite to nevieš,“ 

usmievala sa ďalej. Bol to pokojný až pokorný úsmev. Prešla 

si rukou vlasmi. Kirsten nevedela, čo má povedať. Tieto slová 
nečakala. Angela bola rozrušená a Kirsten nevedela, nakoľko 

rozpráva zo šoku. Jej emócie boli práve narodené dieťa, ktoré 

doniesol v perinke zabalené statný medveď. 
„Angela.. Napriek tomu, čo si teraz povedala, bola si vzorom 

ty mne. Vytrvalá, silná, úspešná. Ja som v tebe nikdy necítila 

silu peňazí. Tú pretvárku som ignorovala. Možno ťa k tvojím 

výsledkom hnali práve tie peniaze. Alebo bola si to ty, ktorá 
dosiahla to, za čo ťa obdivujem. Nikoho som naživo nevidela 

takto hrať na klavíri. Tvoje výsledky v škole hovoria o tom, že 

si naozaj šikovná. Nemyslím, že si si musela kupovať všetky 
tie áčka,“ oponovala Kirsten. 

„Peniaze mi ukradli život. Ja nemám zážitky. Ja si radšej ani 

nič pamätať nechcem. Ja si vlastne ani na nič nespomínam. 

Kedykoľvek to urobím, tak vidím pravdu. Že nič nevidím. 
Žiadne detstvo, žiadna zábava. Pred sebou neutečiem. Kam? 

Vymenila by som celý môj život za tvoj. Veľakrát som sa k 

tebe správala odporne. A vieš prečo? Pretože som ti závidela!“ 
povedala Angela mierne odporne.  



193 

 

Pozrela sa Kirsten do očí: „Áno, závidím ti. Závidím ti tvoje 

priateľstvo so Sofiou. Všetky tie úprimné city a slová, ktorými 

ťa tvoji blízki dennodenne obdarúvajú. Závidím ti všetko to, 

čo som si ja nedokázala peniazmi kúpiť. Vidíš, ako ma peniaze 
skazili. Som encyklopédiou hriechov sveta. Buď rada, že si 

bola ušetrená od moci peňazí a bohatstva. Pretože nie ty 

vlastníš jeho, ale ono teba. Ten pocit, že ich mám toľko až ich 
nebudem vedieť v tomto živote minúť nie je oslobodzujúci 

pocit, ale pocit plný prázdnoty. Akoby sa ti z minúty na 

minútu naplnil osud a splnili všetky sny. Čo ti ostane? Keď ti 
pohľad na to číslo na účte dodáva falošný pocit poloboha. Že 

vlastne všetci naokolo ti dávajú ten falošný pocit. Dobrovoľne 

si strhneš svoju vlastnú tvár a v zrkadle sa prestaneš 

spoznávať. Ľudia ťa prestanú spoznávať. Až sa staneš iným 
človekom. A ja som toho nového človeka začala nenávidieť. 

Pozerám sa do zrkadla a neviem, čo tá osoba v ňom je a čo 

vlastne chce,“ dopovedala Angela a pozrela sa nad umývadlo 
na zrkadlo. Kirsten sa zapozerala do zeme, akoby vedela, 

o čom Angela rozpráva.  

Ty si myslíš, že sa dokážem do zrkadla pozrieť na viac ako na 
pár sekúnd? Príde mi zle z toho, čo tam vidím. Čo mi moje oči 

kričia v odraze. Čo mi kričí tá osoba za očami, ktorá vo mne 

stále je, len ju tam uväznila tá druhá mrcha. Oči mi hovoria 

pravdu a ja ju nechcem počuť. Horšie je, že by som ju počula, 
aj keby som si prepichla ušné bubienky. Počula by som ju ešte 

výraznejšie,“ hovorila a stále sa pozerala nahor na zrkadlo. Na 

chodbe bolo ticho.  
Sediac na zemi, natiahla sa po topánky ktoré ležali zaprášené 

opodiaľ. Zoradila si ich starostlivo vedľa seba, ako papuče pri 

posteli pred spaním. Skrčila kolená pod bradu a oprela si hlavu 

o Kirsten: „Je mi s tebou dobre,“ šepkala, akoby hovorila zo 
sna. Pre ňu z toho najkrajšieho. Z takého, z ktorého sa nikdy 

nechcela prebudiť. 

Kirsten cítila, že sa Angela upokojila. Ale práve to ju 
znepokojilo. Bola až príliš pokojná na to, čo sa odohralo len 
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pred niekoľkými minútami. Kirsten cítila, že to nebol ani tak 

pokoj, ako rezignácia. Bolo jej Angely ľúto. Bola rozrušená z 

pravdy, ktorú zo seba Angela práve dostala. Tá spoveď bola 

hrozivá. Cítila, že vedľa nej sedí človek, ktorý práve umiera. 
Nechcela si ani len predstaviť, čo by sa stalo s ňou samotnou v 

podobnej situácii. Nevedela si predstaviť, ako by žila ďalej. 

Predstava života s mocou peňazí ju desila. Bola vďačná za 
všetko čo mala a čo dosiahla. Nechcela stratiť svoju tvár. 

Každý ju mal rád takúto. Čo by sa stalo, keby sa situácia zo 

dňa na deň zmenila? Premenila by sa na Angelu? Bol by jej 
život a osud rovnaký? Mala by ho vôbec ešte vo svojich 

vlastných rukách?  

Angela odrazu vstala zo zeme a vykročila k oknu: „Veľakrát 

som pozorovala vtáky. Najprv som si myslela, že mám 
neobmedzenú slobodu. Že som jedným z nich. Akoby som 

nemala žiadne problémy, klietku. Ako oni. Avšak to som sa 

ešte len učila lietať. A keď som sa to naučila a otvorila krídla 
naplno, udrela som nimi o klietku a až vtedy ju zaregistrovala. 

Je to irónia, ale peniaze ti dajú voľnosť a vzápätí ti ju zoberú 

aj s úrokmi späť. A ty začneš žiť v tej zlatej klietke. 
Prispôsobíš sa. Chcela by som pocítiť ozajstnú slobodu. Že 

môžem urobiť čo chcem. Že moje rozhodnutie bude len moje 

a nikoho iného. Bude patriť len mne,“ dopovedala a otvorila 

okno. Vlasy, ktoré doteraz ležali na jej pleciach, zaviali vo 
vetre. Kirsten stále sedela na zemi a pozerala na Angelu. Stála 

pri okne, držala jedno krídlo a pozerala na vtáky, ktoré lietali 

okolo školy. Takú pokojnú ju ešte nevidela. Zmierenú.  
Angela sa otočila ku Kirsten: „Vieš.. Každý si myslí, že v 

postavení, v akom som ja, dostávaš krídla. Že si slobodným 

človekom. Pravdou je, že ti tie krídla niekto odstrihol. A z tých 

rán krvácam každý deň. Neviem, kde sa stala chyba,“ 
dopovedala a prikročila bližšie k oknu. 

Vyzerala ako padlý anjel. Bez krídel. Ten, ktorý nevie znova 

vyletieť na nebo a je odsúdený zdieľať osudy bežných ľudí tu 
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dole. A nevie sa takému životu prispôsobiť. Trpí. Dvihla pravú 

nohu na okno.  

V tom Kirsten vyskočila zo zeme: „Angela?“ opýtala sa 

prekvapene.   
Angela pozrela na Kirsten a úprimne odpovedala: „Chcem sa 

cítiť znova slobodne Kirsten. Ešte aspoň raz zažiť ten pocit, že 

urobím to svoje vlastné rozhodnutie. Že nebudem počúvať 
rodičov, peniaze, riaditeľov. Chcem zísť zo svojej cesty. A 

kvôli tomu pocitu dokážem aj umrieť. Len, aby som ho mohla 

pocítiť ešte aspoň raz,“ utrela si Angela slzu a začesala vlasy 
za ucho.  

„Zažila som toľko pocitov, že sa v nich strácam. Už ani 

neviem, ako sa cítim. Ako vidíš, nie som tak silná ako ty,“ 

usmiala sa cez slzy Angela.  
„Miesto toho, aby som na sebe pracovala, aby som si vytvorila 

rebríček hodnôt či vzťahy, tak som si to všetko kupovala. 

Zakaždým som použila skratku - peniaze. Mala som pocit, že 
dosahujem mnoho cieľov a že sa mi takto darí kúpiť si aj to, 

čo sa kúpiť nedá. To je tá ilúzia peňazí. Na začiatku to bolo 

príjemné a povznášajúce. Postupom času som začala chápať, 
že si kupujem pretvárku a ľudia mi dávajú len to, čo chcem ja. 

