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v bikinách na tráve pod vŕbami, oddávať sa
ničnerobeniu, ktoré vyvoláva sladké predsta-
vy. 

Moja prastará mama však od rozkoše
z mierneho tepla žmúri očami ako veľmi sta-
rá mačka. Už sa nemusí skrývať v izbe, tej,
ktorú pre ňu zariadili pri kúrii starej mamy.
Izba je v nízkej budove, kde kedysi bývali po-
mocníci. Z jednej strany susedí s kamennou
sýpkou, z druhej je bývalá koniareň a
ďalšie stajne. Budovu pre bývalých paholkov
stará mama prenajíma, takže okrem mojej
prastarej mamy tam býva aj nevydatá žena
Hana, ktorá sa stále nahlúplo a dobrácky us-
mieva. „Chudera, je prespanka a ešte i mešu-
ge,“ vravia o nej ľudia. Hana má dve maličké
chrastavé deti. Sedáva na prahu pred vstu-
pom do tmavej, vlhkej chodby a dojčí svoje
šesťmesačné dieťa. Druhý prsník vyberá pre
svojho asi dvojročného syna, kedykoľvek sa
mu zachce z neho piť. Alebo aspoň šťastne
cmúľať veľkú bradavku. No a ešte tam býva
starý manželský pár, ktorý si na Vianoce ve-
šia stromček na strop nad stolom, presne
tak, ako to kedysi robila otcova mama. Obaja
kvílivo, až sa z toho rozštekajú psy, spievajú
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zo Spevníka nedeľu čo nedeľu. Tiež ako moji
starí rodičia. Neskôr v tých izbách býva cho-
vateľ koní. Denne s nimi cvála po sihoti. Jed-
nou rukou drží uzdu, druhou pridŕža v sedle
pred sebou dcérku. 

Cez letá prastará mama sedáva v chladnej
izbe. Skrýva sa pred slnkom. Natiera si kole-
ná alpou a potom si z nej upíja ako kedysi.
Číta Bibliu, ale možno sa len tvári, že číta.
Namiesto toho sa spúšťa do prázdnoty svojej
mysle ako budhistická mníška. A ešte miluje
„krachelík“ – lepkavú limonádu, ktorú ma
posiela kupovať do „konzumu“.

Teraz, počas babieho leta, splieta v altánku
našej záhrady cesnak a cibuľu do vrkočov.
Budú visieť na stene v špajzi. Občas zdvihne
hlavu od filpasov s cibuľami a cesnakom a
pozrie na mňa tými stále pichľavými očami.
Povie z ničoho nič: „Ten robotník z koželuž-
ní... No ten, čo býva v kláštore oproti nášmu
kaštieľu. Veď vieš! Ten, čo si nosí z knižnice
plnú sieťovku kníh a potom sa, smradľavec,
váľa v perinách! Má obliečky čierne od špiny,
lebo mu ich nemá kto oprať! Takže ak ti ten
povie, že na mieste tohto altánku stála kedysi
jabloň a že sa na nej obesil jeho brat, nič si
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