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cich ľudí na ulici Eleonóru znervózňuje. Zvuk,
ktorý im uniká spod topánok, je chaotický, ne-
pokojný. Zúrivo naráža do ušných bubienkov a
vyvoláva úzkosť. Eleonóra sa vtedy nepočuje.
Ozvena jej krokov zaniká v dravom rytme kráča-
júcich ľudí. Má pocit, že vtedy neexistuje. Že je
iba duch. Výmysel, že stráca kontúry, že je iba ne-
definovateľná, beztvárna existencia. Preto nezná-
ša ulice plné ľudí, zavalené náhlením a hlukom, a
chodieva na prechádzky iba v noci.

Míňa koniec mesta. Betónový chodník sa pre-
mieňa na štrkom vysypanú cestu. Je snehobiela.
Vedie do obrovského parku. Všade je tma. Čierna
farba zakrýva zrak ako páska vypichnuté oko.
Nesvieti jediné svetlo. Iba Eleonórine hodinky
modro zasvietia, keď ručička minie pol. Noc sa
vzdúva ako hustá bublina a ona kráča do mĺkve-
ho parku. Topánky sa zabárajú do vlhkého štrku.
Eleonóra vie, že cesta škrípe zubami. Zlostne.
Chce jej odhryznúť podošvy. Zato, že otravuje.
O pol tretej v noci. Usmeje sa a ešte hlbšie zabára
podpätky do štrku. Chodník škrípe ešte viac.
Eleonóra šúcha nohami, ako najsilnejšie vie.
A žalostná pieseň sa rozuteká po parku. Vietor
rozkýva konáre stromov. Zakvília. Je to bolestný
ston. Pripomína smrteľný výkrik. Eleonóra nemá
strach. Možno by aj mala, keby jej samej na sebe
záležalo. Keby sama seba trocha milovala. Nič
k sebe necíti. Iba prekvapenie, keď sa zavše pozrie

travesty2005.qxd  8/31/2005  8:10 AM  Page 96



— 97 —

do zrkadla. Akýsi nepokoj, že by mala niečo cítiť
k tomuto telu, ktoré jej dala prozreteľnosť. Ako-
by v ňom bola omylom, kŕmi a umýva ho vedo-
me, akoby olejovala akýsi čudný strojček, v kto-
rom býva, ktorý jej vnútili na Vianoce. Niekedy
sa ohmatáva, či jej telo kamsi nezmizlo… Prekva-
pí ju, keď narazí na teplú, suchú kožu. Mala by si
sa mať viac rada, hovoria jej. Malo by ti na sebe
záležať. 

Nedokáže to, záleží jej iba na ozvene vlastných
krokov v ľudoprázdnych uliciach. Z neba začína
padať jemný dážď. Kríky v parku ešte viac temne-
jú. Prechádza okolo húštiny. Tráva, po ktorej krá-
ča, vytvára na topánkach jemný sliz. Je skoro na
konci, keď si všimne neónovým nápisom osvetle-
né šapito. CIRKUS. Bez mena. Neón je červenej
farby. Nič viac, len cirkus. Eleonóra sa zastaví.
Tráva jej prestane lízať topánky. Počuje, ako dážď
dopadá na hrubú látku. Pri vchode cirkusu stojí
umelohmotný klaun. Má bielu tvár a veľké červe-
né ústa sa nemo škeria do tmy. Eleonóra podíde
bližšie. Klaun má namiesto očí otvory na mince.
Váha. Premýšľa. Nakoniec však vyhrabe z vreciek
zopár drobných. Hodí ich dnu. Klaunove oči uro-
bia cink, zablikajú fialovým svetlom a látka na
vchode sa odhrnie. Eleonóra vstúpi.

Je to zvláštny cirkus. Iný, než do akého ju vláči-
li rodičia. Vlastne je to iba obrovská manéž vysy-
paná strieborným pieskom. Nijaký orchester. Ni-
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