Nikdy nie to, čo by dať chceli. A ja sa už nikdy nedozviem, čo 

to mohlo byť. Možno som sa ukrátila o tak nádherné dary, 

priateľstvá, vzťahy,“ Angele zovrelo hrdlo a slovo, ktoré 
z neho malo vyjsť zostalo na pol ceste nevyslovené.  

Angela zobrala všetku silu a pokračovala: „A lásku“, utrela si 

prstom nos a dlaňou slzy na lícach. 
„A keby to nebolo málo, chcela som ju vziať aj tebe! Týmto 

som sa stala.. Monštrom. To, čo som nemohla mať ja, 

nemohol mať nikto iný. A časom som pochopila, že existujú 

veci, ktoré si za peniaze nekúpim. A to ma hnevalo najviac. 
Už som nemohla z tejto cesty zostúpiť a zároveň si udržať 

svoju tvár. Pochopila som, že som si vlastne kúpila svoj 

vlastný svet, v ktorom som bola len ja, prízraky, ilúzie, 
sebaklam. Ako keby som si sama vystrihovala hviezdy na 
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oblohe a nikdy nevidela naozajstnú a prirodzenú krásu nočnej 

oblohy. Tie moje hviezdy svietia nejako nejasne a nepáčia sa 

mi. Chcela by som tento svet zbúrať a na jeho základoch 

postaviť nový. Ale nedokážem to. A čím viac sa počúvam, 
tým viac sa nenávidím. A tým viac milujem teba. Tú našu 

Kirsten. Bože!“ zvýšila hlas a potiahla nosom. 

Kirsteniným telom prešiel ľadový pocit. Jej slová znamenali 
len jedno.. 

„Poďme do sály. Môžeme sa ďalej rozprávať tam. Zahráme si 

spolu na klavíri,“ snažila sa Kirsten odviesť Angelinu 
pozornosť. Nebola si istá, či, by stihla k Angele priskočiť. 

Bála sa, že ju vystraší a stalo by sa niečo, na čo sa snažila 

nemyslieť. Chcela si zachovať chladnú hlavu. 

„Ak sa ti stane čokoľvek zlé, hľadaj za tým niečo dobré. Preto 
sa zlé veci stávajú. Ja viem, že to je v tejto chvíli ťažké, ale 

skús nazrieť tam ďalej a porozmýšľať prečo sa to stalo. Ak ti 

je dobre, nikdy si nevšimneš, čo sa deje naokolo. Nemáš 
dôvod. Ale práve tieto zlé okamihy a zážitky ti otvoria oči. 

Keď si tu vkročila, bola si Angela. Avšak ja teraz vidím inú 

Angelu. Mala by si sa pozrieť do zrkadla. Tiež ju zbadáš. Cez 
tie dvere vyjde tá druhá. A tá, ktorá tu vošla, ostane tu. Nikdy 

odtiaľ nevylezie. Ostane tu navždy zatvorená. Ja si myslím, že 

práve teraz robíš bodku za svojim doterajším životom. 

Chápem, že veľmi tlačíš na to pero, aby bol koniec tej 
poslednej vety viditeľný. A bolí to. Ale tá bodka nemusí hneď 

znamenať bolesť. Može znamenať znovuzrodenie Ver mi. 

Najhoršie je, že za bodkou končí každý príbeh. Bodka je zlá. 
Preto treba písať neustále. A ak nie ty, tak niekto iný. Môžeš 

za tou bodkou napísať nejaké pekné slovo. Alebo aj dva. 

Potom tri a odrazu sa nájdeš na druhej strane knihy a ledva tú 

bodku ešte nájdeš. A hľadať ju už nebudeš. Bude za ňou ďalší 
príbeh. A za ním ďalší. Nech tvoj život nie je pár stranový 

povrchný časopis, ale román. A Angela... Ver mi, že ty nie si 

ten časopis. Čítam ťa už veľmi dlho. Stále som ťa nedočítala. 
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Každý deň si otvorím nejakú novú stránku a večer nad tými 

niekoľkými prečítanými stranami rozmýšľam. 

Angela sa pozrela so slzami v očiach na Kirsten: „Si milá,“ 

usmiala sa. Nevedela čo urobiť. Bola v polovici cesty. Stále 
váhala. Sklopila pohľad do zeme a pokrčila pery. Jedna - dve 

slzy padli na špinavú dlážku. Trocha pohla nohou na zemi, 

akoby si pripravovala pozíciu. 
„Žila som vo svojom svete a myslela, že je dokonalý. Necháp 

ma zle, mne sa ten svet naozaj páčil. Všetko v ňom do seba 

zapadalo. Ale keď som spoznala teba, pochopila som, že to 
isté môžem docieliť aj bez peňazí. A zrazu som bola 

chudobná. Všetky tie pocity, ktoré ťa nezahrejú len kým držíš 

v ruke bankovku. Ale kedykoľvek. Aj v dobrom aj v zlom. 

A to ma štvalo. Jediným nedostatkom sveta peňazí je, že 
existuje len kým existujú peniaze. Nevnímala som to tak 

a neskôr som si to ani nechcela priznať. Ak sa minú, tento svet 

zmizne. Tvoj svet však nikdy nezmizne. Priateľstvá nezaniknú 
zo dňa na deň. Zmenené osudy toľkých ľudí, ktorých si sa 

dotkla. To, čo si sa za celý čas naučila, všetky tie skúsenosti 

a emócie sú reálne. Nie sú len oparom, cez ktorý nevidíš ďalej 
ako po koniec vlastného nosa. Zrazu sa mi javí môj život 

zbytočný. Platila som nie za tovar, ale jeho odraz, ilúziu. 

A keď som si to začala uvedomovať, začala som ti závidieť. 

Nenávidieť ťa. Vkradol sa do mňa temný pasažier. Bojovala 
som s ním, ale on stále vyhrával. Tlačil ma do kúta, nemohla 

som dýchať. A tým, čo sa práve teraz stalo, sa zo mňa uvoľnila 

zátka a všetky emócie sa vyplavili von. Nemohla by som ich 
v sebe aj tak dlhšie držať. Na konci by som bola aj tak tá fľaša 

mlieka, ktorú niekto nechal na slnku. Zátku by pod obrovským 

tlakom vystrelilo a na všetko navôkol by dopadla skysnutá, 

zapáchajúca masa. Je mi z toho zle. Je mi zo seba zle,“ 
dopovedala a nahla sa cez okno. Zatvorila oči a zhlboka sa 

nadýchla. Usmiala sa, ako dieťa, ktoré práve dostalo zmrzlinu.  

„Angela.. Keď to urobíš, zmeníš aj môj život. A takisto keď to 
neurobíš, tiež zmeníš môj život. Ver mi, že urobíš jednu veľmi 
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hlbokú bodku, ktorá bude pretlačená na všetkých predošlých 

stranách tvojej nedopísanej knihy. A ja chcem čítať ďalej.. 

Táto chvíľa ma poznačí a neviem, ako sa s tým vyrovnám. 

Vidím v tebe teraz nádej, že ktokoľvek sa môže zmeniť. 
Kedykoľvek. A že môže zmeniť seba a všetko naokolo k 

lepšiemu. Si mojím vzorom, najlepšou kamarátkou,  aj keď o 

tom nevieš. Ak prejdeš tým oknom, odíde s tebou aj kúsok 
mojej duše. A to miesto nikdy nezaplním,“ sledovala Kirsten 

stále Angelu a snažila sa prečítať reč jej tela. Utrela si oči a 

potiahla nosom. 
„Tak ako zmeníš teraz svoj život, tak zmeníš aj ten môj. Je to 

tvoj život. Dostala si ho a je výsostne len tvoje právo, čo s ním 

urobíš. Ja nemám právo hovoriť ti, ako s ním máš naložiť. Na 

túto chvíľu si môžeme spomenúť za niekoľko rokov spoločne, 
alebo si na túto chvíľu spomeniem len ja sama. Môžeme si 

potom povedať, že to tvoje rozhodnutie bolo to prvé najlepšie 

v tvojom aj mojom živote. Alebo budem sama rozmýšľať, aké 
to rozhodnutie byť mohlo. Si mi teraz ako sestra, a ja nechcem 

stratiť niekoho blízkeho,“ dopovedala Kirsten a rozplakala sa. 

Cítila, že to boli tie najúprimnejšie slová, ktoré vo svojom 
živote vyslovila. 

