Úvodník
Naďa Kubányová
Ako ľahko/ťažko
sa dnes rodí spätná
väzba
Krjela 51 putovali, okrem iného,
aj do škôl – stredné školy v okrese
LM a RK plus Katolícka univerzita. Spolu do päťdesiat výtlačkov.
Dostali sa, dúfam, do rúk viacerých. K balíčku časopisov sme
priložili dotazníky, kde sme sa
čitateľov spýtali, či ich náš časopis
zaujal, či by privítali aj ďalšie
čísla časopisu, či sami tvoria, čo
by si v Krjelach radi prečítali, či

sledujú dianie v súčasnej slovenskej literatúre alebo čítajú aj iné
literárne časopisy, prípadne weby.
Dotazníky sa zatiaľ vrátili z jednej
školy. Vyplnené. Reagovali dve pani
učiteľky a traja študenti alebo tri
študentky. Ťažko povedať, či ide
o reprezentatívnu vzorku a ako to
„čítať“. V zlomku z očakávanej spätnej väzby však zaznelo, že časopis
čitateľov zo stredoškolského prostredia oslovil, radi by si ho prečítali
aj nabudúce, sami síce netvoria,
ale zaujali ich básne Radky Berešíkovej a radi by si prečítali nové
básne Anny Ondrejkovej. Pani
profesorku potešilo vydanie knihy
Potopené duše od Andrey Bokníkovej a sleduje aj Fragment a Dotyky.
Odrážame sa teda od tejto, možno
minimalistickej spätnej väzby,
a prichádzame so svojím podielom
možno aj preto, že na druhej strane
tohto časopisu je čitateľ. Skutočný.
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Poézia
Ivet Kloptová
(* 1986)
Poetka, herečka neprofesionálneho divadla RosArt.
Vydala básnickú zbierku Yvet (2006).
Žije v Ružomberku.

2

Prechody
1. Na
realizácia tvojho tepla
rezonuje v takmer
ukončenom tichu
niekoľko kvapiek potu
lepí brušné záhyby
brieždenia rátam
na zadýchané autobusy
mrzneš mi z prstov na okno
neviem ako dlho
budem z teba starnúť
ten zotrvačný pohyb
slabne
na oknách
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2. Cez
hrubnú ti brušká
pár bielych rožkov
vytiahnutých na svetlo
chvíľami
sa ponoriť do mlieka
mesto sú ja
a chodci domov
o pol štvrtej
unavené rozhrabané stroje
obral si zo mňa
drobné trblietavé chvenie
odvtedy máš ďalej
k teplote cicavcov

3

ešte sa zo mňa
odparuješ

3. Po
nemôžem vydlabať dieru
do steny
schúlim sa bosá
trýzeň
ježia maternica
nechce ma porodiť
som smutný batoh
plný kvapalín
prelievajú sa
v tých presýpacích hodinách
potrebujem
misku dažďa
raz sa v ňom očistiť
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sme dva panáčiky
obalené mäsom
každý s vlastným
prstom na okne

Poschodia
1. Dvojča
všade ma sleduješ
učím sa plakať rýchlejšie ako ty
len tepláky máme rovnako špinavé

4

prvýkrát vyhrám karty
starkému sme vyťahali rukávy do rovnakej
dĺžky
naposledy mi ním prejde po líci

2. Počty
omeškáme autobus a mama stopuje
vodí nás do škôlky ako dva vagóny
ďalšie dva už vedia cestovať sami
svoje hobby denne uvarí pre šiestich
môj prvý dobrý koncert zostarne na zlý
učím sa rátať obsahy
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3. Dvojča II.
mýlia si naše identity
nevyrovnane
ťa chcem dobehnúť na školskom dvore
starká už navždy ochorie
platíme dlhy na striedačku jej čítame
dvere na jej izbe zaspali
tie vchodové prerátali otcov rozmer
nebojíme sa byť sami
no na niektoré strašidlá budeme vždy príliš malí

4. Izby

5

sem-tam si rozumiem s nočnými barmi
prehĺtam vzťahové črepiny
dospelosť v pesimistickom kŕči
nepatrí medzi mojich známych
poniektorí z nás sa už nikdy nemusia lúčiť
no my ostatní si diaľkami lepšie rozumieme
nové výhľady z nových bytov
všednú sťahovaním
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H a n a Ko š k o v á
(* 1942)
Poetka, autorka povestí a kníh pre deti, publicistka
a prekladateľka. Publikuje od roku 1976, naposledy jej
vyšla básnická zbierka Robotnica na poslednú chvíľu
(2012), historická próza Janičiarka (2015) a próza
pre deti Repujúci grep (2017). Prekladá z bulharčiny
a ukrajinčiny. Žije v Lučenci.

Márie a Magdalény
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My málokveté
S melódiami v malíčkoch
Magdalény a Márie
málovravnosťou maskujeme
medvedie myšlienky
menlivé mašle, mikrosvet
miznú v mraveniskách
v minutých meteoroch
medzi medzerami
mihne sa mládnik
motýľ – milovník
z minutej mozaiky...

O opatrnosti
Kde je opatrnosť
ktorá nám menila hlasy?
Na lešeniach s krídlami
upratovali sme sny
odmlčaní mlčia
veľavravní kŕmia
kentaurov slnečnými škvrnami
obsadzovací tón
znova chce počuť náš hlas
vidieť ako
z búrky oberáme
vlastné ovocie.
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Pozerám
Za chrbtom mesta
vejú slnečné zástavy
z bezpečia na zemi
z koláča zrazený
holub
načína váhanie
planéty Pluto
ti je viacej ľúto
ako tmy
ktorá ma svetlom trestá
cez otvorené okná
rozkolísané steny
v ušiach i v očiach hľadajú
pozabúdané miesta...

7

Z generačných odlišností
Nadŕžaš rokovým hviezdam
demolujúcim hotelové izby
v blízkosti svojich proteínových svalov
a divej akustiky nepotrebuješ môj kompas
neradím ti pri hľadaní samčích
a samičích buniek
žeravý prach
kĺže sa popri prachu dejín
modré tetovanie na zápästiach
čierne bodky
diery v zemi
lezú na vyrúbané stromy
nie preto aby videli zdesenie
ani preto aby nám zamávali
a kráčali ďalej.
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D a n a S o c h o ro v á
(* 1962)
Výtvarníčka, poetka. Samostatne vystavovala
v Liptovskom Mikuláši, Bratislave, Martine
a Ružomberku a zúčastnila sa na kolektívnych
výstavách doma aj v zahraničí (Maďarsko, Kanada).
Žije v Ružomberku.

Hodiny
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Jedlom a teplom
(presnejšie Slnečnou žiarou)
sa vyliečim
uspôsobím
aspoň na malý krok
Len nech už prejdú
tie tupé hodiny
hodiny
iy
.y
...
•
Zavinutá do hmly
ako jesenné ráno
počkám, kým ma slnko svojimi lúčmi
vytiahne
z dna
•
Dávam si
čierny čaj
s bielym cukrom
A je to vyvážené
•
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Rodičovské skúsenosti
Večer okolo ôsmej
sa mením
na zlú čarodejnicu
švihajúcu prútom okolo seba
a kričiac valiacu
nezastaviteľný prúd hnevu
točiaci sa dookola
alebo aj:
ako drak bez krídiel
s rozďavenou papuľou
a vycerenými zubami
•
letné a zimné
brezy (fotografie)
dvojakosť/mnohorakosť
bytia
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ATELIÉR – permanentná
existencia v provizóriu
•
Starnutie
z krajca je
odkrojené
neúprosne
•
Potichu zastaneš
a prehodíš
diabla za anjela
•
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Nikdy nespočítam
koľko času zo života zmárnim
prácou v domácnosti
stratený čas
a
jeseň
je vždy moja
do nej sa môžem
uložiť
a
celým bytím
žiť v priestore
•
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Pohľad dovnútra izby:
plné police
ošetrovať
opatrovať
všetky tie veci
DOTÝKAŤ SA ICH
márniť
pri tom život
•
ô
vôkáň
vôľa
ô
široko
roztvorené
ústa
zmiznutý
zvuk
citoslovcia
vyjadrenie
zúfalstva
iá
iá
.
.
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Roman Baláž
(* 1973)
Prozaik a básnik. Nemohol študovať, lebo jeho
starí rodičia v roku 1968 emigrovali do Západného
Nemecka. Žije v Liptovskom Mikuláši.

