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sa vedeli orientovať v prostredí, podľa vôní
a pachov sme dokázali rozlišovať ľudí, viezli
sme sa napríklad vo výťahu a mama poveda-
la, pred nami išli D–ovci, zaostrila som noz-
dry a súhlasne som dodala, najstaršia dcéra,
to je jej voňavka. Keby som so zaviazanými
očami kráčala po schodoch nášho paneláku
a dvere na jednotlivých bytoch by boli po-
otvorené, s istotou by som vedela určiť, na
ktorom poschodí sa nachádzame, pri dve-
rách ktorej domácnosti. Pachy ma vedia šľah-
núť, sú miesta, kde cítim v nose priam fyzic-
ký tlak, takmer úder, dúfam, že jej čuch už
nie je taký ostrý, dúfam, že si privykla, noz-
dry otupeli, bolo by skľučujúce vedieť, že sa
musí zmierovať ešte aj s týmto.

Raz, uprostred prednášky, som zacítila,
ako mi ten pach stúpa k nosu, potlačila som
nevoľnosť, bol tu, na kilometre vzdialený od
domu, nezničiteľný, sálal z mojej vlastnej po-
kožky, z ruky, ktorou som čosi písala na ta-
buľu, predstava močového pachu, jasne a zre-
teľne zapamätaná, jeden zo znakov, ktorý
patril k času toho odchádzania.

Keď zase raz začala pokojným hlasom ho-
voriť o tom, že pohreb má byť skromný, jed-
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noduchý a skromný, povedala som jej, ešte
vyčkaj, prídu Vianoce, budeme mať pekné
sviatky, uvidíš, že sa ti ešte polepší, a vyčkaj
ešte aj kvôli mojej novej knižke, mala by čo-
skoro vyjsť, vždy si sa tešila na moje knižky,
musíš ešte vyčkať, naliehala som, veľmi
chcem, aby si ju uvidela.

Ja ju uvidím aj potom, povedala rovnako
pokojne, neboj sa, ja ju uvidím, aj keď tu už
nebudem. Trochu ma tým vyľakala, chcela
som sa jej opýtať, ako to myslí, no vzápätí za-
čala o inom, až o chvíľu, keď sme už boli pri
celkom inej téme, dodala, veď ja akoby som
ju už teraz videla, všeličo už teraz vidím, vieš,
vyčkávať nemá cenu, keď príde čas, človeka
nemôže nič zadržať.

Pochopiteľne, že myslievam pri tom všet-
kom aj na smrť ako všeobecný údel, ale naj-
mä na svoju vlastnú smrť, na proces umiera-
nia, ktorý ma raz čaká, ktorý si občas pred-
stavujem. Bude sa podobať tomu, ktorému
sa teraz prizerám, alebo bude možno celkom
odlišný? Oveľa rýchlejší, odchod bez dlhších
príprav — hoci azda práve to, čoho som sved-
kom, je dôležitou, aj keď mimovoľnou súčas-
ťou mojej prípravy —, a možno to bude ešte
pomalšie, zdĺhavejšie odchádzanie.
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