„Angela. Ty si teraz silnejšia, ako kedykoľvek predtým!“ 

povedala rázne Kirsten a snažila sa prehlušiť plač. Angela sa 

prekvapene na ňu pozrela. Takéto slová nečakala. A zastihli ju 
práve teraz v tejto chvíli? Kedy nevie, či chce žiť, alebo 

umrieť?.. 

„Si teraz na rázcestí. Môžeš si vybrať cestu. Toto nie je 
koniec, ale začiatok!“ dopovedala a Angela sa cítila, akoby jej 

Kirsten chcela čítať myšlienky. Jej slová ju tlačili vzoprieť sa 

pôvodnému plánu. 

„Ja viem, že tvoj doterajší život bol iný. A myslela si, že iný 
ani byť nemôže. Že takto aj skončí. Bála si sa ho zmeniť, 

skúsiť niečo nové. Mala si strach z nepoznaného. Doteraz bol 

tvoj život len to že nič nemôžeš a všetko musíš. Odteraz bude: 
Všetko môžeš a nič nemusíš! Si dosť tvrdohlavá na to, aby si 
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rozbila hlavou ten nepreniknuteľný múr a prerazila si cestu 

všetkými problémami. Teraz už budeš môcť povedať milujem 

a nevyzerať pri tom slabo. Môžeš podať pomocnú ruku, urobiť 

veci, ktoré si doteraz robiť nemohla, alebo sa urobiť bála. Ale 
ver mi, že ťa poznám a máš všetky zbrane ktoré potrebuješ. 

Určite neprehráš. Ústa sa začnú konečne smiať a nie kriviť do 

falošného úsmevu. Nebudú ohnuté pretvárkou a pohľadmi 
iných ľudí. Bude to tvoj súkromný úsmev. Vyslovíš kilometre 

príjemných viet. Tvoje oči sú teraz už zdravé. Budeš znova 

vidieť veci, ktoré si doteraz vidieť nedokázala. Tvoje uši budú 
počuť slová, ktoré si tak dlho, alebo nikdy nepočula. Končeky 

tvojich prstov zacítia dotyky a  pocity, ktoré doteraz možno 

ešte nepocítili. Toho sa nemusíš báť. Môžeš sa na to začať 

tešiť! Budeš žiť naplno. Nebudeš len snívať o tom, ako by si 
žiť mohla. Už nebudeš len snívať. Máš tú moc ráno sa zobudiť 

a premeniť tie najtajnejšie sny na činy. Všetky tie príjemné 

zážitky, slová, chvíle a momenty si ťa nájdu samé, pretože im 
budeš otvorená. Necháš všetko plynúť. Budeš na stôl dostávať 

všakovaké dobroty a je len na tebe, čo ochutnáš. Každý deň sa 

zhlboka nadýchneš, pretože už nie si zviazaná vlastnými 
predsudkami, predsudkami iných a strachom. Vieš.. Niekedy 

je práve to najlepšie, čo sa nám môže stať, že svet o nás stratí 

záujem. Kedy nie si zvieraná davom, ich názorom, činmi ani 

pocitmi. Zrazu vyjdeš z tej preplnenej čakárne von na čerstvý 
vzduch a konečne sa zhlboka nadýchneš. Necítiš nikoho pach, 

žiadny závan zväzujúcich názorov a pohľadov. Preto sa 

nechodí oddychovať na preplnené námestie, ale na zelenú 
lúku. A ty teraz potrebuješ stáť na tejto lúke sama a začať si 

budovať svoj vlastný svet. A nie žiť v tom, ktorý okolo teba 

postavili ostatní. Ty si ich nechávala tento svet okolo teba 

stavať. Ale miesto domčeka so záhradkou si sa napokon ocitla 
za vysokými hradbami pri východe ktorých stála ozbrojená 

stráž a nedovolila ti ich opustiť. Počula si za nimi smiech 

a stále si vedela, že tam von je niečo, čo potrebuješ vidieť 
a spoznať. Až ti jedného dňa nanútili názor, že opustiť tieto 
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hradby je neprípustné. Hradby sa každým dňom posúvali a 

okolo teba vznikali ulice, v ktorých si sa strácala, lebo ti nikto 

nedal mapu. A keď si konečne vyšla na okraj toho mesta, tak 

si videla na pozadí tých hradieb, ako pred tebou vzniká ďalšia 
a ďalšia spleť kľukatých uličiek. Toľkokrát si chcela vzlietnuť 

a pozrieť sa na to mesto zhora, aby ti dávalo význam. Aby si 

videla, kde je východ, alebo miesto, kam sa môžeš utiahnuť. 
Ale nikto ťa nenaučil lietať, byť voľnou. Čo ak tá cesta z tohto 

bludiska vedie cez podzemný tunel? Budeš musieť zostúpiť do 

tmavých kútov, zasvietiť si baterkou a popozerať sa okolo 
seba, kadiaľ tá cesta vedie. Budeš ju musieť nájsť sama. 

Chvíľu budeš blúdiť po tme a možno v strachu. Ale nakoniec 

uvidíš na konci tej chodby svetlo. Prídeš k nemu, dlaňou 

odhrnieš kríky a tvár ti zaleje svetlo a teplo. A keď vykročíš 
a otočíš sa, tak uvidíš že tá chodba zázračne zmizla a už nikdy 

nenájdeš cestu späť. To mesto sa stane legendou a ostane 

v tebe už len ako spomienka. 
 

Angela dvihla hlavu akoby chcela niečo povedať a rozplakala 

sa. Pozrela sa na Kirsten. Tá si pretrela oči a spozornela. V 
Angelinom pohľade bolo cítiť rozhodnutie, postoj. Úplne 

zmeravela. Tak veľmi chcela počuť ako sa cíti a tak veľmi sa 

bála, čo bude počuť.  

Angela si utrela oči a potiahla nosom: „Kirsten.. Práve si 
opísala seba. Ja som v tých slovách videla teba. Tvoj život. 

Tak, ako ho vidím ja. A aj ostatní. Ten, ktorý som ti vždy 

závidela. Závidela som ti to, kým si. Čím si prešla, čo si 
dosiahla a ako si to dosiahla. Si silná osobnosť, ktorú som 

nezlomila ani ja. Máš na dosah neuveriteľné možnosti a ciele. 

A to len vďaka tomu kým si. Ja neviem, či to vnímaš rovnako, 

ale ver mi, že si sa ešte zrejme poriadne nepozrela do zrkadla. 
Nemáš dôvod byť ustráchaná, zúfalá. Vieš.. Boli sme ako dve 

nedoriešené rovnice, pretože sme každá mali v sebe jednu 

neznámu premennú. Nemohli sme sa dopočítať k žiadnemu 
výsledku. Ako náhle som si ja do tej svojej dosadila teba, 
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všetko mi začalo dávať význam. A možno sa to isté stalo 

s tvojou rovnicou. Dosadila si do nej mňa. A keď ich obe 

napíšeme za sebou, dostaneme rovnicu, ktorá nám dvom 

vysvetlí všetko to, čo sa okolo nás deje,“ utrela si Angela slzy 
a nos. Vyzerala zlomená. Akoby prijala pokoru. 

 

Dala nohu z okna dole a sadla si na okenný rám. Pozrela sa do 
podlahy a Kirsten sa zdalo, že nevie čo urobiť s týmito novými 

pocitmi a životom, do ktorého práve vložila jednu nohu. 

Vyzerala, akoby sa v nej bili dve osobnosti. Pôvodná Angela a 
tá nová, ktorá sa práve narodila. 

Teraz bola v v rozpakoch Kirsten. Nečakala, že jej Angela 

vráti loptičku takým smečom. Vážne opísala jej život? Ona 

sama ho nikdy takto nevnímala. Vždy robila to, čo sa jej zdalo 
správne. Nikto jej do rozhodnutí nezasahoval. Je toto jej pravá 

tvár? Vedela to preto takto presne opísať? Pretože podvedome 

opisovala samú seba? Chcela dodať Angele nádej a energiu, 
motiváciu. Alebo sebe? Nikdy nestála pred takto nastaveným 

zrkadlom. Bola to veľmi emocionálna chvíľa. Obe stáli vedľa 

okna na záchode, akoby sa dozvedeli niečo nové. A pritom to 
v nich bolo zrejme stále. Hlboko ukryté po celú tú dobu. 

Nepovedali navzájom nič, o čom by už doteraz samé nevedeli. 