Sľubujem
Keď som dnes uvidel zapadať slnko,
dostal som strach, že sa mi môžeš stratiť.
Slzami som hasil oheň nad obzorom.
Bál som sa, že svojou páľavou
chce našu lásku na popol spáliť.
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Prosil som mesiac,
nech pokoj noci dá do môjho tela.
Svojou mocou nech prikryje všetko,
čo kradne mi vo mne teba.
Sľúb mi, že aj ty budeš chcieť
udržať nás v jednej rovine.
Že naveky budeme spievať o láske
v rovnakej tónine.
Keď prišla noc, zmocnila sa ma obava.
Čo ak môj strach je ten,
čo pomaly zvlieka nás z lásky donaha?
Veď on ma po kúskoch odtŕha od teba!
Vtom som to pochopil. Ja mám strach zo seba!
Sľubujem, že budem bojovať
za našu lásku so sebou.
Nech nám strach nekradne krásu, čo kvitne,
len keď ty mnou a ja ľúbený som tebou.
Sľúb mi, že budeme spievať o láske
v rovnakej tónine.
Že v objatí budeme kráčať životom
po horách, kľukatých cestách aj rovine.
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Zrod muža
Začal som hľadať podstatu žitia.
Hľadal som, čo ma udrží s Božím stvorením
v sfére vzájomného rešpektu, lásky
a prírodného spolubytia.
Zišiel som do útrob zeme.
Hľadal som v sieti dutín všakovakých tvarov,
plných nevšedných a vzácnych,
pred ľudským zrakom skrytých darov.
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Ponoril som sa tam do vôd,
čo v spleti žíl prúdia pod povrchom
a nakoniec napájajú zemský život
krištáľovo čistým životodarným mokom.
Plával som v nezmerných šíravách oceánov
a hľadal som v hlbinách i na obzore morí,
až tam, kde ohnivé slnko je láskané vodnou hladinou,
kde na pokojných vlnách ich spoločná láska horí.
Vyliezol som až na samotný vrch zeme.
Hľadal som tam ohromený mohutnosťou skalných masívov,
zaskočený chladnou výšavou tých nezničiteľných pevností,
čo od vekov chránia život dolu pod sebou.
Prišiel som do hôr, lesov a pralesov,
na polia, na lúky, hľadal a kráčal som stepou.
Nádherou života zmätený
stál som tam nehybný, malý a nahý, úplne bez slov.
Iný, zmenený poznaním zemských pokladov,
pred tvorcom zeme a darcom života sklonený, vrátil som sa domov.
Všetko som pochopil, keď videl som ženu, čo v náručí dojčí dieťa.
Moja milá, plná šťastia a nehy, dojčila Boží dar – našej lásky kvieťa.
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M a r t i n D ro p p a
(* 1963)
Básnik, reportér, fotograf. Žije v Liptovskom Hrádku.

* * *
v kúte kamenného námestia číslo 28
tvoreného rohmi 6. ulice a kostolnej ulice & 63. ulice a kláštornej ulice
na dlažbe sedel kristus
s klobúkom na skrvavených kolenách žobronil o medené mince
alebo aspoň o suchú, vytrasenú cigaretu z vrecka
nemo, skoro mlčky oslovoval okoloidúcich pohľadom za zavretými očami
„nič vám nedám,“ odvetil som na nevyslovenú otázku
„ani cigaretu, nie, nič,...“ vravím mužovi
s vlasmi a s bradou zo strieborných drôtov
„ale tu, tu máte leták s telefónnym číslom, hľadajú niekoho,
kto bude zametať toto námestie za tri peniaze na hodinu
za to si kúpite krabičku cigariek
s vanilkovou alebo s višňovou arómou alebo so žiadnou“

13

kristus sediaci na dlažbe sa ani nepohol
len dýchal, hľadiac na kamenné námestie číslo 28
po ktorom chodili nevšímavé páry ľudoopov
s ich súkromným, prísne odmeraným časom
ukrytým v lesknúcich sa zlatých hodinkách na zápästiach
s klobúkmi a slnečníkmi proti možnému žiareniu
z budúcich termojaderných reakcií na slnku
s časom navždy skrytým v tlkote srdca veľkého mesiaca
chodili v prvotriednych kožených topánkach
z koží na bruchách dávno vyhubených syntetických zvierat
v dokonalých kostýmoch a oblekoch
ušitých z nahých pokožiek svojich predchádzajúcich generácií
nevšímavé páry ľudoopov
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s ťažkou vodou na pľúcach a s nepotrebnými zvyškami kyslíka
opoľudia vrhajúci pestrofarebné tiene na dlažbu námestia číslo 28
kde mlčiac sedel kristus s krvavými kolenami, s krvavým potom
na čele osvietenom božskou márnivosťou
kristus v dlhej saténovej košeli vzor sixties
opretý o svoj nekonečne večný kríž z odolných uhlíkových vlákien
a tiež z titánu s protónovým číslom 22
a z plutónia s protónovým číslom 94
a aj z brazílskeho dreva a z recyklovaného plastu
a aj z umelého jedlého hodvábneho papiera made in china
opretý o kríž obalený najjemnejšou látkou z vojenských padákov
udatných spasiteľov z neba
ktorí sa strmhlav padajúc zo strechy noci zachytili o kostolné veže
a zamotali sa pritom do večných hlasov zvonov
alebo do kukiel motýľov smrtihlavov v prilbách z nepriestrelnej krvi detí
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na dlažbe sedel kristus
s klobúkom na skrvavených kolenách žobronil o malé mince
alebo aspoň o suchý, vytrasený tabak z vrecka
opretý o večný kríž mlčiac hľadel zavretými očami
na hŕby pestrofarebných, lesknúcich sa tieňov dúh
kopiacich sa v nekonečne na námestí číslo 28
anjeli vojny náhle zatrúbili na odchod, na pochod
zdvihli sa oblaky krvavého prachu zo zaniknutých hviezd
cudzinci sa stratili v katakombách púští
držiac v dlaniach
purpurové hviezdy & rytierske kríže & klubové odznaky & iné
to bolo v čase keď odkvitli zlaté dažde a do podzemia popadali
všetky vône tymianu aj jazmínu
nenaplnené lásky aj pierka mechanických vtáčikov pre deti
všetko sa dalo na pochod tam, kamsi tam:
ďaleko dozadu – za snehové záveje spred rokov
len kristus ostal sedieť na námestí číslo 28
nehybný ako náhla voda prudkej jarnej rieky
(24. júl 2017)
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letná hudba
leto je ako:
I. ihlica na šašlik:
na nej sú napichnuté šťavnaté a pestrofarebné kúsky všakovakých
festivalov, koncertov, kultúrnych podujatí a udalostí, na ktorých sa
môžeme hlavne zabávať,
II. fľaša bourbonu:
v nej naliate skladby hardrocku s omračujúcimi bicími, vedľa pohár
s nápojom a ľadovými kockami gitarových sól a riffov.
v popolníku dymí cigareta hlasného, chrapľavého spevu,
III. päťlitrová fľaša od uhoriek na utopence:
v nej navrstvené sýte sústa pesničiek v bratskom cudzom jazyku,
prekladané notami a akordami.
pri fľaši polliter čapovaného piva s penou melódií,
IV. rozkvitnutá lúka, sad, ktorý zarodil:
nájdeme v ňom pestrofarebné suknice tancov, čierne klobúky s pierkami
spevov, kvietky štyroch strún huslí, bodliaky tvrdých strún kontrabasu
i sviežu rosu cimbalu,
V. les:
do neba hudby rastú stromy hmatníkov gitár a basgitár, pod nimi sú rozložené pne bicích s činelmi listov v dažďoch.
slnečné lúče zvukov organov cez koruny tónov padajú do machov melódií,
VI. noc:
z tmavomodrého baldachýnu padá zlaté svetlo lesknúcich sa činelov
a strieborné nite gitarových strún.
v diaľke sa blysne smutná melódia, oblohu pretne nárek spevu.
spev sa odel do parížskej modrej…,
VII. šíra krajina:
v popredí lúka plná nástrojov: gitár, huslí, harmoník, bendž a bubnov,
za ňou rovina spevov, za nimi horizont piesní s chytľavými melódiami
a príbehmi zo životov,
VIII. číra krajina:
hore bledomodrá klenba tónov, melódie oblakov, dolu zelené polia hudobných variácií, na brehu rieky hudby kamene a kamienky nôt.
hudba sa valí časom do morí nezabudnuteľností,
IX. francúzska krajina:
ponad lúky rozťahaných akordeónov kikiríka le coq gaulois šansóny, od
atlantiku znejú vlny les bibinous, pomedzi nohy la tour eiffel stúpa melódia na krídlach z dymu gitanes,
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X. prázdna fľaša od uhoriek po utopencoch:
v nej sú už len zvyšky nálevu z tónov a z melódií, kúsok pesničky v bratskom cudzom jazyku.
pri fľaši prázdny polliter od piva so stopami peny akordov, na stole omrvinky textov,
XI. vychladený ovocný pohár:
po ľadovom skle stekajú kvapky nôt, na dne sú husľové kľúče malín a basové kľúče hrozna, zaliate citrónovou a čokoládovou zmrzlinou melódií.
navrchu je šľahačka tónov a jahody spevu,
XII. osviežujúci šalát:
na liste notového papiera sú nakrájané kúsky gitarových sól, lesklé
a hlboké plátky zvukov klavírov, štvrtky tónov a melódií.
všetko je pokvapkané olejom spevu a posypané syrom vokálov,
XIII. jeho koniec:
po zažltnutých linkách suchých tráv sa spúšťajú smutné noty, hudba
chladne ako rieka, melódie temnejú nad obzorom z piesní.
medzi tónmi cis a dis vybuchujú kompozície šiestich farieb dúhy.
(júl – september 2017)

Pes v jeseni
má
letné Slnko
hlboko v medenej srsti
ten zlatý prach
za privretými viečkami
má
striebornú farbu smutnej Noci
jeho územie je ohraničené
na severe Železnicou medzi východom a západom
na západe hnedými Poliami a zelenými Lúkami
na juhu Riekou a nad ňou Lesom
na východe Komínmi a odrazmi Oblakov
v oknách, kde je už len rozmlátené mliečne sklo
alebo najnovšie modely ostnatých drôtov
pod prúdom
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Pes v jeseni
má
nad hlavou nebeskú klenbu
podopretú tieňmi alejí vyrúbaných topoľov
jeho dych sa vznáša ako para
ako para v prehriatej kúpeľni
tam, kde kedysi dávno visela
biela froté osuška s malými
žltými kačičkami & modrými delfínikmi
tieto dni sú ako tabletky
keď ich prehltneš – nič sa nestane
keď ich neprehltneš – je všetko po starom:
pradávne dievča zo starých snov
má
teplý jesenný kabát
z červeného vlneného flaušu
&
z obrazovky padá
zrkadlový obraz a farebný zvuk
kamenné jazyky mlčia počasím
nehybní:
jašter, had, sova, krokodíl a netopier
nemému Vetru, milý Pes, odčítaj z pier

