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budnú nové trofeje a okrem víťaza samotné-
ho nikto týmto ligotavým predmetom neve-
nuje pozornosť. V lete sa mama sťažuje, že
musí prať prepotené tielka a dočervena sfar-
bené ponožky. Nechápe, že šport je otcovou
revolúciou. Keď sa dedko z otcovej strany, le-
kár, ktorý zomrel pred mojím narodením,
dozvedel o vášni svojho syna pre futbal, zaká-
zal mu túto hru, neprimeranú jeho spoločen-
skému postaveniu. Otec ho prekabátil a hral
vo futbalovom klube pod falošným menom.
Tento dedko bol malý a okrúhly a pri špacír-
ke na korze fajčieval fajku — tak aspoň vyze-
rá na jednej fotke. Šport neuznával, vraví
babka a súhlasí s ním. Chorých navštevoval
v čiernom aute, ktoré patrilo k prvým v na-
šom meste. Hovorí sa, že to bol taký typ člo-
veka, pri ktorom sa nikto nezohreje. V pivni-
ci som našla opotrebovaný lekársky kufrík so
stetoskopom, priložila som si chladivý kov
na srdce a načúvala som svojmu vnútru. 

Keď na nás doľahne zima, blížia sa sviatky
prebytku. Vetvy jedličiek trpezlivo nesú ho-
riace sviečky a prehýbajú sa pod ťarchou čo-
koládových figúrok. Babka sa vychvaľuje:
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Máme najväčší stromček v meste, a pozýva
hostí, aby počula ich óch a ách. Na vrcholci
je zlatá hviezda, ktorá sa dotýka plafónu, a
babka si myslí, že náš blahobyt dosiahol ne-
bo. Potomkovia praľudí, vysvetľuje súdružka
učiteľka, mrzli pod snehovými závejmi a vy-
mysleli si narodenie Božieho syna, chceli sa
prejedať a na to potrebovali nejaký dôvod.
Súdružka učiteľka celú tú poveru prekukla,
ale aj ona si stavia do obývačky mŕtvy strom
na počesť Božieho syna a nerevolučne si
k nemu sadá. 

Niekoľko dní predtým pláva vo vani kapor
a ja poriadam lov na žraloka, hádžem doňho
kefy a špongie. Počas predvianočného obdo-
bia sa nemôžeme kúpať, no aj tak sa kúpava-
me len raz za týždeň, keď babka zakúri
v kachliach v kúpeľni. Musím sa kúpať spolu
s bratom. Vtedy je on tým žralokom, ktorého
sa pokúšam uloviť, vlny stúpajú, mama kričí:
Prestaňte, smeje sa a mydlí mi chrbát. Ako
najstaršia v rodine je odborníčkou na smrť
babka, na Štedrý večer odsekne kaprovi hla-
vu. Po ružovej kapustnici zjeme večer jeho
vyprážaný trup a nakoniec si pochutíme na
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vysokej bielej torte s polevou, až potom smie-
me rozbaliť darčeky, ktoré nám poslal neexis-
tujúci Syn Boží. Celý večer sa tvárime, akoby
sme boli normálna rodina. Rodičia sa nesmú
hádať, mama, babka a ja sedíme v parádnych
ostrovných šatách za mahagónovým stolom,
otec a brat v tmavých sakách s bielymi koše-
ľami a všetci sa k sebe správame zdvorilo.
Raz prišiel fotograf, postavili sme sa pred
stromček a všetci sme sa pokúšali vyzerať mi-
lo, len ja som mraštila nos. Pred polnocou sa
napätie stalo neznesiteľným. Rozplakala som
sa, lebo mi brat opľul bábkové divadlo aj
s princeznou a jej dvorom. 

Otec a mama sa ponáhľajú, hnevajú sa na
čas, ktorý ich neposlúcha. Otca nikdy nevi-
dím pokojne stáť či sedieť. Nekráča bytom,
ale pobehuje koldokola, napokon sa vyrúti
von, aby sa naháňal za tenisovými loptička-
mi. Mama robí trhavé pohyby na pletacom
stroji, prudko sa postaví, navlieka mi na
skúšku pulóver za pulóvrom a poťahuje ma
ako figurínu vo výklade: Rýchlo, hýb sa. Za-
hynuli by sme hladom, keby som sa tak po-
flakovala ako ty, a zasa mi vyzlieka svoje spo-
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