Len to v sebe aktivovali a dokázali si to konečne uvedomiť. 

Každá akoby rozmýšľala sama nad sebou. Kirsten sa zastavili 
myšlienky smerom von. Zatvorila v hlave bránu a zamyslela 

sa, ako vlastne opísala svoj život. Reakcia Angely ju úplne 

odstavila. Celý čas bojovala so svojím vnútrom a hľadala 
spôsob, ako žiť svoj nový život. Či je pripravená akceptovať 

svoj nový osud, ktorý na ňu už netrpezlivo čakal. Bála sa ho 

zobrať do rúk, aby ho nerozbila. Čakala na okamih, kedy 

pochopí, že už je pripravená. Takých chvíľ už bolo veľa 
a nakoniec to bola stále len krátkodobá ilúzia. Avšak po tomto 

rozhovore zažila Kirsten ten pocit o ktorom si myslela že už 

zrejme neexistuje a nikdy ho nezažije. A práve vo chvíľach, 
kedy to predpokladala najmenej. Až teraz pochopila, ako bola 



202 

 

do tejto sekundy nepripravená. Toto bola tá posledná komnata, 

ktorú sa jej podarilo otvoriť tým najmenším a najhrdzavejším 

kľúčikom v tom veľkom zväzku, ktorý neustále nosila pri 

sebe. Otvorila toľko dverí, že si myslela, že vyskúšala už 
všetky kľúče. A zrazu bol ten posledný ten najdôležitejší. 

Našla ho v tom zväzku až vtedy, keď ním chcela otvoriť tú 

komnatu nie pre seba, ale pre niekoho iného. To bola tá 
neznáma ingrediencia, ktorá zapôsobila ako čarovný prášok 

a kľúč sa v zámku otočil.  

Z myšlienok ju vytrhlo chrapčanie kamienkom pod Angelinou 
nohou. Stála zrazu priamo pred ňou. Už neplakala. Pristúpila 

celkom blízko ku Kirsten. Tá nevedela, čo má robiť, ako sa 

zachovať.   

Chytila Angelu za ramená:“ Vieš čo je na tom, že si sa 
rozhodla vykročiť na túto stranu od okna to najlepšie? Že je to 

dôkaz, že nemyslíš najprv na seba, ale na ľudí, ktorí sú ti 

blízki. Dokázala si, že ti záleží na niekom inom viac, ako len 
na samej sebe. To je aj pre teba najlepším dôkazom, že sa dnes 

niečo zmenilo. A že už nikdy nebudeš „tá“ Angela. Nemusíš 

sa báť. Teraz pre teba začína nový život. Všetko bude 
v poriadku,“ dopovedala Kirsten.  

„Zajtra je tá súťaž. Zvládneš to? Nemusíme to robiť,“ pýtala sa 

Kirsten. 

„Nemusíme, ale môžeme. A chceme,“ usmiala sa a utrela si 
slzu. 

„Samozrejme na tú súťaž pôjdeme. Kvôli Sofii. A kvôli tebe. 

Doteraz som si len myslela, že som pripravená. Teraz už však 
naozaj som. Viac než inokedy. A možno viac, než kedykoľvek 

budem!“ dodala chvejúcim sa hlasom. 

„Mám momentálne zmiešané pocity. Mala by som sa cítiť pod 

psa. Avšak mi je tu s tebou v tomto momente naozaj dobre. 
Nerozumiem tomu. Ako je to možné?“ dopovedala a prešla si 

dlaňou cez tvár. 
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„Nebude to tým, že si ešte nikdy neprehrala? Ani tu a teraz? 

Aj prehra môže znamenať výhru,“ nedopovedala Kirsten 

a Angela ju prerušila.  

„Kirsten.. Ako to, že ma dokážeš po tom všetkom vôbec 
objať? Nie je ti to divné?“ pozrela sa Angela Kirsten do očí. 

„Hej, asi sa teraz správam ako zamilovaný pubertiak,“ 

zamyslela sa nahlas Kirsten. 
 „To si teda nemyslím,“ sklopila Angela hlavu a čelo oprela 

o Kirsteninu hruď. Začala srdcervúco plakať. Navzájom sa 

objali. Kirsten cítila, akoby objala nový život. Ako keby jej 
doniesli práve narodené dieťa. Sama nevedela, či neprežila 

ešte intenzívnejšie znovuzrodenie ako Angela. 

Stáli uprostred tej špiny a šera ako dve holubice vo vojnovej 

zóne, ktoré prežili boj o kľúčové územie. Tento postup im 
teraz pomôže vyhrať celú bitku. 

Kirsten mala zaslzené oči, ale nechcela plakať. Chcela, aby 

toto bola Angelina chvíľka. Aby si ju plne uvedomila 
a vyplavila zo seba všetky svoje pocity. Nechcela nateraz do 

nich vmiešať tie svoje. Pozrela sa oproti do zrkadla. Pokrčené 

pery naznačovali úľavu. Pevne stískala plačúcu Angelu. Obom 
sa podlomili nohy. Sadli si a opreli sa o železné dvere. 

„Zajtra je súťaž. Mali by sme sa ísť domov vyspať,“ povedala 

Kirsten hľadiac pred seba. 

„Áno mali, ale chcem tu ešte chvíľu ostať s tebou,“ 
dopovedala Angela a pritúlila sa ku Kirsten ako práve 

narodené mláďa. Kirsten vedela, že teraz sa veľa vecí zmení. 

Tak ako sa zmenil Angelin život, zmení sa aj ten jej. Z okna 
dnes predsa len niečo vypadlo. Dva veľké balvany.  

 

VÍŤAZI 

Angela už čakala za závesom a počúvala šum ľudí, ktorí 
postupne zapĺňali sálu. Pani Millerová pozorovala Angelu 

a určite to nebola tá Angela, ktorá bola na poslednej skúške. 

Nevedela, čo sa odohralo na záchodoch. Nevedel to nikto. 
Hanz sa už do školy nikdy nevrátil. Nikto nevedel, kde je. Vraj 
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sa z mesta celá rodina odsťahovala. Zrejme pred strachom 

z poníženia a Angeliných právnikov. Angela stála pri závese 

a netrpezlivo vyčkávala Kirsten. Jediná nervózna osoba za 

závesom bola pani Millerová, ktorá šípila že sa niečo zmenilo. 
Kirsten otvorila dvere a zbadala Angelu. Usmiala sa. Zatvorila 

za sebou potichu dvere a kráčala k nej. Po ceste si obzerala 

organizovaný chaos, ktorý bol ukrytý pred javiskom.  
„Ahoj,“ usmiala sa na Angelu a objala ju tak vrúcne, až pani 

Millerovej zabehla slina. 

„Ahoj, veľmi sa teším! Naozaj veľmi! Užijeme si to!“ chytila 
Angela Kirsten za ramená. 

„Nebudem sa tváriť, že nie som zmätená a nebudem sa teraz 

na nič pýtať. Len mi povedzte jedno. Ste pripravené? Viete čo 

Vás čaká, keď vyjdete na javisko?“ chcela sa pani Millerová 
ubezpečiť, že všetci traja splnia očakávania publika. 

„Áno sme. Tak, ako sme nikdy predtým neboli,“ povedala 

pokojne Kirsten. V sále zazneli ich mená a názov skladby - 
„Pre Sofiu“. Publikom nadšene zatlieskalo.  

Angela chytila Kirsten za ruku: „ Póóď, bude to zážitok!“  

Kirsten už len stihla zamávať pani Millerovej a ocitli sa v sále 
vedľa dvoch tmavých klavírnych krídel. Kirsten si nevedela 

predstaviť, že tu bude jedného dňa naozaj stáť. Bála sa, aké 

pocity bude zažívať. Či zvládne hrať proti Angele. Teraz vie, 

že nebudú hrať proti sebe, ale za nedávno odhalené spoločné 
priateľstvo. Kráčala k svojmu nástroju. Letmo pozrela do 

javísk. Žmurkla na Sofiu a Emie. Samej sa jej nechcelo veriť, 

za akých okolností kráča po pódiu. Ešte pred niekoľkými 
mesiacmi bola pripravená bojovať. Dnes oslavovať. Sofia bola 

mierne bledá. Choroba si ju pomaly, ale isto berie na druhú 

stranu. Kirsten dúfala, že záchrana je už blízko. Sadla si trocha 

nervózne za klavír. Pozrela na klávesy a otočila hlavu do 
hľadiska. Všetci postupne stíchli. Viac ako 200 párov uší 

hladných po hudbe. Prechádzala očami neznáme tváre, keď na 

schodoch zbadala stojaceho.. 
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„Adam?“ naznačila perami, akoby sa ho pýtala, či to je naozaj 

on. Postrehla, že sa pousmial a žmurkol očami. Kirsten pozrela 

na Angelu. Tá sa zasmiala. Čo Kirsten nevedela bolo, že večer 

predtým Angela Adamovi zavolala. Rozhovor bol krátky 
a Adam by prisahal, že na neho nachystala Angela ďalšiu 

pascu. Slová, ktorá v ňom povedala, jej ešte nikdy z úst 

nevypadli. Aj to bol dôvod na súťaž prísť a presvedčiť sa, ako 
vážne myslela Angela to, čo odznelo v telefóne. Obe vedeli, že 

teraz je tento večer už kompletný. Chýba iba to najdôležitejšie. 