17

je to pastier Oblakov
ktorého sprevádza Pes v jeseni
otvorenou, šírou Krajinou
ktorá sa náhle premení
na územie nikoho
Pes v jeseni
má
pred sebou daždivé dni
za sebou daždivé dni
za privretými viečkami
má
letné spomienky
na všetky tie minulé dni
(28. október 2017)
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pastier Oblakov
zelená
rozsvietila sa zelená
nad dlaňou Horizontu
všetci sme sa pohli dopredu:
Spomínaš si na ten okamih
ktorý nás tak zaujal?
Dážď padal na kolená
zrkadlo čierneho asfaltu
odrážalo mapu našej Cesty
nad nami viali stuhy:
čierne vlasy, sivé vlasy, biele vlasy
komínov
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Cesta viedla nikam, niekam von
tak ďaleko, ďaleko od všetkého
čo nás trápilo a mučilo
prerazili sme múry mlčania
a naďalej sme nepreriekli ani slovka
zamierili sme na západ
v spätnom zrkadle bola naša budúcnosť
súzvuk mlčania nás hnal dopredu
hlasná Hudba stále hrala
priestor bol vyplnený tým, čo sme mali tak radi
pastier Oblakov
stále spieva piesne Vetra
Vietor ženie Oblaky
z ktorých padá Dážď
zasiahnutý šípom
chladu a neporozumenia
otázkou si mi zaklopal na dvere
a ja sa ťa pýtam:
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čo vlastne chceš, po toľkých rokoch?
prečo sa ma tak zbytočne pýtaš
keď dobre vieš, že
odpoveď letí Vetrom
keď dávno dobre vieš, že
the answer is blowing in the Wind?
včerajšky sú soľ
nasypaná do rán zajtrajškov
dnešok je len číry bôľ
prelievaný do veršov
nad tým všetkým kedysi bol
pastier Oblakov
(9. november 2017)
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Próza
J a n a B o d n á ro v á
(* 1950) Spisovateľka, dramatička, kunsthistorička.
Publikovala knihy próz, poézie, tvorbu pre deti,
divadelné a rozhlasové hry, televízne scenáre.
Venuje sa tvorbe a prezentácii video performancií
na festivaloch poézie, autorských čítaniach, ako aj
na festivaloch doma i v zahraničí. Žije v Košiciach.
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CUDZINKA?
Dieťa už bolo obuté v čižmičkách a oblečené v teplom kabátiku, keď zazvonil telefón. Chlapčekova matka zdvihla slúchadlo a s kýmsi sa dychtivo
rozprávala. Dieťa medzitým neistými, kolembavými krokmi vyšlo z izby
do predsiene a ľahlo si na dlážku. Chvíľu pozorovalo čierny, hojdajúci sa
bod na strope. Bol to pavúk, ktorý sa spúšťal dolu kolmo nad dieťa. To si
práve strčilo palec do úst a spustilo viečka. Už takmer zaspalo, keď sa nad
ním rozkročila matka a ťahala ho za ruky.
– Hlupáčik maličký! To sa predsa nesmie! Ležať iba tak, na studenej
dlážke! To nesmieš, nesmieš, no, no, no...! – mladá žena medzi rečou bozkávala dieťaťu líčka.
– Vonku padá sneh. Budeme v ňom chodiť a chodiť. No a ten sniežik
ťa celkom zobudí, ty môj večný spáčik. – Vtedy žena začula škrabkanie
na dvere a tichý piskot. Keď otvorila, na prahu stálo dievčatko, ktoré
k nim v poslednej dobe občas a nečakane zašlo iba tak, pohrať sa s malým.
Bolo dosť zanedbané, zamĺknuté a stále hladné. O sebe nechcelo povedať
nič a aj meno vyrazilo zo seba jachtavo, málo zrozumiteľne, takže naň
žena i tak zabudla. Dievčatko volala Myška. Malo chudú, úzku tvár so špicatou briadkou a drobné očká s pričasto padajúcimi viečkami. Zakaždým,
keď to žene napadlo, nechávalo si s blaženým výrazom kvapnúť kvapky
do kútikov očí, pretože žene sa zdalo, že v nich máva hnis. Pri tomto úko-
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ne nežne oblápalo žene hrdlo prstíkmi roztiahnutými do vejára. Ženu to
miatlo. Dievčatko mohlo mať päť-šesť rokov a ona takéto správanie v jeho
veku považovala za prehnané. Jej zbožňujúci cit bol predsa určený iba
synovi. A dievčatko, tá čudná detská cudzinka, asi necítilo, že voči nej je
žena oveľa chladnejšia.
Keď chlapček uvidel kolembať sa nad sebou známu dievčenskú tvár,
začal prudko, komickými pohybmi liezť po štyroch okolo nôh dievčatka.
Potom sa stalo to, čo privolalo hystériu. Dievčatko, asi nechtiac, ale jeho
správaním si žena nikdy nebola istá, pristúpilo topánkou s rozopnutou
hrdzavou prackou chlapcovu ruku. Možno v akomsi šoku, vravela si žena
neskôr, nohu neodtiahlo. Chlapček vypúlil oči, a potom začal jačať. Dievčatko až vtedy nadvihlo chodidlo, zostalo stáť na jednej nohe a všetko
uprene pozorovalo – čoraz červenšiu chlapčekovu tvár i to, ako žene, ktorá si medzitým obliekla kabát a naťahovala čižmy, tečie po čele pot. Polo
obutá vyskočila a oborila sa na dievčatko:
– Nevieš dávať pozor? Nie a nie?! Prosím ťa, radšej odíď! Choď preč!
My aj tak ideme von a ty si slabo oblečená do zimy. – Dievčatko vtiahlo
hlavu medzi plecia. Jeho tvár podivnej detskej masky nezneistela. Cúvlo,
bez akejkoľvek námietky otvorilo dvere a vybehlo na chodbu.
Útek dievčaťa spôsobil, že chlapec sa rozvrešťal ešte viac. Dupal nôžkami, rukami sa opieral o matkine stehná a hrýzol jej zápästie. Tváričku
mal mokrú od sĺz, sopľa a slín. Naraz sa hodil na dlážku a začal sa metať
v kŕči zlosti. Žena musela vynaložiť naozaj dosť síl, aby to drobné metajúce sa telíčko udržala v akej-takej nehybnosti.
– Dobre, dobre... Pôjdem po ňu. Ale ty prestaneš plakať! Prestaneš byť
zlý chlapček, ktorý trápi mamičku! Nesmiete byť s Myškou spiklenci! –
Žena potom zobrala chlapčeka do náručia a preniesla do izby. Vyzula ho,
stiahla z neho kabátik a položila do kruhovej ohrádky medzi hŕbu rozmetaných hračiek.
– Ták! Ty môj macko! Hneď sa s Myškou vrátime. Tichučko čakaj. Áno?
– maznavo kývla dieťaťu z dvier ako obrovskej hračke.
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#
Na schodisku pred dverami žena nevidela nikoho. Ani vtedy, keď sa
cez zábradlie nahla a pozrela do hlbokej jamy. Okrem vlastného hlasu nezachytila žiadny zvuk, keď zvolala:
– Hej, malá! Myška, ozvi sa! Ja som si to rozmyslela. Zostaneme doma.
Môžeš sa vrátiť, dobre? Počuješ? Fakt sa ozvi! – Z okna so starou zamrznutou špinou sa dralo na schody len slabé svetlo. Cez vrstvy prachu bolo
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možné rozoznať, že sa vonku strhla metelica. Výťah nefungoval, žena
kráčala dolu pešo. Na jedenástom poschodí sa pošmykla na ľahkej námraze na schodoch. Pocítila pichnutie v nohe, ale bolesť sa rýchlo pominula.
Vtedy jej napadlo, že dievčatko sa mohlo podobne šmyknúť a skotúľať
po schodoch. Teraz leží na niektorej podeste tohto dvanásťposchodového paneláka ako handrová bábika, zranené, bezvedomé... Žena sa opäť
