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3 .  p a s á ž :  
m e n i n y  m á  n o v ý  r o k

Milý čitateľ!
V roku 1999 som sa ako čerstvý dôchodca na-

sťahoval do bytu, v ktorom dodnes bývam. Trojizbový
v petržalskom paneláku som predal a zvyšok peňazí
v neistých časoch vrazil do chalupy na Ostrej Lúke,
kde som chcel od jari do zimy komponovať. Jednoiz-
bák v širšom centre som si vybral preto, že z tej rozbi-
tej, polorozpadnutej diery na prízemí sálalo pri vstupe
zvláštne, takmer magické teplo. Steny boli vymaľova-
né bledožltou farbou. Pod ňou presvitala belasá, po-
krytá tmavým ornamentom neidentifikovateľnej far-
by. V byte už vyše dvoch rokov nik nebýval, napriek
tomu bol vyhriaty, akoby sa v ňom celý ten čas kúrilo.
Bol 21. október a jeseň od augusta veľmi studená.
Nebolo tam nič. Rozpadnutý šporák v kúte kuchyne,
stará tonetka a zájdený kus červeného kovralu. V izbe
stála o stenu opretá amatérska kópia Degasových Ba-
letiek. Veľmi bledé farby. Degasa mám rád. 

Miesto bolo vychýrené „zlou spoločnosťou“, čas-
tými nočnými lúpežami, drogami. Napriek tomu som
si byt kúpil a začal úpravy. Rozhodol Degas a teplo.
Vždy dám na prvý dojem.
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V dome boli iba šiesti obyvatelia, vtedy o desať
aj o viac rokov starší odo mňa. Pani Fišerová mala
deväťdesiat, no nik by jej nebol toľko hádal. Pre čer-
stvého dôchodcu nie optimistická perspektíva, ale čo
už. Nikdy som sa nespoliehal na ľudí, mal som svoju
hudbu. V starých domoch, kde je málo susedov, je to
iné ako v paneláku. Trúsili sa postupne jeden za dru-
hým, zoznamovali sa so mnou a hlavne chceli vidieť,
ako si to čistím a prerábam na svoj obraz. Aké krásne
kachličky, aká krásna čistá záchodová misa, aké krás-
ne biele steny. Chodili často, čistil som, škrabal vlhké
časti omietky, natieral, a nejaký sused vždy sedel na
tonetke v izbe. Klavír a techniku som mal uskladnené
u príbuzných. Aktuálny návštevník ma pozoroval
a popíjal čaj, ktorý som navaril. Vtedy som prvý raz
zažil vzácny druh spoluprežívania ticha. Takého, keď
ťa mlčanie s celkom neznámym človekom nevyrušuje.
Vlastne už to boli moji susedia. Pani Fišerová to ticho
občas pretínala spomienkami na obyvateľov domu, na
majiteľov, ktorí museli v štyridsiatom druhom ujsť
pred Nemcami, aby tým zároveň ušli aj pred Rusmi.
Zasmiala sa a povedala: Zabili jednou ranou dve mu-
chy. Pôsobila veľmi krehko, no pani Horáková mala
na ňu ťažké srdce pre mačku, ktorú jej otrávila v trú-
be plynom, a kto nemá rád zvieratá, nemá rád ani ľu-
dí.
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Nikto z nich však nikdy nespomenul človeka,
ktorý býval v byte predo mnou. Sám som sa tej téme
vyhýbal, hoci ma vnútri prenasledovala myšlienka, kto
bol ten, čo si nevzal Degasa. Nestihol? Zabudol? Ne-
chcel? Keď som si ho vešal na stenu, na stoličke práve
sedel pán Bláha. Kto tu býval predo mnou, pán Blá-
ha? Ona, kývol hlavou na obraz. Maliarka. V skutoč-
nosti nebola maliarka, súkromne vraj doúčala deti
zbohatnutých rodičov čítať a písať, gramatiku. Ktovie,
čo v skutočnosti robila. Odsťahovala sa pred dvoma
rokmi do Tatier, iní vravia, že iba do Dúbravky. Ne-
bola odtiaľto, možno sa vrátila k rodičom, ktovie?
Nikdy nikoho nepustila k sebe, do bytu, nikdy.
A kompánie k nej chodili iba po zotmení a potom už
vôbec. Čudné dievča. Sama, bez detí, bez muža.
Mohla mať dobre cez tridsať. Ktovie koľko mala!
Maľovala a potom to hádzala do koša pred domom,
a celkom pekné obrázky. Týmto mladým sa nedá ro-
zumieť, nič si nevážia, nič. 

Všetko už bolo hotové. Zostalo len vymaľovať
kuchyňu a strhnúť tú nelogicky umiestnenú latu asi
štyridsať centimetrov pod stropom predsiene. Z pod-
hľadu na doske nebolo nič, keď som však vzal rebrík
a vyštveral sa hore, aby som latu odpílil, po celej dĺž-
ke boli poukladané obálky a papiere zasypané chuch-
valcami prachu. Pozbieral som ich a latu odpílil. 
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Niektoré obálky boli opatrené pečiatkou na
známke Slovensko, 4 Sk, a mali adresáta, posledná
pečiatka z 24. 8. 1996. Druhé boli čisté, no hrubé,
hmat prezrádzal, že vnútri niečo je. Čo som mal robiť
v takej situácii? Komu som mal poslať otvorené listy,
ktoré zostali na svojej adrese? Komu som mal poslať
príbehy načarbané na papieroch, ktoré boli iba zaba-
lené v obálkach bez adresáta, alebo len tak porozha-
dzované. Áno, viem, mal som to všetko bez čítania
spáliť alebo vyhodiť do koša, no nemohol som. Zbavil
som obálky prachu a jednu po druhej otváral, lúštil
raz rukou, inokedy v počítači napísané stránky. Ne-
mohol som inak. 

Začal som čítať útržkovitý príbeh, v ktorom som
spočiatku nevedel nájsť nijaký zmysel, nijaký systém,
následnosť či súvislosti. Stránky boli poprehadzované,
akoby ich ten, kto ich balil, v chvate rozoberal z neja-
kej kopy... Ale tá naliehavosť... a ešte čosi, čo vanulo
z tých riadkov, ma nútilo hľadať nejakú niť. Napokon
som písmo ako–tak poskladal — najkratší román,
aký som kedy držal v rukách. Keď si ho prečítate, po-
chopíte, prečo som to všetko musel urobiť...
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