Odohrať skladbu. Pre Sofiu. Kirsten bola nádoba, naplnená až 
po okraj. Potrebovala všetky tie emócie do niekoho preliať. 

Chcela byť znova poloprázdna, aby sa mohla naplniť ďalšími. 

Prešla prstami po klávesoch. Biely, čierny, biely, čierny. Ako 

dni posledných týždňov  v Edwoode. Cítila, že osud s ňou hral 
podobnú symfóniu a nestránil sa ani tých čiernych klávesov. 

Vždy keď na nich udrel, vylúdil nevšedný tón, ktorý však 

nebol oproti celej skladbe falošný. Tvoril jej súčasť. Kirsten 
prestávala postupne vidieť spojenie medzi týmito tónmi a ich 

farbou. Ak by ich zo života odstránila, bolo by to to isté, ako 

by niekto odstránil čierne klávesy z klavíra. Jednoducho k 
nemu patrili a bolo potrebné naučiť sa hrať aj nimi. Pred 

niekoľkými mesiacmi ich nevedela do svojej skladby 

zakomponovať. Ale posledné týždne sa cítila ako na 

rýchlokurze. Hlavne preto, lebo začala dávať pozor a na 
hodine sa prestala nudiť. Osud ju vďačne naučil na týchto 

klávesoch hrať. Už nepreskakuje v knihe stránky a nečíta len 

to, čo sa jej páči. Pochopila, že takto príde o mnoho pekných 
svetlých myšlienok ktoré zbadá, len keď ich postaví pred 

tmavé pozadie. Sála stíchla. Kirsten pozrela na Angelu. Tá 

držala ruky na klavíri a s so šibalským úškľabkom na perách 

čakala, kedy Kirsten začne hrať.  
Stlačila prvý kláves. Cítila, akoby v nej niekto zasvietil. Svetlo 

sa ňou šírilo ako naprieč tmavým kaňonom, ktoré sa práve 

začalo obliekať do lúčov vychádzajúceho slnka. Pocítila teplo, 
istotu a pohodu. Zároveň si spomenula na Sofiu. Bola ako na 
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plné obrátky pustený mixér, ktorý mieša všetky tieto 

ingrediencie do jedného sviežeho nápoja, ktorého sa chcela 

Kirsten tak  úzkostlivo napiť. Prsty sa jej pomaly preplietali 

klávesmi a prvé tóny začali plniť sálu. Angela zatiaľ počúvala 
pomaly rozbiehajúce sa Kirstenine sólo. Kirsten na ňu letmo 

pozrela a vedela, že sa blíži jej časť. Angela udrela do kláves 

a podčiarkla Kirstenine tóny. Usmiala sa, pretože jej to 
pripomenulo začiatok ich vzťahu. Dve rôzne skladby, každá 

svojím spôsobom nádherná a jedinečná. V spojení vytvárali 

dokonalú harmóniu. Až teraz Angela pochopila, ako nádherne 
táto skladba znie. Keď do seba divoko nevrážajú, ale chytili sa 

za ruky a vykročili jedným smerom. Zrazu udrela Kirsten do 

klavíra s väčším dôrazom a sálou sa rozliehal refrén. 

Majestátny, pokojný ako let vtáka nad tým najvyšším pohorím 
na horizonte. Odohrala prvú časť refrénu a odrazu si skladby 

vymenili. Pani Millerová čakala, či sa dokážu zladiť. Bol to 

kľúčový okamih, kedy sa stane skladba jedinečná, alebo sa 
všetko v jedinej sekunde pokazí. Pred nimi to nikto neskúsil, 

pretože to bolo veľmi riskantné a vyžadovalo si to veľkú 

dávku talentu a skúseností. Všetci súťažiaci pred nimi 
predviedli klasické skladby, kde obaja klaviristi hrali svoje 

tóny od začiatku až do konca. Avšak Kirsten s Angelou sa 

museli naučiť dve skladby a spojiť ich v tretiu. Navonok 

počula sála jednu jedinú, ale každý videl kedy si navzájom 
vymenili noty. Bolo to jedinečné divadlo. Kirsten odohrala 

druhú časť refrénu a znova si prehodili skladby späť. Pani 

Millerová len bez mihnutia stála za oponou a ani nedýchala. 
Zatiaľ ani ona samotná nepočula jedinú chybičku. Obe sedeli 

za klavírmi a vôbec nevnímali, čo sa deje naokolo. Pani 

Millerová, ako učiteľka klavíra, zažívala najkrajšie chvíle 

v živote. Nikdy nemala možnosť viesť dve tak nadané žiačky. 
Stála tam ako malé dievčatko, ktoré sa bojí výprasku sa 

zároveň vie, že ho možno čaká veľká odmena. Po refréne 

začala Kirsten hrať pomalú melódiu a Angela ju znásobovala 
jemným podmazom. Bolo zreteľne počuť každý tón. Ak bude 
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v celej skladbe miesto, kde by bolo počuť výmenu nôt, tak 

práve tu. Obe si prehodili na klavíroch ruky, až sa niektorí 

diváci lepšie prizreli, či si skladby naozaj vymenili. Ak diváci 

nezaregistrovali všetky výmeny, tak porota áno. Skladala sa 
z mnohých odborníkov, ktorí sa celý rok na túto súťaž tešili. 

A mnoho ďalších sedelo v obecenstve. Angela s Kirsten boli 

zatiaľ vo svojom svete. Vo svojich zámkoch, kde na nádvorí, 
obkľúčené vysokými hradbami hrali svoje skladby a vyzerali 

ako víly na dne hladomorne. Sála ani nedýchala, chcela počuť 

každučký tón.  
Posledný úder a nastalo ticho. Obe na seba pozreli. V očiach 

im zastal čas a tá sekunda trvala večnosť. Videli sa v sebe 

navzájom. Pocítili, že splynuli v jednu dušu rovnako, ako pred 

chvíľou ich skladba. Boli naladené na rovnakú vlnovú dĺžku. 
Tento okamih si vzájomne zapísali do duší. Sála s rachotom 

ožila a prepadla divokým ováciám. Kirsten sa zasmiala 

a zároveň myslela na Sofiu. Vstala a vykročila pred klavír. 
Angela k nej priskočila a objala ju. Kirsten si ju pritúlila ako 

plyšového medvedíka. Pozreli na seba a otočili sa k publiku. 

Držiac sa za ruky, sa predklonili a publikum snáď už ani 
nemohlo byť viac hlasitejšie. Pani Millerová ich obe objala 

okolo pliec a bolo na nej vidieť že je na nich naozaj pyšná. Ale 

len ona vedela, že nie tak pyšná kvôli zvládnutej skladbe, ale 

kvôli ich zvládnutému priateľstvu. Krajšiu bodku si za 
životom v Edwoode nemohla priať.  

O víťazstve nebolo pochýb. Kirsten však vyhrala už pred 

súťažou. Angelu a jej priateľstvo. Vďaka nej a samotnej Sofii, 
nemala už žiadne pochybnosti nad dňami ktoré prídu. 

Nepociťovala už viac strach, ale istotu. Nebalansovala nad 

priepasťou. Jej kroky boli odrazu jasné a pevné. Otočila sa 

a vykročila do toho tajomného lesa, ktorý už nebol tajomný, 
ale zázračný. Čoskoro sa v ňom začnú diať tie najdivokejšie 

zázraky a plniť najtajnejšie sny. Tie jej a aj sny ostatných. 