rozbehla dolu. Z porozbíjaných okien sa na niektorých poschodiach valil
dovnútra mrazivý vzduch. Okolo ženiných úst a nosa sa zdvíhala para.
Žena pripomínala zviera, ktoré čosi zmätene pociťuje v beztvarej, človeka celkom pohlcujúcej panike.
Zadychčaná vbehla do zádveria prízemia a pootvorenými vchodovými dverami, z ktorých ktosi ukradol kľučku, a preto ich pred zavretím
chránil kus kameňa, sa pretisla von. Prvé, čo zacítila, bol zápach z dotlievajúcich elektrických zvoncov pri vchode. Musel ich ktosi zapáliť iba
pred chvíľou – určite preto bolo počuť z bytov na najnižších poschodiach
nepretržitý elektrický bzukot. Na ulici žena nevidela nikoho. Ani po zasneženej, prázdnej ploche, za ktorou bola na seba natlačená skupina
ďalších panelákov, nikto nekráčal. Dievčatko kedysi neurčitým mávnutím
ruky ukázalo žene, keď tá príliš naliehala, že ono býva tamtým smerom.
Žena teraz nakukla i za kontajnery a autá, z ktorých víchor zmetával
sneh. Dýchať musela roztvorenými ústami, pretože vietor ju dusil. Oči si
pred zľadovateným popraškom chránila strieškou z dlane.
Potom sa vrátila do predsienky. Na chvíľu zaváhala, ale predsa nevystúpila na schody vedúce hore. Naraz mala pocit, že zdola, z tmy
pivničného priestoru ju ktosi pozoruje. Stisla vypínač a začala zostupovať po schodoch nižšie.
– Hej, Myška! Si tu? Tak škaredo sa mi skrývaš? – zvolala pritlmene. Ticho zostalo neporušené. Chudorľavé svetlo žiarovky osvetľovalo
fragment chodieb s cestičkami k pivniciam. V tej chvíli počula žena šum.
V podivnej meravosti sledovala, ako neďaleko, spoza rohu jednej z lúčovitých chodbičiek, vystupuje na hlavnú chodbu, túto pivničnú tepnu,
zástup detí. Žena ich tváre mohla sotva rozoznať. Zdalo sa jej však, že sú
to všetko chlapci. Deti rôzneho veku boli oblečené ako z náhodne poskladaných kusov starého, odhodeného šatstva a mali vyholené hlavy. Ženu
v útrobách pichol súcit. Vtedy však jeden z chlapcov, možno detský vodca, upozornil na jej nehybnú postavu. Kŕdeľ detí zrýchlil krok a vzďaľoval
sa chodbou do veľkej tmy, kde už žena nič nerozoznala. „Vybrali si čudné
miesto na hry.“ Túto myšlienku si žena opakovala, akoby ju tým mohla
zbaviť nezmyslu. Vzápätí jej napadlo, že z tohto druhu detí, zanedbaných, osamelých a celkom bez dohľadu, bude i Myška.
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Teraz sa ozval šramot z druhej chodby vľavo. Žena v prítmí rozoznala muža s batohom prehodeným cez plece. Muž kráčal smerom k nej
s ovesenou hlavou ako ťažko nemocný človek. Skríkla, ale zostala stáť.
Neznámy sa vystrel, a bol to on, kto začal vystrašene utekať opačným
smerom. Zmizol v labyrinte pivničných uličiek. Žena žmúrila oči a päste
si tlačila na hruď. Vtedy úplne blízko nej, spoza múru, vysunuli ako jašterice hlavy a trupy dve tuláčky. Jedna roztiahla ústa do úsmevu.
– Nechajte ma tak, – pišťala žena, ako keby sa jej dvojica chcela dotýkať. Cúvla, a až teraz sa rozbehla hore schodmi. Rozhadzovala rukami,
akoby trhala neviditeľnú sieť, do ktorej sa dostala.
Na treťom poschodí jej v akejsi chaotickej tme v mysli blysla predstava, že ich dom sa v najspodnejších priestoroch hemží utečencami.
Z tohto nápadu padla na ženu v prvom okamihu takmer úľava. Zastavila
sa v ľahkom predklone, prudko dychčala. „Panebože! Akí boli zúbožení!
Plachí...!“ Žena opäť pocítila čosi ako letmý súcit s tajomnými spoluobyvateľmi v tomto paneláku, v priestoroch bez denného svetla, v sladkastom
pachu pivničnej hniloby. „To určite k nim Myška patrí. Ona prvá sa odvážila vyjsť hore, k našincom... Lenže to dieťa môže roznášať choroby!“ Táto
predstava spôsobila, že ktosi neviditeľný sa so ženou začal hrať čudnú
hru. Okamžite vysal z jej mysle predchádzajúci súcit a teraz do nej z celých síl fúkol odpudzujúcu hrôzu a odpor. „To dievča bolo prvé. Po ňom
začnú vyliezať ostatní. Prestanú byť plachí! Možno ani nie sú takí! Vyvalí
sa z nich útočnosť a nenávisť. Rozlezú sa do našich bytov ako kobylky. Ako
nepríjemný hmyz. Otrávia nás, alebo nás budú držať v šachu... Mohli sa
dostať k zbraniam. Môžu sa vyhrážať. Vyvolať požiar. Klásť výbušniny...!“
Takmer rozzúrená žena začala stláčať zvonce pri najbližších dverách.
Pretože nefungovali, začala búchať, dobýjať sa do bytov ľudí, ktorých ani
nepoznala. Nikto jej neotvoril, v útrobách predsiení sa nič nepohlo. Žena
kopla do dvier, zahrešila, nadávala komusi nekonkrétnemu a utierala si
spotené čelo. „Všetci sú preč! A keď sú doma, aj tak netušia, že pod ich
pätami sa pohybuje armáda utečencov. Že iba čaká na svoj pravý čas... Panebože, ja sa zbláznim! Prečo som to musela vidieť práve ja!? Ja nie som
ničím vinná! Nie som vinná! Ja sa iba starám o svoje dieťa!“ Dieťa! Žena sa
roztriasla. Srdce jej oťaželo, akoby sa už-už malo odtrhnúť.
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#
Nebúchala viac na žiadne dvere. Bežala vyššie, rukou sa pridŕžajúc
chladného dreva zábradlia. Zas sa stala bábkou v číchsi ľadových rukách
– hore sa muselo stať niečo zlé, všetko predtým mohla byť iba pasca. Žena
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si nevedela spomenúť, či za sebou zavrela dvere bytu. Chlapec mohol preliezť ohrádku a vyjsť na chodbu. Alebo niekto z tých čudných ľudí striehol
za výťahom, a keď ju vylákalo dievča von, vošiel dnu, vykradol jej byt a teraz sa ťahá s batohmi ďalej...
Na desiatom poschodí už žena chrčala. Mohlo sa stať, že odvliekli jej
dieťa. Budú ju vydierať... „Musím ešte hore, hore, hore,“ boli posledné
myšlienky, ktoré si ako-tak uvedomovala.
Dvere bytu boli pootvorené. Žena s ovisnutou sánkou, škaredá v tuhom kŕči tela, vbehla do detskej izby.
Dieťa ležalo na rovnakom mieste. V trhavom fikaní zmiešanom so
smiechom si jeho matka čupla na päty. Prekvapene, akoby po prvý raz,
si uvedomila, aké veľké, skoro chlapčenské je telíčko jej syna. Ako má
v spánku pokojne poskladané črty tváre. Aký je voňavý a čistý, keď takto
leží, nedotknutý, iba jej, s líčkom vboreným do veľkej plyšovej myši. Až
potom sa v žene začal predierať na povrch neodbytný, nepríjemný pocit
ostychu.
(Z knihy bleskosvetlo/bleskotma, 1996)
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Ján Mikuš
(* 1984)
Vyštudoval strojárstvo a divadelnú réžiu.
Spoluzaložil Kultúrne centrum Diera
do sveta v Liptovskom Mikuláši, píše eseje
a hry pre Slovenský rozhlas, je autorom
a režisérom nezávislého Divadla Gasparego,
pracuje pre n. o. Červený nos.

