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nie, na starého otca. V ten deň so zachmúrenou tvárou 
napísal odkaz a nechal ho mame na kuchynskom stole. 
Na odkaz položil nepopierateľný dôkaz maminho „zlo-
činu“, poloprázdnu zradcovskú škatuľku, akoby to bolo 
železné závažie. Stál nad tou drobnou rakvičkou nena-
rodených ružových detičiek. Pripadal mi starý, scvrknu-
tý, odrazu bol taký úbohý. Lenže starí rodičia vôbec ne-
mali šancu vyhrať bitku nad mojím otcom. Otec vyšiel 
zo súboja vždy ako víťaz. Dokonca aj keď ich dcéru od-
mietol, ona sa k nemu stále vracala. Bola vernejšia ako 
pes. Nemala hrdosť. Nedostatok hrdosti bol preňho, pre 
otca tejto smilnice, oveľa väčší hriech ako jej nenásytná 
vášeň. Musel mať toho už vyše hlavy, keď siahol za hár-
kom papiera s modrými štvorčekmi.

Sedela som za kuchynským stolom a pozerala sa 
naňho, ako berie ten papier, plniace pero a ako si sadá 
za stôl, vážne, dokonca akosi slávnostne. Vyhnať vlast-
nú dcéru z domu je vážny čin. Písal pomaly, krasopisne, 
dával si pozor, aby mu písmená neprechádzali cez tenkú 
modrú čiaru.

Na konci krátkeho listu, vlastne odkazu, sa podpí-
sal, akoby šlo o dokument, ktorý môže zajtra na súde 
poslúžiť ako dôkaz. Chýbala už len vosková pečať.

Dievčatko a mama stoja dole na schodisku. Dvere sa 
za nimi zatvorili, odchádzajú. Taxík príde každú chvíľu 
a mama ťahá Dievčatko za ruku, aby sa ponáhľalo. Ale 
zabudla som si bábiku, ticho piští Dievčatko a ťahá ma-
mu naspäť. Mama je nervózna, s kufrom v jednej ruke 
a detskou rúčkou v druhej. Je noc a ešte sa nerozhodla, 
kam pôjdu. Počuje taxík, ktorý zastavil pred vchodom. 
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Dievčatko je však vytrvalé a ona zas nepotrebuje, aby 
sa susedia zobudili a boli svedkami ich drámy. Vzdych-
ne a pri bráne stlačí zvonček. Na poschodí sa otvárajú 
dvere. Dievčatko si vytrhne ruku a beží do bytu. Pred-
stavuje si, že len rýchlo vletí do izby a schmatne bábi-
ku, ktorá ostala ležať na posteli. Slzy mu tečú po tvári, 
kým namáhavo vystupuje hore schodmi. Prvé poscho-
die, druhé poschodie... nohy má kratučké a kolená sa 
mu podlamujú. Cíti, že mu dochádza dych a ústa má 
plné soplíkov, ktoré mu stekajú z nosa.
A vtedy popri ňom čosi zhora preletí a dopadne to do-
le, kamsi hlboko. Dievčatko rozpozná bábiku a jeho 
drobné telíčko sa strasie pri zlej predtuche. Otáča sa 
a uteká dolu schodmi, až sa mu zdá, že sa kotúľa. Ke-
by ju bolo aspoň zachytilo skôr, ako dopadla na be-
tón. Ale už je neskoro. Si nešika, vždy mu hovorí stará 
mama, nestojíš za nič, opakuje mu mama. Iba ocko ne-
hovorí nič, ale vie, že to preto, lebo ho ešte nevidel ute-
kať.
Ale moja bábika nikomu nič neurobila, pomyslí si Diev-
čatko s hrôzou, nemajú dôvod hnevať sa na ňu, keď sa 
už hnevajú na mamu a na mňa. Ich dve vyhadzujú pre-
to, lebo starým rodičom niečo zatajili, vždy je to tak. 
Ale bábiku – to je nespravodlivé, búri sa v ňom všet-
ko. Cíti, ako sa mu chvejú pery a v hrdle sa rodí výkrik. 
Ale nesmie kričať, nesmie! Schádza do polotmavej piv-
nice, mama kričí: ponáhľaj sa, vidíš, že čakáme len na 
teba. Nevidí v tej tme, že bábika leží bez nohy, ktorá jej 
pri páde odpadla. Je mŕtva? Toto je smrť? Dievčatko 
hmatká v pološere a zbiera časti bábiky a v tej chvíli cí-
ti, že sa v ňom rodí želanie, aby aj starú mamu niekto 
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takto prehodil cez zábradlie, aby dopadla na zem, aby 
sa rozpadla. Vie, že si želá zlú vec, skľúčene kráča k taxí-
ku, ktorý smrdí cigaretami a špinou.

Modrý atrament z plniaceho pera mu zafarbil prst, 
blankyt sa vznášal po kuchyni a oboch nás zahalil do 
svojho chladného plášťa. Spomínam si, vonku sa už 
stmievalo a mama sa ešte nevrátila. Vedela som, že keď 
sa vráti, nájde na stole odkaz a pochopí, že sa okamžite 
musíme pobaliť a odísť. Starí rodičia sa zavrú v obývač-
ke, dvere na ich pevnosti sa neotvoria a to je ešte horšie, 
ako keď sa na zvuk maminých krokov náhle otvoria a je-
den z nich, obyčajne stará mama, spustí paľbu, najprv 
slovnú a potom aj údery. Ich mlčanie je vždy nebezpeč-
nejšie ako príval slov. Nepotrebujú ju vidieť ani bitka by 
už nepomohla.

Starý otec povedal s neprítomným pohľadom: mu-
síte odísť, okamžite. Mama aj ja sme boli preňho dve cu-
dzinky, ktoré istý čas bývali s nimi, ale nie dostatočne dl-
ho na to, aby zapustili korene. A teraz je koniec. Choď-
te už konečne preč, na čo čakáte, čo ešte robíte v mojom 
byte, za mojím stolom, v mojej izbe? Poďme, spakuj sa, 
povedal starý otec a ukázal rukou, aby som sa mu prata-
la z očí, aby som zmizla z jeho blízkosti. Usmrkanec aký-
si, tvoja mater je obyčajná špina.

Hoci som bola dieťa, mala som sa vzoprieť. Iné die-
ťa by mu bolo povedalo: a kam máme ísť, je noc, nemá-
me iný domov. Mala som sa pokúsiť brániť naše úze-
mie, lebo skutočne sme nemali nič okrem ich hosťovskej 
izby, v ktorej sme bývali ako podnájomníčky. Prečo som 


	drakulic_obzalovana_lom_do_tlace_def.pdf