Nebude sa v ňom skrývať, ale bude jej domovom, útočiskom.  
A nebudú v ňom bývať obludy, ale príbehy. Sama by to 
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nedokázala a les by ju zrejme neskôr pohltil. Teraz už vie, že 

má ozajstných priateľov, ktorí ju lesom prevedú. A takisto im 

ona ukáže všetky tie krásne zákutia. Nebála sa viac, že stratí 

svoju slobodu, samú seba a všetkých naokolo. Práveže sa 
tešila, ako objaví nový svet, ktorého sa po smrti mamy  tak 

bála. 

 
PRAVIDLÁ 

Kirsten schádzala z pódia akoby kráčala po mäkkom machu. 

Už ju žiadny krok nebolel. Nebála sa kráčať dopredu. 
Spomenula si na tie dni, keď robila kroky vzad, aby si o niečo 

predĺžila vzdialenosť medzi sebou doskočiskom. Konečne 

pocítila, aké to je rozbehnúť sa a skočiť do diaľky. Dokonca sa 

jej zdalo, že tých krokov vzad ani nemusela urobiť toľko. 
Stačilo pár. Aj bez nich by bol ten skok dlhokánsky. Odchádza 

s prvým miestom a noha jej už nedopadá na ostré kamene, na 

ktorých sa vždy poranila. Mala pred sebou vydláždenú cestu. 
A vedela presne, kam smeruje a čo je v jej cieli. Odhrnula 

záves. Sofia s Emie sa usmiali a pozreli na Adama. Ten sa na 

nich uškrnul. Pomaly odchádzali z hľadiska a Emie ukázala 
prstom na východ. Z pier jej odčítala, že ju počkajú von pred 

školou. Adam stál na tom istom mieste na schodoch neďaleko 

východu. Kirsten na chvíľu zneistela, či sa náhodou neotočí 

a nevyjde dverami von. Usmial sa. Zišiel niekoľko schodov 
a a stretol sa vedľa pódia s Kirsten a Angelou.  

„Ja by som..,“ začala hovoriť Angela, ale Adam ju prerušil: „ 

Myslím, že momentálne všetci ovládame telepatiu a všetci 
vieme, čo by chcel ten druhý povedať. Už to nie je nutné. 

Naozaj. Bude stačiť, keď si všetci v hlave premietneme ten 

rozhovor, ktorý by sa mal teraz a tu udiať. Nepotrebujeme ho 

počuť. Všetci sa už teraz cítime tak, akoby sme sa mali 
a chceli cítiť po ňom. Niekedy slová nie sú nutné. Hlavne 

vtedy, ak sme jedna myseľ,“ dopovedal Adam. 

„Dobre, nechám Vás,“ povedala Angela, zaklipkala očami 
a objala Kirsten. Adam nechápavo pokrčil obočie. 
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„Hej, veľa vecí sa zmenilo. A ešte sa len zmení,“ povedala 

Kirsten a chytila Adama za ruku. 

„Angelina rodina továreň asi neodkúpi. Chápu, že si môžu 

dosadiť menežment, ale nevedia si predstaviť, ako budeme ja 
s Angelou spoločne fungovať. Vraj by to nerobilo dobrotu pre 

obchody. Moja mama nechce továreň predať bezo mňa vo 

vedení. Videla hotové zmluvy a vie, že to by bol koniec pre 
mnohých zamestnancov a ich rodiny. Nie je veľa kupcov. 

Angelina rodina ponúka najviac. Tu v regióne majú viac 

firiem a vraj im to pasuje do portfólia. A keď ju ju nekúpi 
Angelina rodina, tak ju budeme musieť predať niekomu 

inému, ale pod cenu. A pre zamestnancov s rovnakým 

výsledkom,“ vysypal Adam najnovšie správy na Kirsten. 

„O továreň nemaj obavy. Som rada, že si späť!“ usmiala sa 
Kirsten.  

„Pani Millerová, môžeme si ešte nachvíľu odskočiť do 

telocvične? Chcem Adamovi niečo ukázať,“ zavolala Kirsten 
na Millerovú, ktorá kráčala niekoľko krokov pred nimi. 

„Ale žiadne výtržnosti!“ potiahla kútikom úst vážne 

s huncútskym výrazom v tvári. Kirsten sa zatvárila podobne, 
akoby sa chcela napojiť na rovnakú vlnovú dĺžku. Obe sa 

usmiali. Konečne videla na tvári pani Millerovej úsmev 

kompletný. Stopercentný. Na jej tvári si oddýchli úplne všetky 

mimické svaly. Nie len tie, ktoré sa zmierili s osudom. 
„Budem pol hodiny v zborovni. Príďte tam potom za mnou. 

Musíme zamknúť školu,“ usmiala sa Millerová a prudko sa 

otočila smerom k zborovni. Vlasy jej zaviali a pristáli na 
ľavom líci. Obaja už len pozerali, ako mizne na chodbe za 

nástenkami. 

„Poď!“ schytila Kirsten Adama za ruku a rozbehla sa. Vyvalil 

oči a snažil sa Kirsten nestúpiť na päty. Takto ho za ruku ešte 
nikdy nechytila. Nemal kedy prísť na to, čo sa práve teraz 

deje. Kirsten rozrazila dvere telocvične Edwoodskej školy. 

Bola tmavá a len slabé svetlo z chodby osvetľovalo jej malú 
časť. Stáli vo dverách ako postavičky čiernobieleho kresleného 
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filmu. Adam stále nevedel, aký dej bude nasledovať. Kirsten 

nahmatala vypínače vedľa na stene a zasvietila jedno bodové 

svetlo priamo uprostred telocvične. Lampa vytvorila súkromný 

kužeľ tlmeného svetla. Bolo ho stále málo, aby dostatočne 
osvetlil ich tváre a bol dostatočne tmavý, aby skryl Adamove 

rozpaky a Kirstenine červené líca. Pri vypínačoch bola hifi 

veža. Stále z nej púšťali hudbu na tanečnom krúžku, alebo keď 
sa konala koncoročná školská diskotéka. Kirsten k nej 

pristúpila pustila svoju obľúbenú skladbu. Adam čakal nejakú 

pomalú pesničku, ale na jeho údiv telocvičňu zaplnili celkom 
rezké tóny. Nebola to nejaká moderná skladba, skôr veľmi 

melodická z deväťdesiatych rokov.  

„A to sa už môže?“ usmial sa Adam a pozrel na Kirsteninu 

dlaň, ktorá zvierala tú jeho ako matkina, keď vedie svoje dieťa 
cez hlavnú cestu do školy.  

„Neporušujeme nejaké pravidlá? Nie žeby sa mi to nepáčilo. 

Páči sa mi to. A veľmi. Ale nechcem za túto chvíľu zaplatiť 
príliš vysokú cenu. Ako že ťa kvôli tomu stratím. Alebo, že 

stratí niekto niečo v mojom okolí,“ mieril Adam na 

skutočnosti, ktoré sa práve teraz preháňali aj Kirsteninou 
hlavou. 

„Už môžeme porušiť všetky pravidlá, ktoré pre nás doteraz 

platili a zväzovali nás. Svoju cenu sme už zaplatili,“ ticho 

povedala Kirsten. 
„Už ich môžeme porušiť? Ako to?“ chcel Adam spoznať 

Kirstenin záložný plán. 

„Pretože teraz si vytvoríme svoje vlastné,“ schytila Kirsten 
Adama za druhú ruku a pristúpila úplne blízko k nemu, až cítil 

na brade jej dych. Pozrela na neho spod mihalníc, usmiala sa 

a roztancovala sa. Adam sa zasmial a začal do rytmu tancovať 

s ňou. Kirsten okolo neho prešla so záhadným výrazom 
a dlaňou prešla jeho ramenom. Schytil ju okolo pása a zaklonil 

až sa zasmiala. Odhodil ju od seba a pritiahol späť. Znova 

videl tie nádherné oči, do ktorých sa v prvý deň zamiloval. 
Boli to tie isté oči a predsa iné. Stále tmavé a záhadné, ale už 
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v nich nevidel prázdny vesmír a tmu, v ktorej sa stratí každý 

pohľad. Teraz v nich videl práve vybuchujúcu supernovu. 

Z Kirsteniných očí sálala neuveriteľná energia. Až sa musel 

smiať. Pohľad do týchto očí bol nákazlivý. Cítil v nich veľkú 
silu. Stále vedel, že tam je, len sa tie oči pozerali nesprávnym 

smerom. Teraz sú stredobodom vznikajúcej galaxie. A tá sa 

bude rozprestierať asi až do nekonečna. Z myšlienok ho 
vytrhla dlaň, ktorá mu prešla lícom a pristala na ramene. 