Výpoveď
Rozhlasová vianočná minidráma
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JURO
MILOŠ
JURO
MILOŠ
JURO
MILOŠ
JURO
MILOŠ
JURO
MILOŠ
JURO

chrápe
zakašle
sa strhne Čo je! Á!
Pardón, prepáčte, klopal som. Zatvorí dvere
prebudený, je mierne pripitý Čo to má znamenať! Klopali ste?
Prepáčte, klopal, ale asi slabo.
No určite, určite ste klopali slabo. Pauza Nemáte asi dosť síl!
Nie, nie, mal som, teda mám dosť síl.
No dobre, dobre, a čo tu robíte?
Ja? Ja tu pracujem, pán riaditeľ...
Vy tu pracujete? Pauza To je dobre. Škrtne zapaľovačom Tak to
má byť. Ale teraz asi nepracujete, keď ste tu, nie? Škrtne zapaľovačom, pripáli si cigaretu, vyfúkne
MILOŠ Áno, to je pravda, teraz nie, teraz mám prestávku.
JURO Koľko je hodín?!!
MILOŠ Je osemnásť nula nula.
JURO Šesť. Áno. Pauza Čo potrebujete?
MILOŠ Dnes je Štedrý večer a ja musím byť v práci, vy ste uzurpátor
a tyran, nikto vás nemá v skutočnosti rád, nevidím žiadnu motiváciu, prišiel som dať výpoveď!!
pauza
JURO Otvára jedno a potom aj druhé pivo, nalieva do pohárov, pohár
posunie po stole.
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MILOŠ Prepáčte, ja pivo nepijem.
JURO Pohŕdate pivom? Dávate výpoveď? Štedrý večer..., to sú zvláštne veci, čo mi tu hovoríte. Veď nemáte žiadnu rodinu, čo by ste
doma robili?
MILOŠ Ja... ja... ja mám mamu a chcel som byť dnes večer s ňou.
JURO Mama. Koľkokrát ste už boli na Vianoce s mamou? Celý život
trávite s ňou, nechajte ju, nech si od vás trocha oddýchne, uvidíte, dobre jej to padne.
MILOŠ Nepadne, povedala, že bude celé sviatky z toho smutná a aj
smutná je.
JURO Čo mám s vami robiť? Pracovať sa musí a najviac sa musí pracovať dnes. Je tak? Viete, koľko ľudí je bez práce? Všetci by boli
radšej v práci a nie doma so svojimi mamami. Alebo sa mýlim?
Pije
MILOŠ Asi nie.
JURO Asi. Jasné, že sa nemýlim, ja sa nikdy nemýlim a vždy platím.
Pozrite sa, ja som tiež dnes v práci, čo ma tu nevidíte? Toto je
môj život! Koleso, nárazník, spojka! A vôbec, dielňu máte čistú?
MILOŠ Áno. Pozametal som už dvakrát.
JURO Dobre. Kľúče ste vrátili na svoje miesto?
MILOŠ Áno, pán riaditeľ.
JURO Dobre, dobre, a nevolajte ma už... som Juro. Čau. Tykajme si...
a napi sa...
MILOŠ Miloš.
JURO Miloš, veď ja ti nechcem zle, či si myslíš, že ti chcem zle?
pijú
MILOŠ Nechcete.
JURO Čo myslíš, Miloš, prečo som ťa zavolal dnes do roboty, ty si jediný, ktorý by prišiel a nenadával by, alebo si nadával?
MILOŠ Ja? ... hm... trochu som...
JURO ... trochu, robiť sa musí... Vianoce, to je všetko pekné, ale... ja
ani neviem, aké darčeky mám kúpiť domov žene, vieš, koľko je
všade toho, a potom kúp, vyber niečo nové, iné, pekné, krajšie,
ako má tá alebo tá, ale ja neviem, čo je pekné, toto, tamto, zelené, lesklé? Vieš, koľko už toho máme doma?
JURO Čoho?
JURO Čo čoho? Všetkého!! Každé Vianoce nakúpim všetkého a zo všetkého všetko! Chápeš!! Miloš! Ja... ja už takto ďalej nemôžem...
vzlyká Veď mňa to už vlastne ani v tejto robote nebaví... plače
MILOŠ ... chápem.
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JURO ... ale prd chápeš, ty kúpiš mame kalendár a hotovo!
MILOŠ Ako viete, že kupujem...
JURO Veď to z teba kričí, kúpim pekný kalendár! To je jasné, pivo
nechce a hneď vychlasce dve, pozametá, nezaklope, vstúpi, dá
výpoveď... Miloš, môžem ja za to, že svet je taký zlý? Vzlyká
MILOŠ Nie, to nie, ... Juro, ty za to nemôžeš.
JURO S plačom Pekne mi to povedz.
MILOŠ jemne Juro...
JURO Pekne.
MILOŠ Jurko.
JURO Tak.
MILOŠ Jemne Jurko, nemôžeš za to, že je všade toľko pekného tovaru.
JURO Áno, Miloško, máš pravdu, ale keď ja už nevládzem, veď ja som
nikdy nemal pekné Vianoce, nikdy!
MILOŠ Ale to snáď nie, veď máš peknú mladú ženu...
JURO stále fňuká... do mojej ženy sa ty nestaraj, Miloško, ja hovorím
o sviatkoch, hodiť orech do kúta... medík na oblátku... zaspievať
si.
MILOŠ Chcete, aby som rozkrojil jablko?
Miloš vyberie rýchlo jablko, roztvorí nožík a prereže jablko.
MILOŠ Krásna hviezda, pozrite!
JURO Miloško. Mohol si byť zamestnanec mesiaca, fotka na garážových dverách... ale ty... ja už nevládzem, ja sa asi, Miloš...
obesím!
MILOŠ Nie, to nerobte, to je proti všetkým prikázaniam.
JURO Hádam si mi sem neprišiel kázať!
MILOŠ Nie, prepáčte.
JURO Ale dobre, máš pravdu, nebudem to robiť... Miloš? Povedz, ale
úprimne. Otvára ďalšie pivo, pripitý Ty by si bol smutný, keby
som sa obesil?
MILOŠ Ja? ... hm. Asi,... teda áno, bol by som smutný.
JURO Miloš! Nebuď smutný! Malo to tak byť.
MILOŠ Nehovorte tak!
JURO Miloško môj, ty si jediný na smene, všetci sú doma a rozbaľujú
darčeky, a ja pre teba nič nemám,… plače
MILOŠ smutne ... ani ja pre vás.
JURO Toto je môj koniec.
MILOŠ Nie, nestrácajte nádej, ak chcete, tak ja tu teda zostanem.
JURO Nie, to nemusíš robiť, choď si na úrad, tam je miesta dosť!
MILOŠ Nie, zostanem tu, teraz aj potom – s vami.
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JURO
MILOŠ
JURO
MILOŠ
JURO
MILOŠ
JURO
MILOŠ

Hej, teraz, a robiť bude kto?
Zajtra si to nadrobím.
Si zlatý.
Vy ste dobrák.
Ty si dobrák.
Nie, nie, vy ste...
pijú a Juro ticho plače
… už neplačte, už ticho, už ticho, pozrite, začalo snežiť. Vidíte.
Je tichá a krásna noc.

Miloš začne potichu a jemne spievať Tichá noc, svätá noc, všetko spí,
všetko sní, sám... po chvíľke sa pridá aj Juro, spoločne ticho a precítene
spievajú, Juro sa mierne v opitosti smeje.

28
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Literárna
reportáž
A n n a U ra m o v á
(* 1984)
Poetka. Pracuje ako zdravotná sestra v popradskej
nemocnici. Knižne vydala Biblické ženy (2016).
Žije v Smrečanoch.
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Lisieux, ruže a gotika
Do Lisieux sme vyrazili z Bratislavy pri východe slnka. Napoly púť, napoly
dovolenka. Nikdy som netúžila po zájazdoch typu „celé Francúzsko za tri
dni. Ráno jedno mesto, napoludnie druhé, večer tretie a hlavne rýchlo...“.
Takže keď prišla ponuka od Komunity Blahoslavenstiev prežiť v tomto
meste týždeň a načerpať niečo aj po duchovnej stránke, bez váhania som
súhlasila.
Cesta, to bol nekonečný film s jedinou scénou, diaľnica, stromy... Občas
sme v diaľke zahliadli kostolné veže, strechy českých dedín a nemeckých
miest, boleli ma kolená a hovorila som si, že tie topánky som si nemala
brať, že zásoby jedla som zasa raz neodhadla, že mi je horúco a chcem
ísť von a je tu nemožná klíma a napriek tomu som šťastná, zvláštnym,
tichým spôsobom, ako keď človek očakáva veľké veci, zázraky, ktoré sú
už na dosah.
Po prechode cez francúzsku hranicu sa skončil nudný diaľničný film
a za oknom sa striedali scény horských dedín, kamenné domy s vysokými strechami a zelenými okenicami, záhrady plné jabloní a aksamietnic,
na Liptove známych pod názvom turčiaky. Zrazu som mala chuť vystú-
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piť a nadýchnuť sa čerstvého vzduchu, zaklopať na dvere z masívneho
dreva a nechať sa pozvať dnu, zohriať sa pri kozube, v ktorom horí oheň
aj počas augustových večerov, prechádzať sa popod konáre hrušiek a čerešní, zažiť omšu v kostole s hrubými múrmi, v kostole bez mikrofónov
a gýčových digitálnych číselníkov, za rohom stretnúť Améliu z Montmartru, vrátiť sa do záhrady a priniesť palacinky s pomarančom a čokoládou
a čítať si tam Fernanda Pouillona, až kým sa nezotmí, až kým sa nerozsvietia letné súhvezdia v korunách jabloní.
Schádzali sme čoraz nižšie a na úzkych prázdnych cestách náš autobus
vyzeral úplne nepatrične. Po mnohých hodinách cesty cez mestá a dediny, po stovkách križovatiek a kruhových objazdov sme nakoniec prišli do
Normandie, do mesta Lisieux.
Nájsť si svoju Teréziu

30

Lisieux je po Lurdoch druhým najvýznamnejším pútnickým miestom
Francúzska. Tento príbeh sa začal písať v roku 1873, keď sa v normandskom meste Alençon narodila malá Terézia Martinová. Po matkinej smrti
sa spolu s otcom a sestrami presťahovali do Lisieux, kde prežila celý svoj
život. Ako štrnásťročná vstúpila so karmelitánskeho kláštora s vrúcnou
túžbou po modlitbe a záchrane duší hriešnikov. Zomrela ako dvadsaťštyriročná v povesti svätosti. Toľko encyklopedické údaje. Nie viac, lebo na
niekoľkých stranách nemožno vystihnúť celú hĺbku a farebnosť života
Terézie. Nakoniec, aj ja som za ňou prišla po vedomostnej stránke dosť
nepripravená, možno preto, že som si v tom všetkom chcela nájsť to svoje
Francúzsko, svoje Lisieux. A tak trocha aj svoju Teréziu.
V pondelok hlboko popoludní sme vystúpili z autobusu, aby sme sa
zoznámili so skutočným srdcom Lisieux, s Bazilikou svätej Terézie. Po
prvej svetovej vojne vo Francúzsku veľmi vzrástla úcta k tejto svätici,
umocnená mnohými vypočutými prosbami a zázrakmi. Vtedy sa zrodila aj myšlienka postaviť v Lisieux chrám zasvätený práve Terézii. Ako to
už pri takých veľkolepých projektoch býva, zamiešala sa do toho politika.
V literárnych zdrojoch sa uvádza, že snahy o vybudovanie baziliky sa
stretli s nesúhlasom zo strany miestneho kléru. Ako argument sa používal fakt, že mesto je známe mnohými kostolmi, načo voziť drevo do
lesa? Biskupa Lemonniera však námietky nepresvedčili. Terézia bola
kanonizovaná v roku 1925 pápežom Piom XI., ktorý ju považoval za klenot svojho pontifikátu. Veľmi si želal vybudovanie baziliky, čo nakoniec
ako-tak utíšilo odporcov. Ešte v tom istom roku bol architekt Louis-Marie
Cordonnier poverený vypracovaním predbežného návrhu. Prvé práce na
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Bazilika svätej Terézie