Hudba hrala, ale netancovali. Našli sa vo svojich očiach. Stáli 

tam navzájom zhypnotizovaní. Poznali sa pár mesiacov, 
ale obaja cítili akoby sa poznali celý život. A po všetkých tých 

prebdených dňoch, jeden druhého práve pozvali na rande. 

Adam položil ruku na Kirstenine líce. Vyhŕkla jej slza 

a zasmiala sa. Adam jej ju utrel z tváre a pozeral na ňu ako na 
na rozprávkovú bytosť, ktorá sa mu práve zhmotnila priamo 

pred očami. Vždy o nej čítal, predstavoval si ju, myslel na ňu. 

A zrazu sa sama od seba odkliala a vybrala si práve jeho za 
svojho princa. Kirsten sa postavila na špičky a pobozkala 

Adama. Chodba pred telocvičňou bola pustá a tichá. Nechcela 

kaziť tú krátku chvíľu za dverami dupotom množstva 
študentských nôh a určite ju teraz nechcela ukončiť zvonením. 

Neóny len potichu zablikali a pomrkali na Adama a Kirsten 

cez malú špáru vo dverách. Za nimi sa práve rodili nové 

pravidlá. Také, ktoré nikomu neublížia a ktoré budú čoskoro 
pre mnohých prekvapením. V tej chvíli sa dva životy otáčali 

o 180 stupňov. A neboli to len tanečné kroky, ale mnoho  

životných. Čoskoro sa mali zmeniť aj životy mnohých 
obyvateľov Edwoodu. Práve sa v rúre piekol voňavý koláč, 

ktorý všetci ochutnajú a budú sa diviť, kto tento recept 

vymyslel. Osud sa už neváľal vedľa cesty, po ktorej Kirsten 

kráčala. Držala ho pevne v rukách a práve z neho ofukovala 
všetky tie nečistoty, ktoré sa na neho za ten čas nalepili. Menil 

sa v kryštálovú guľu, z ktorej si Kirsten teraz vedela prečítať 

svoj osud. 



212 

 

Ticho na chodbe preťali dva páry bežiacich nôh. Bežiacich za 

Sofiou, Emie a Angelou spečatiť nové priateľstvá a nečakané 

vzťahy. 

 
„Tak to je šok. Zajtra má byť koniec sveta a mne to nikto 

nepovedal? Či to len zase odpadávam a mám halucinácie,“ 

otvárala Sofia doširoka svoje modré oči.  
„Nemáš halucinácie. Ja vidím to isté,“ doplnila ju Emie a oči 

jej hrali radosťou. Oproti nim kráčali zo školy medzi 

poslednými Angela, Kirsten a Adam. 
„A teba kde našli?“ zasmiala sa Sofia a pozrela na Adama. 

„Našiel som sa sám. Niekedy sa proste musíš stratiť, aby si sa 

dokázala nájsť. Tak si každému na očiach a akoby si tam 

nikdy nebola,“ zasmial sa Adam a vystískal Sofiu. 
„Pozor, že ju nepolámeš,“ zahriakla ho Kirsten. 

„Neboj sa. Odteraz už nikto nebude trpieť,“ povedal Adam 

rázne a začesal Kirsten vlasy za ucho. 
„A.. To nenastane teraz nejaký atómový výbuch? Nič? Žiadny 

armagedon?“ dopovedala Sofia a udivene sa pozerala na 

Angelu, ktorá stál rovno vedľa páru, ktorý si práce čerstvo 
preukázal verejne náklonnosť. 

„Nie. Už žiadny ďalší armagedon. Už sme ich prežili dosť. Je 

na čase vážiť si každého nového dňa,“ dopovedala Angela 

a zabodla trocha zahanbene pohľad do zeme pred seba. 
„Nechcete nám niečo vysvetliť? Lebo sa mi zdá, že sme so 

Sofiou v nejakej inej dimenzii,“ prekvapene pozerala Emie na 

Kirsten. 
„Dobre, poďme. Mohli by sme ísť do kaviarne k Belinde. Za 

chvíľu zatvára,“ napadlo Kirsten. 

„Dohodnuté, poďte so mnou. Stretneme sa v kaviarni,“ 

povedala Emie a Sofii a žmurkla na Kirsten. 
„No, tak v takom fáre som sa teda ešte neviezla,“ povedala 

Sofia a pozrela na Angeline auto. 

„Nie je to fáro. Je to auto. Len auto,“ dopovedala, začesala si 
vlasy za ucho a ukázala Emie a Sofii rukou smerom k autu. 
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Svetlá Edwoodských lámp sa mihali v interéri auta a pulzovali 

do rytmu Kirsteninho srdca.  

Kirsten otvárala za ich svetla kaviareň. Stále mala so sebou 

kľúče, aj keď už v kaviarni netrávila toľko času. Všetci vošli 
dnu. Emie vchádzala posledná.  

Zastavila sa pri Kirsten a zašepkala: „ Neviem, čo si povedala 

našim, ale povedali, mi že sa nemám kvôli farme viac trápiť. 
Vyzerali veľmi pokojne,“ povedala Emie a v šere pozrela 

Kirsten do očí. 

„Kde tu je svetlo?“ ozvalo sa z kaviarne. 
„Hneď..,“ zakričala Kirsten a usmiala sa na Emie. Zamkla za 

ňou dvere. Svetlo z ulice nakreslilo na podlahu a steny 

niekoľko siluet. Boli všetky rovnaké. Žiadna z nich 

nevyčnievala. Kirsten zasvietila len jedno menšie svetlo na 
stene oproti. Šero vytváralo v kaviarni intímnu, súkromnú 

atmosféru. Kirsten prebehla za pult a začala pripravovať kávu. 

Sofia zatiaľ vybrala z chladničky vzadu pár zákuskov 
a rozdelila ich na tanieriky. Zobrali tácky a sadli si za stôl. 

Kirsten podala šálku s kávou Adamovi. 

„Veľmi vám to pasuje,“ usmiala sa Angela spoza stola na 
Kirsten a Adama. Sofia sa skoro zadrhla koláčom. 

„Ale no,“ potiahla kútikom úst vážnoúsmevne Angela. 

„Dobre, dobre. Len si na to musím zvyknúť. No tak prepáč,“ 

kašľala Sofia a snažila sa zo seba vypudiť súvislú vetu. 
„Tie koláče sú vynikajúce. Už tak dlho som tu nebola. 

Zmenilo sa to tu,“ dopovedala a vložila si do úst ďalšie sústo. 

„Mnoho vecí sa zmenilo,“ zasmiala sa Sofia. 
„Ja neviem, čo ste spolu prežili, ale tvoje priateľstvo s Kirsten 

je pre mňa dostatočným dôkazom, že môžeme byť všetci 

priatelia. Asi nám to nepovieš však?“ pýtala sa Sofia Kirsten 

a odpila si z malinovky. 
„No. Je to na jednu veľkú knihu. Myslím, že bude súčasťou 

mojej súkromnej zbierky. Niektoré knihy sú napísané len pre 

vybraný pár očí. Tie, ktoré tomu textu rozumejú. Ale môžem 
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vám povedať, že skončila so šťastným koncom,“ pozrela 

Kirsten spokojne na Sofiu. 

„No. Tak to by sme mali všetko spečatiť v červenom 

domčeku. Mala by si si vybrať svoje miesto. Kde budeš 
sedieť. Každý máme v domčeku svoje obľúbené miesto,“ 

povedala Emie Angele. 

„Môžeme sa tam stretnúť hneď zajtra. Je piatok, zapálime si 
lampáše, objednáme pizzu. Bude zábava,“ pokračovala Emie. 

„Do červeného domčeka? Nikdy som do neho nevstúpila,“ 

dopovedala a spomenula si na chvíle, ako s dáždnikom v ruke 
pred domčekom s Adamom riešila obchodné záležitosti. 

Akokoľvek rozmýšľala, naozaj sa nepamätala, že by do 

domčeka niekedy vstúpila.  

„Mala som pred ním rešpekt. Viem, že sa tam stretávate a že 
to nie je miesto, kam by mala vkročiť moja noha. Áno aj 

napriek tomu, aká som mrcha,“ naklonila hlavu nabok 

a usmiala sa na Emie. 
„Aká si mrcha bola, chcela si povedať,“ dopovedala Sofia 

a zašpúlila perami.  

„Veď tam ani nepasujem,“ dopovedala a porovnala svoju 
blúzku s tričkami ostatných pri stole. 