Interiér baziliky – mozaiky v kupole
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Typická
architektúra mesta
Lisieux

bazilike sa začali v roku 1929. Stavali ju osem rokov. Zdá sa neuveriteľné,
čo všetko sa dá vykonať, keď Pán Boh chce a ľudia mu to systematicky
nekazia. V tomto prípade bola spolupráca ideálna. Bazilika sa rozprestiera na ploche štyritisícpäťsto metrov štvorcových, dosahuje výšku
deväťdesiat metrov a je skutočne veľkolepá. Stála som pred ňou a myslela
na všetky tzv. stavby storočia, aké má každé mesto a už aj niektoré obce
na Slovensku. Na rozrobené záležitosti, ktoré nikdy nikto nedotiahol do
konca. Na budovy veľkosti klasického rodinného domu, ktoré svietia popri
cestách a nie a nie ich dokončiť. Je na to tisíc dôvodov a tisíc výhovoriek.
A tu za niekoľko rokov vyrástla na zelenej lúke svätyňa, do ktorej sa pohodlne vojde tritisíc pútnikov a stále je tam dosť priestoru pre všetkých.
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V medzinárodnej jazykovej rieke
Prvá svätá omša bola silným zážitkom, najmä po hudobnej stránke.
Francúzi majú iné liturgické nápevy než Slováci, čo pre mňa znamenalo intenzívnejšie prežitie celej liturgie. Naše tisíckrát počuté Pán s vami
– I s duchom tvojím malo zrazu úplne novú podobu. Denne vyslovované
slová nadobúdali vo francúzskom jazyku nové významy a širší kontext.
Jedinečný dojem som mala tiež z veľkej dôstojnosti slávenia. Za celý čas
som tam napríklad nevidela jediného miništranta pod osemnásť rokov.
Na službu pri oltári boli vybraní dospelí muži, na spievanie žalmu ľudia,
ktorí evidentne študovali spev a na Slovensku by lístky na ich koncert
stáli desiatky eur. Osobitnou kapitolou bol incenz. Kadidlo sa vznášalo
vo vzduchu nie decentne a striedmo, ale divoko a nekompromisne, čo
celému obradu vôbec neuberalo na dôstojnosti. Černoch, celý v bielom,
zahalený dymom z kadidla, vyzeral ako anjel z Apokalypsy a nebolo na
ňom nič mierne ani krotké. Človek si akosi mimovoľne vedel predstaviť
Michala archanjela s mečom a jeho bojovú družinu. Svetlo sa lialo do
priestoru cez vitrážové okná, ktoré navrhol Pierre Gaudin tak, aby podporovali kontempláciu a rozjímanie. Pri tvorbe sa inšpiroval stáročnými
tradíciami sklárskych majstrov. Farebnosť v interiéri tak nie je dielom
náhody, alebo momentálneho módneho trendu, ale stáva sa výsledkom
skúsenosti celých generácií. A je to skúsenosť ako remeselná, tak aj duchovná.
Po svätej omši sme sa zhromaždili v dome pre pútnikov so vznešeným
úmyslom konečne sa najesť. Vo veľkej jedálni hučala medzinárodná jazyková rieka, najviac bolo počuť francúzštinu, angličtinu a slovenčinu,
o niečo menej nemčinu. So sestrou sme sa usadili k stolu a tešili sme sa
na jedlo aj nové kontakty. Veľmi sme sa neporozprávali, lebo Francúzi zo
zásady neveľmi reagujú na angličtinu, a tá naša bola dosť slabá, takže
rozhovor s členom komunity Étiennom o pomeroch v Cirkvi na africkom
kontinente sme technicky nezvládli. O to väčšia motivácia učiť sa jazyky.
Apropo, keď už sme v jedálni – ku každému jedlu chrumkavé bagety, koľko hrdlo ráči. Hlavné jedlá sa strácali v kope zeleniny. Dezerty mali v sebe
o sto percent viac cukru než na Slovensku. A zážitkom roka bol syrový
krém s orieškami. Gastronomická extáza.
Každý deň predpoludním boli na programe prednášky. Absolvovala som
dve, viac som nezvládla. Jednak si myslím, že hodina a pol na duchovnú
tému je trochu veľa, jednak som nadobudla pocit, že Francúzi sa radi počúvajú a že téma ani spôsob spracovania mi neprinášajú nič nové. Tak
som sa vykašľala na náboženskú formáciu a išla som na nákupy. Obchody
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so suvenírmi sú vo Francúzsku prepracované do dokonalosti. Nehovorím
o tých klasických, ktoré sú na avenue Sainte Thérèse a kde je svätá Terézia
zobrazená v tých najgýčovejších podobách na podnosoch, hrnčekoch,
teplomeroch a kuchynských chňapkách. Hovorím o obchodoch blízko
baziliky v réžii rehoľných sestier. Ten najväčší z nich je súčasťou Centra
Jána Pavla II. a našla som v ňom všetko, na čo som si len pomyslela.
Očakávanú klasiku v podobe pohľadníc, tašiek a ceruziek. Police plné
kníh o celej rodine Martinovcov, obrázky, fotky, sošky, povinné pamiatkové magnetky a kľúčenky. Kozmetiku vyrábanú v kláštoroch po celom
Francúzsku. Lekváry a konfitované ovocie z opátstva Sept-Fons. Ale aj
prekvapujúce veci, ako napríklad kríž z dreva, v ktorom bolo päť otvorov, a každý z nich bol zaliaty iným druhom skla. Listový papier zdobený
šikovnými rukami sestier karmelitánok. Film Thérèse od Alaina Cavaliera. Knihy o gotike, o najznámejších impresionistoch Normandie, detskú
knihu o modlitbe s krásnymi ilustráciami Érica Puybareta. Najviac ma
chytilo za srdce to, čo som si nakoniec nekúpila – komiks na skvelej úrovni, zobrazujúci život svätého Bruna, zakladateľa kartuziánov. Keby som
mala syna v pubertálnom veku, toto by som mu nenápadne podhodila do
izby. Určite.
A katedrála stojí nad ruinami
V Lisieux na nás čakali aj židovské tance. Moja pohybovo nadaná sestra
sa zapojila s vervou a išlo jej to. Ja som si sadla na stoličku, že ju počkám
a pôjdeme spolu ďalej. Plán to bol dobrý, len škoda, že nevyšiel. V skupine tanečníkov som bola jediný divák. A začalo sa to typické – len poď,
neseď tam sama, pridaj sa k nám... Chvíľu som odolávala, a keď to už fakt
začínalo byť trápne, vstala som a s ťažkým povzdychom som sa zaradila do kruhu. A začala sa groteska. Tance nás učili dve členky komunity.
Najprv kroky bez hudby, potom s hudbou. Ľudia si pohmkávali melódiu,
cítili rytmus, darilo sa im. Ja som si za nič na svete nemohla zapamätať kroky. Tiež sa mi v hlave vynuloval softvér, ktorý rozoznáva pravú
a ľavú stranu. Jedna z lektoriek, černoška Martina s výzorom herečky
Whoopi Goldberg, si to všimla a spustila na mňa oduševnený monológ
v rýchlej francúzštine. Dívala sa na mňa, ja na ňu, a slovo bezmocnosť
zrazu dostávalo úplne nový rozmer. Po chvíli prebehla cez miestnosť, postavila sa predo mňa a začala individuálnu výuku: gauche-droit-gauche,
droit-gauche-droit. Snažila som sa napodobniť ju, ale márne. Skúsila to
aj druhá lektorka, štíhla drobná Francúzka s pôvabnými pohybmi. Left-right-left, right-left-right. Kroky sa striedali, ostatní tancovali, ja som sa

krjela-52-2017.indd 34

20. 12. 2017 10:56:33

trápila. Po dvoch tancoch som stratila nervy a ponorená v hlbokej depresii som odkráčala do hotela. Potrebovala som sa spamätať.
V ďalších dňoch som sa túlala po meste, prechádzala som popri
reštauráciách s denným menu za osemnásť eur, fotila som fasádu Kostola
svätého Jakuba, spolu so sestrou sme našli budovu, ktorá pripomínala
palác, a potom sme zistili, že je to pošta... Podarilo sa nám kúpiť známky
a poslať pohľadnice a cítili sme sa ako rodné sestry Marca Pola. Na druhej
strane námestia sme vošli do Katedrály svätého Petra a vstúpili sme popod kamenný portál do stredoveku.

35

Interiér
Katedrály
svätého
Petra
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Mestský park Jardin de l‘Évêché

Katedrála je srdcom mesta a zároveň jedinečným príkladom gotického umenia Normandie. Jej výstavbu inicioval biskup Arnoul v roku
1149, keď sa vrátil z druhej krížovej výpravy, na ktorej sprevádzal
francúzskeho kráľa Ľudovíta VI. A ako pri každom veľkom diele, aj tu
sa robilo všetko pre to, aby chrám nebol dostavaný. Neobišiel ho požiar,
zrútenie severnej veže ani zastavenie prác kvôli revolúcii. Fascinujúce sú
fotografie z obdobia druhej svetovej vojny, na ktorých je po bombardovaní
zničená väčšina mesta a katedrála stojí nad ruinami, nedotknutá vo
svojej dôstojnosti. Fasáda je zdobená striedmo, nijaké postavy svätých,
len stĺpy, náznaky rastlín a lístia, oblúky, geometrické tvary. Spomienka
na rajskú záhradu predtým, ako sa v nej prechádzali prví ľudia. Interiér
pôsobí veľkolepo. Hlavná loď je lemovaná mohutnými stĺpmi, za ktorými
sa po obvode katedrály nachádza dvanásť kaplniek. V jednej z nich je
spovednica, kde svätá Terézia prvýkrát pristúpila k spovedi. Pomaly som
sa prechádzala popod vysokú klenbu, z kaplnky do kaplnky. Pri tomto
zvláštnom putovaní bolo možné rozjímať o všetkých tajomstvách Cirkvi.
V kaplnkách ma vítali dávno známi priatelia, ale aj svätí, ktorých som
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doteraz nepoznala. A myslela som na Chrám Matky Božej v Paríži, na
staviteľov dávnej doby aj na jednoduchých ľudí, na dejiny a históriu, na
biskupa menom Pierre Cauchon, smutne známeho kolaboráciou s Angličanmi a odsúdením Jany z Arku. Je pochovaný v katedrále, ale Francúzi
sa ním príliš nechvália, ani mu nezapaľujú sviečku s nápisom Priez pour
nous. Nestoja v tichu pod vitrážovými oknami, aby mu zverili svoje prosby. Prichádzajú inde, lejú smútok do iných uší, pod klenbou sa ozýva
gregoriánsky chorál a socha svätej v brnení žiari jemnou krásou, pozdvihnutá z prachu a popola hranice.
Prešli dva mesiace. Vonku je sedem stupňov, prší a Liptov sa topí v sivej. Ak sa ma dnes niekto opýta na Lisieux, vidím mesto a jeho chrámy,
ruže v Jardin de l‘Évêché na displeji môjho Nikonu, vidím dym z kadidla
stúpať do farebnej výšky v bazilike, černošku v pestrom turbane, ako sa
klania pred Kristom v monštrancii, vidím mraky nad námestím, obrazy,
čo prenikajú do srdca. A kde je v tom všetkom Terézia? Nevidím ju, ale je
tu, kráča s nami, ukrytá za závojom večnosti. Usmieva sa. Pred smrťou
povedala, že na nás spustí z neba dážď ruží, a ja už viem, že niekoľko
lupienkov dopadlo aj na nás. Ďakujeme.
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Preklad
Pe t e r Tr i z n a
(* 1985) Absolvent učiteľstva slovenského jazyka
a angličtiny na univerzite v Prešove. Redaktor
časopisu o poézii a básnikoch Vertigo, píše recenzie
a odborné štúdie venované slovenskej poézii.
Editor knižných výberov z poézie Mikuláša Kováča
(Prekročiť prah, 2014) a Vladimíra Roya (Vpísané
do noci, 2017).
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WILLIAM CARLOS WILLIAMS (1883 – 1963)
Predstaviteľ americkej moderny. Narodil sa v meste Rutherford v štáte New
Jersey, kde prežil aj väčšinu svojho života. Spolu s autormi ako Ezra Pound,
H. D. (Hilda Doolittleová) či Amy Lowellová patril k angloamerickej básnickej
skupine imagistov, neskôr sa pridal k tzv. objektivistom. V päťdesiatych rokoch
podporoval básnické úsilie bítnikov, ktorých tvorbu sčasti sám inšpiroval.
Vydal šestnásť básnických zbierok, niekoľko románov, poviedkových zbierok
a vytvoril tiež niekoľko divadelných hier. Ťažiskom jeho literárnej tvorby však
bola poézia, za ktorú sa v roku 1950 stal prvým držiteľom Národnej knižnej
ceny (National book award). V roku 1963 mu za jeho poslednú básnickú
zbierku Obrázky od Brueghela a iné básne posmrtne udelili Pulitzerovu cenu
za poéziu.
Pôsobil ako lekár a jeho pozorovateľské schopnosti sa spolu s využívaním jednoduchého hovorového jazyka a prirodzenej dikcie stali jedným z kľúčových
prvkov jeho poézie. Williamsove básne zvyčajne zachytávajú prchavú náladu
okamihu či skrytý, hlbší rozmer za zdanlivo obyčajným predmetom alebo
drobnou udalosťou, podčiarkujúc ambivalentnosť každodenného života.
Slovensky vyšiel doposiaľ jediný výber z Williamsovej poézie pod názvom Asfodel v preklade Jána Vilikovského (Slovenský spisovateľ, 1972). Tu obsiahnuté
básne sú do slovenčiny preložené prvýkrát.
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El Hombre
Je to zvláštna odvaha
dávaš mi dávnu hviezdu:
Svieti sama v slnečnom svite
do ktorého si ničím neprispel!

Stromy
Pokrútený čierny strom
na vašom malom sivočiernom kopčeku
smiešne naklonený o krok ďalej v ústrety
nekonečným končiarom noci:
Dokonca aj vy, pár sivých hviezd,
tiahnete smerom nahor do neurčitej melódie
ich prenikavých lúčov.

39

Tak ako vy ste ohnuté pod náporom
trpkých šklbnutí
severného vetra – ako ľahučko
tam pod vami dlhé žlté tóny
topoľov vylietajú nahor na klesajúcej
stupnici, každý bezpečne vo svojej vlastnej
polohe – jedinečne utkaný.
Všetky hlasy sú dobrovoľne posplietané
proti dvíhajúcemu sa kontrabasu
temnoty, no vy samy
sa vášnivo vlníte na jednu stranu
preto, že ste dychtivé.
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Zobúdzať starú dámu

40

Staroba je
let malých
štebotajúcich vtáčikov
prečesávajúcich
holé stromy
nad snehovou glazúrou.
Získavajú korisť a zase zlyhávajú,
bičované
temným vetrom
No čo?
Na drsných stonkách buriny
uľahlo stádo
sneh
je pokrytý rozbitými
škrupinkami semien
a vietor zocelený
škrekľavo prenikavým
trúbením hojnosti.