„Mne sa tvoj elegantný štýl vždy páčil. V domčeku nemáme 

žiadne pravidlá. Sme tam sami sebou. Nemusíš ho meniť kvôli 

nám. Už si toho zmenila aj tak dosť,“ pousmiala sa Kirsten. 
 „Na tom koncerte som pochopil, že sa medzi vami niečo stalo. 

Asi to bude niečo veľmi súkromné, keď nám to nemôžete 

povedať. A ani to nechcem vedieť. Nie je to potrebné. Ale je 
fajn, že sa váš vzťah zmenil,“ dopovedal Adam a lepšie sa 

usadil. 

„Hrali ste ináč. Stále to bolo fakt majstrovské a tak. Ale znelo 

to ináč, ako na skúškach. Už vtedy na schodoch som po 
prvých sekundách cítil, že niečo je ináč. A možno by ste 

vyhrali tú súťaž aj bez tej zmeny. Veď ste hrali vždy úplne 

perfektne. Ale keď som počul vašu hru predtým na skúškach, 
bolo to ako  všetkými farbami hrajúce zabalené lízatko. Dnes 
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som však mohol to lízatko aj ochutnať. Tou hudbou ste 

každého do seba vpustili a nechali nahliadnuť kým ste. Kým 

dovtedy to bolo také akože počúvajte, tlieskajte, ale ostaňte 

pred bránami. Neviem to lepšie popísať. Snáď ma chápete,“ 
dopovedal Adam a pozrel na Kirsten. 

„Ja som to v sebe cítila rovnako,“ súhlasila Kirsten. 

„Ja už všetko cítim akosi ináč. Nemôžem od vás nič žiadať. 
Môžem len niečo dostať. Máte právo si o mne myslieť 

čokoľvek a máte právo mi čokoľvek povedať. Nechcem, aby 

sme žili v  pretvárke. Mojím najlepším priateľom bude okrem 
vás aj čas, kedy budem môcť dokázať, že sa niečo zmenilo. 

A nech sa bude diať čokoľvek, už teraz viem, že sa nikdy viac 

nebudem cítiť osamelo. Tak ako som sa cítila doteraz, 

dopovedala Angela a pozrela na všetkých pri stole. 
„A Sofia.. S Kirsten sme sa zhodli, že darčeky, ktoré sme ti 

darovali, našli naozaj správneho adresáta. Teba!,“ usmiala sa 

Angela. 
„Budem hádať, že mi ich ale nechcete už vrátiť, či?“ opýtala 

sa prekvapene Sofia. 

„Dohodli sme sa, že ich uložíme v domčeku. Svätyňa musí 
mať nejaké tie vzácne predmety, v ktorých je zapísaná 

minulosť nie?“ ubezpečila Kirsten Sofiu. 

„Posnažíme sa ti dať dostatok času a priestoru. Nebudeme si 

nič sľubovať, vracať sa k tomu, čo bolo. Máme všetci pred 
sebou nový život. Nové výzvy a príležitosti. Sme skoro 

dospelí ľudia a toto nebude prvá hrubá čiara, ktorú vo svojom 

živote urobíme. Úprimnosť, vernosť a dôvera by mali byť na 
najvyšších priečkach rebríčka našich hodnôt. To a čas sú 

jediné veci, ktoré ti môžeme teraz dať,“ dopovedala Kirsten 

a pozrela na ostatných. V ich očiach prečítala rovnaké 

myšlienky. 
„To je fér, dobre,“ súhlasila Angela. Za oknami sadala pomaly 

na mesto noc. Cez okno svietili pouličné ešte intenzívnejšie 

a zdalo sa, že deň nekončí, ale začína. Minimálne začínal pre 
piatich známych aj neznámych ľudí v Belindinej kaviarni. Už 
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len čas bude dozerať na to, aby sa všetky sny vyplnili a každý 

osud naplnil. Vietor povieval ulicami a pred kaviareň zhodil 

zo stromu niekoľko zelených loptičiek. Tie sa po páde na 

chodník rozbili a vypadli z nich hnedé, lesklé a zrelé gaštany. 
Neboli však to jediné čo pri okne kaviarne dozrelo. 

 

OBÁLKA 
Pred domom zastavili dve autá. Kirsten vybrala z kufru Sofiin 

batoh a zabuchla ho. Ešte stále sa na ňom vynímal trocha 

vyblednutý nápis „Hráči“, začínajúci niekoľkokrát opísaným 
bordovým písmenom H. Päť najlepších priateľov z nich 

vystúpilo a zamierili priamo k červenému domčeku. Kráčali 

po tráve a tešili sa, že po takej dobe po nej kráčajú všetci 

spoločne. Kirsten držala v jednej ruke Sofiu a v druhej Adama. 
Angela kráčala po pravej strane a držala za ruku Sofiu. Emie 

držal na druhej strane cez ramená Adam.  

„Kirsten, nezmeníme ten počet pri stole na päť?“ zasmiala sa 
Sofia.  

„Počet pri stole? Na päť?“ opýtala sa prekvapene Angela, ako 

by tušila že je jediná, ktorá nevie o čo ide.  
„Hneď, len čo vkročím do červeného domčeka“ pritakala 

Kirsten. Konečne spoznala svoju diagnózu a našla na ňu liek. 

Konečne je bohatá. Vedela, že nie o všetko sa pričinila 

vedome a priamo, ale jej konanie strhlo to všetko pekné 
naokolo do víru udalostí a lievikom to vypadlo priamo pred 

Kirsten. Kráčali okolo stromov. Kirsten dvihla ruku a prešla 

dlaňou po kvete stromu, ktorého vetva sa skláňala priamo nad 
jej hlavou. Pod kopcom už videli červené steny domčeka. 

Poznala v ňom už aj miesto, na ktoré položia jej slovníček 

a Angelinu skrinku. 

Kirsten roztvorila dlane a cúvla o pár krokov späť: „Choďte, 
dobehnem vás,“ usmiala sa a rozbehla sa k domu. Adam 

nechápavo pokrútil hlavu, chytil Sofiu za rameno a kývol 

ostatným hlavou. Vybehla na verandu a otvorila dvere. Na 
chvíľu sa zastavila. Pozrela sa smerom k domčeku a videla 
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štyroch ľudí, na ktorých jej tak veľmi záležalo. Usmiala sa a 

vbehla do kuchyne. Izba bola ponorená do ostrých farieb, 

ktoré do nej nalialo zapadajúce oranžové slnko. Z červeného 

domčeka počula smiech. Všetko sa zdalo byť v súlade 
s vesmírom. V ruke mala konečne odpoveď od Georga, jej 

pobočníka. Dočkala sa aj dlho očakávaného telefonátu, takže 

už vedela, že ju obsah obálky poteší. Roztvorila list a čítala 
riadok za riadkom. Podľa lekárskych záznamov existuje na 

Sofiinu chorobu experimentálna liečba s veľkou úspešnosťou 

vyliečenia. Bola rada, že Sofiini rodičia súhlasili s touto 
možnosťou. Sofii nič neprezradili, aby jej nedávali falošné 

nádeje. List obsahoval všetky detaily. Miesto, kontakty, aj 

kliniku, ktorá túto liečbu úspešne aplikovala. George vyhotovil 

pre Kirsten aj predbežné náklady. Na konci listu svietila suma 
za liečbu a náklady spojené s hospitalizáciou. Bolo to okolo 

osemsto tisíc. Hodnota skoro štyroch ich domov. Kirsten 

zbalila list a položila ho na stôl. 
Na stole pred ňou ležala ešte jedna biela obálka. Na hnedom 

dreve bola dobre viditeľná. Bola ešte zatvorená, ale vedela, čo 

sa v nej nachádza. Nemusela ju otvoriť. Ale chcela. Takto 
zatvorená v nej vyvolávala pocity nádeje. Chcela ju otvoriť 

a pocítiť zmenu. Aby na tie pocity už nikdy nezabudla, keď 

zoberie do rúk obálku každý mesiac znova a znova.   

 
Od kedy prišla posledná obálka, veľa sa zmenilo a Kirsten to 

tak už chcela nechať. Venovala jej preto veľkú pozornosť. 

Otvorila ju a vybrala zložený biely papier. Roztvorila ho. Bola 
ochotná vymeniť ho za mamu a strýka. Dodnes si pamätá ten 

deň, kedy ju pád lietadla urobil jedinou dedičkou impéria. To 

číslo sa od začiatku veľmi nezmenilo. Na sumárnom 

majetkovom výpise sa nachádzalo aj teraz viac ako štrnásť 
miliárd.  