Na zápase
Dav na bejzbalovom zápase
sa hýbe rovnomerne
v duchu zbytočnosti
ktorá ho nadchýna –
všetky tie vzrušujúce detaily
naháňačky
a úniku, omyl
záblesk génia
všetko je to márne okrem krásy
– tej, ktorá je nesmrteľná
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A tak v detailoch sú, oni, dav,
krásni
a z tohto dôvodu
pred ním treba varovať
úctivo ho zdraviť, vzdorovať mu –
je živý a plný zlosti
kyslo sa usmieva
jeho slová prerušované –
Okázalej ženskej s jej
matkou to dochádza –
Tomu Židovi je to úplne jasné – je
smrtiaci a hrozivý
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Je to inkvizícia,
revolúcia
Je to samotná krása,
ktorá v nich prežíva
deň po dni
celkom bezstarostne
Toto je
sila ich tvárí
Je leto, slnovrat,
dav
povzbudzuje, dav sa
smeje v detailnom zábere
neustále, celkom vážne,
bez zamyslenia
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Týmto Ti len chcem
povedať
Zjedol
som slivky
ktoré boli
v chladničke
a ktoré si
pravdepodobne
šetrila
na raňajky
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Recenzia
Zuzana Líšková
(* 1980) Absolventka scenáristiky a dramaturgie na
VŠMU v Bratislave. Písala scenáre pre rozhlas (Králikovci, rozprávky o Bojazlivom schodisku, adaptácia
Dobšinského Zlatovlasé dvojčatá, bratov Grimmovcov
Železný Ján, historické seriály o bratoch Siakeľovcoch,
o Rázusovi) a televíziu (Johankine tajomstvo, seriály).
Pripravuje rozprávkovú knihu Lyžičková daň.
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Iboja Wandall-Holm: Moruša
Moja Kniha Liptova
Tak ako už po niekoľko ostatných rokov, aj tento
rok vyhlásila Liptovská knižnica G. F. Belopotockého súťaž o Knihu Liptova. V nasledujúcom
článku sa nechcem venovať víťazom, tým bol
venovaný dostatok pozornosti. Pokúsim sa zacieliť na knihu, ktorá bola síce v nominovaných
tituloch, keďže splnila predpísané parametre,
do finále sa však neprebojovala. Podľa mojej mienky, celkom neprávom.
Kniha Moruša od spisovateľky Iboje Wandall-Holm vyšla v roku 2016
vo vydavateľstve Absynt v edícii 100%. Je však nutné pripomenúť, že
je to už druhé, i keď upravené vydanie tejto knihy na Slovensku. Tým
prvým bolo vydanie z roku 2003 vo vydavateľstve Kalligram, avšak pod
názvom Zbohom, storočie (z dánskeho originálu prerozprávala Iboja
Wandall-Holm). V ruku 2001, keď vyšla kniha s titulom Moruša v Dánsku, za ňu získala cenu Kniha roka. Že sa za menom Iboja Wandall-Holm
ukrýva mikulášska rodáčka Iboja Lebovičová, som v čase, keď sa ku mne
kniha dostala, netušila. Čítala som totiž to prvé vydanie, keď sa kniha volala Zbohom, storočie. Pravdepodobne ma ku knihe nasmerovalo dobre
mienené odporučenie. Koniec-koncov, jazykovým redaktorom knihy bol
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Ivan Laučík, ktorý Iboju pre slovenské publikum spoluobjavil. A ja som
za to odporučenie dodnes vďačná. Pretože sa nebojím povedať, že Iboja
Wandall-Holm a jej kniha sa do mňa zapísala tak silno ako máloktorá iná,
ktorú som dovtedy i potom čítala. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim
vysvetliť prečo.
Moruša by sa mohla radiť medzi memoárovú literatúru, vzhľadom
k téme, ktorú spracováva. Ale kniha je viac než len spomienkami. Je skutočnou literatúrou, so všetkým, čo k tomu patrí. V prvom rade je však
naozaj spomínaním, a to konkrétne na časy detstva a na dospievanie – to
všetko za prvej ČSR a neskôr počas vojnového štátu. Iboja čitateľa vedie
mestami a miestami svojho detstva. Ako Mikulášanku ma zaujal najmä
medzivojnový Liptovský Mikuláš, ktorý spisovateľka dokázala znovu postaviť pred čitateľovým vnútorným zrakom. A tak nám skrze svoju knihu
sprostredkovala pocit nielen náboženskej tolerancie, ale aj prechádzky
pomedzi už dávno neexistujúce stavby, ulice. Za jej výdatnej pomoci sme
mohli nazrieť do kútov mesta, ktoré už nadobro stratili svojich obyvateľov, svoje budovy, a teda aj svoje spomienky. Práve z jej knihy som sa
s úžasom dozvedela, kde v Mikuláši stál židovský cintorín, asanovaný
v osemdesiatych rokoch, zistila som, že židovské obyvateľstvo v medzivojnovom čase tvorilo skoro tretinu občanov mesta a ako sa pôvodne
volali prevádzky na námestí, kto boli ich zakladatelia a majitelia či ako
vyzerala už nejestvujúca štvrť okolo synagógy.
Po období detstva nastupuje v Moruši ťažké obdobie dospievania. Ťažké je preto, lebo na rozdiel od prvej československej republiky a rokov
v demokratickej rodine a spoločnosti, po Gymnáziu M. M. Hodžu, kde sa
z Iboje stala, podľa vlastných slov, Európanka, sa ďalšie roky jej života
odohrávajú už za slovenského štátu a mladá spisovateľka je, spolu s ostatnými Židmi, čoraz viac ostrakizovaná a prenasledovaná. Napokon ju
prezieravá rodina spolu so sestrou Lilou posiela do vtedy ešte bezpečného
Maďarska. Lebovičovie dievčatá sa musia učiť jazyk, skrývať sa, spoliehať sa na cudziu pomoc, ale napokon majú smolu a predsa sa dostanú
do osvienčimského transportu. Pretože však nie sú vedené ako Židovky,
nedostanú sa hneď do plynových komôr, a to im umožní vojnu v koncentráku prežiť. Po vojne sa Iboja so sestrou pokúšajú vrátiť do Mikuláša, ale
zmenené mesto pre ne nemá miesto. Iboja sa dozvedá o poprave rodičov,
ktorí sa spolu s mladšími súrodencami ukrývali v meste, snaží sa bývať
v starom byte, zháňať osobné veci, avšak bez úspechu. Všetko dostalo nových majiteľov, známi sa odvracajú. Ostáva jej len starý bicykel a na ňom
brázdi Liptov, až nadobro odíde. V Prahe študuje žurnalistiku, pôsobí
v Československom rozhlase, spozná budúceho manžela, vydá sa, založí
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rodinu, a keď nový režim pritvrdí a nastane známe dusno, z republiky je
nútená odísť.
Kniha, napriek ťaživej téme, o ktorej ani sama autorka nedokázala rozprávať celé desaťročia (a to ani s najbližšou rodinou), je plná sily, vnútornej
a nezlomnej viery, že prežitie neznamená len prežívanie. Koniec-koncov,
všetky Lebovičovie dievčatá, ktoré vojnu a holokaust prežili, to dokázali:
Lila vyštudovala medicínu a usadila sa v Prahe, Iboja sa stala úspešnou
prekladateľkou, poetkou a spisovateľkou v Kodani, no a Dalma vyštudovala herectvo a svoju kariéru zasadila do Bratislavy. Pre mňa sa kniha
Iboje Wandall-Holm stala nesmierne zásadnou, jej autorka neuveriteľným
zjavom, vpádom aj do môjho súkromného života. Napriek tomu, že je to
proti mojim zvyklostiam, som cítila potrebu pani Wandall-Holm osobne
poďakovať za to, že sa k výpovedi odhodlala a že to urobila tak, aby v čitateľovi zanechala trvalú stopu. Z našich kontaktov môžem potvrdiť aj dojem,
ktorý mám z knihy: je to mimoriadne cenná a zrelá osobnosť, ktorá má čo
povedať aj dnešnému svetu. Moruša je presne ten typ literatúry, ktorá sa
ocitla na pomedzí beletrie a literatúry faktu, a to vďaka spôsobu spracovania a analyzovania vlastného zážitku – v tomto prípade holokaustu.
Kniha Moruša je kompaktnou výpoveďou nielen o osudoch jednej
ženy či rodiny, ale aj celého európskeho židovstva a vtedajšej spoločnosti.
Je aj strhujúcim čítaním plným vhodne zvolených slov a vyvoláva mnohé
otázky. Niektoré časti príbehu chýbajú. Po čase som si skladačku udalostí doplnila: dorozprávala mi ju tretia sestra, ktorá prežila vojnu ukrytá,
chytili ju pri pokuse uniknúť do Maďarska, internovali v zbernom tábore
Nováky, odkiaľ ušla a pridala sa k partizánom. Bola to pani Dalma. Naliehavosť výpovede, ktorou Moruša je, som si uvedomila opäť nedávno pri
pohľade na reklamný pútač k výstave Sen x skutočnosť (Umenie a propaganda 1939-1945, SNG, 2016-17). Na fotografii sa usmievala spoza
ostnatého drôtu práve mladá Dalma Lebovičová, neskôr Dalma Špitzerová. Ten príbeh nekončí, stále ho treba rozprávať.
Oproti predchádzajúcemu vydaniu sa kniha vrátila k názvu z dánskeho originálu a Morušu navyše dopĺňa aj rozhovor s autorkou, ktorý viedol
jazykový redaktor textu Ján Púček. Rozhovor je, rovnako ako celá kniha,
posolstvom humanizmu, je plný sily, múdrosti a pokory. Nie je div, že Iboju
Wandall-Holm zapísali za tvorbu a humanistické aktivity do Modrej knihy, encyklopédie osobností, ktoré výrazne pozdvihli Dánske kráľovstvo.
Je nepochybne veľkým a záslužným počinom, že kniha na Slovensku vyšla po druhýkrát, a to nielen preto, že prvé vydanie sa už niekoľko rokov
nedalo zohnať. Verím, že si nájde mnohých, rovnako uchvátených čitateľov, medzi akých patrím aj ja. Kníh ako Moruša nám treba.
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Čo číta...
Ka t a r í n a K u c b e l o v á
(* 1979) Poetka, absolventka scenáristiky a dramaturgie na VŠMU, vydala zbierky poézie Duály (2003),
Šport (2006), Malé veľké mesto (2008), Vie, čo urobí
(2013).
Katarína Kucbelová ponúka čitateľom Krjel svoje
knižné tipy z ostatného obdobia.
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Kang Han: Vegetariánka, vydavateľstvo Odeon, 2017
Kórejská literatúra nebola známa, kým autorka Kang Han nedostala
„Man Bookra“ za preklad do angličtiny. Ale pri tomto románe som si spomenula, že pred časom som objavila juhokórejskú poetku Kim Heisoon
– bolo to na londýnskom festivale poézie, myslím, že čítala spolu so Seamusom Heanym, čo hovorí veľa o tom, ako vysoko je hodnotená. A potom
je tu Kim ki-duk, juhokórejský režisér a jeho Jar, leto, jeseň, zima... a jar.
Vegetariánka má naozaj niečo spoločné s Kim Heisoon, splývaním telesnosti s vegetáciou, materiálnym svetom. Kang Han je školená v USA, vie
poskladať príbeh, ktorým iné kultúrne kódy dokáže sprostredkovať aj
nám.
Andrzej Stasiuk: Dukla, vydavateľstvo Baum, 2007
Dukla je kniha, ktorú opätovne čítam po rokoch. Nachádzam v nej oveľa
viac poézie ako predtým, možno je to tým, že poéziu teraz čítam menej.
Deficit si zapĺňam Stasiukom, hoci naopak, v kompozícii textu, v čítaní
po dlhšom období vnímam švy, časom povolili, jednotlivé kusy sa trhajú.
Ale to je tiež Stasiuk, trhliny, opotrebované miesta. Pred rokmi som mala
pocit, že takto chce Západ vidieť našu časť sveta a Stasiuk to pochopil
a predal im to. Dnes to tak už nevnímam.
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Richard Pupala: Čierny zošit, vydavateľstvo Marenčin PT, 2017
Neviem, kto má v súčasnej slovenskej literatúre taký cit pre sociálne
témy ako Pupala, komu ich veríme viac. Už jeho neskorý debut Návštevy
bol pozoruhodný, mohol by pokojne pokračovať len v tejto línii, ale Čierny
zošit sa vybral ďalej, Pupala s prehľadom ovládol žáner hororu, využil,
čo potreboval, a posunul si svoje autorské hranice. Richard Pupala je slovenský nadpriemer.
Doris Lessing: Väzenia, v ktorých sme sa rozhodli žiť, vydavateľstvo
Inaque.sk, 2017
Krátka kniha prednášok pôsobí veľmi uvoľňujúco, sme predvídateľné
zvieratká, hlavne, keď sme v skupinách. Nie je to zložité. Dokonca aj literárny život sa dá predpovedať. Ešteže sa dá naň zabudnúť a jednoducho
čítať knihy.
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