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kde sa na vás usmievajú prívetivé sestričky a
láskaví lekári vám predpíšu lieky, ktoré vám
pomôžu bezbolestne odísť zo sveta. Akýsi
predraj na ceste do večných lovísk, posledná
dovolenka, skrátka, domov dôchodcov,
v akom (ak na to máte prachy) môžete šťastne
prežiť pár chvíľ, kým neotrčíte kopytá. 

„Nádhera,“ zaspievam obdivne, ale Muriel
iba nevrlo zavrčí a podá mi tašku napratanú
vianočnými darčekmi. Chvíľu kráčame alejou
obsypanou striebornými jedľami a pobehujúce
veveričky na nás zvedavo vyvaľujú oči. Obrov-
ský trávnik sa leskne od dažďa a pripomína
jemný satén. Prichádzame k bráne. Muriel
vzdychne a zazvoní. Otvára nám sestrička
v naškrobenej rovnošate. Milo sa usmeje a za-
želá nám nádherný, požehnaný deň. Mrknem
na klientku. Tvár má ako z kameňa, iba sval
vedľa sánky sa neustále trasie. Vchádzame do-
vnútra. Žiadne dezinfekčné prostriedky, linole-
um ani jednorazové prezuvky. Na stenách visia
obrazy šťastne sa usmievajúcich starých ľudí
s nádhernými bielymi protézami. Starenky na
obrazoch jazdia na bicykli alebo čítajú knihu.
Lesklá drevená podlaha odráža kúsky mäkké-
ho svetla, padajúceho z farebnej mozaiky ok-
na. Mozaika znázorňuje akéhosi svätca. Ses-
trička kráča nehlučne pred nami a jemne vy-
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stretou rukou nás zavedie pred dvere, na kto-
rých visí obrázok archanjela Gabriela. Vkročí-
me do izby.

„Čau!“ zaburáca Muriel a jej hlas na takom
tichom mieste pôsobí ako výstrel z dela. 

Sestrička sa znova milo usmeje a nehlučne
za nami zatvorí dvere. Muž sediaci chrbtom
k nám v kresle sa nehýbe. V izbe vládne šero.
Iba cez stiahnuté žalúzie presvitá malinký pá-
sik svetla a kreslí na starcovej hlave žltú čiaru. 

„Otec, to som ja,“ ozve sa znova Muriel. 
Začínam v šere rozoznávať zariadenie izby. 
„Nevrieskaj,“ otočí sa starec spolu s kreslom.
Všimnem si impozantnú knižnicu za jeho

chrbtom. Snažím sa prečítať titul aspoň jednej
knihy, ale nedokážem v tme zaostriť na písmená. 

„Noemi,“ zašepká úlisne a moja klientka sa
roztrasie ako osika. Jej oči sa divo lesknú, zatí-
na zuby. Dvakrát jej mykne viečkom. 

„Teraz na neho skočí a vyhryzne mu ohry-
zok,“ napadne mi. 

„Drahá Noemi, poď pobozkať svojho ne-
vládneho otca!“ zatiahne starec. 

Uvedomujem si, aký je malý. Taký malý, až
sa mu hompáľajú nohy ako decku sediacemu
v dospeláckom kresle. 

„Doniesla som ti vianočné darčeky,“ vezme
Muriel tašku a vyloží balíčky na posteľ. 
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„Ja nič nepotrebujem!“ zaškrieka otec a po-
kúša sa vstať z kresla. Predvedie pár zúfalých
pokusov a potom znova padne do saténového
pohodlia. Dýcha rýchlo a nahlas. 

„Toto je moja priateľka Radka,“ predstaví
ma Muriel. S vystretou rukou vyštartujem
k starčekovi. 

„Chcem byť na Vianoce so svojou dcérou!“
zaškrieka znova starec. Mňa si vôbec nevšim-
ne, oči má prišpendlené na jej tvári úzkostne
ako pes striehnuci pri stole na kosť. Strčím ru-
ku do vrecka a vrátim sa k Muriel. Ešte vždy
sa trasie.

„Nie, otec!“ 
Jej hlas znie nerozhodne, ako keby neodmie-

tala, ale prosila. Prázdnu tašku strčí do vrecka
kabáta. Vyzerá, ako keby mala v boku zapich-
nutý dáždnik. 

„Si zlá dcéra, Noemi,“ karhá ju starec a nepri-
rodzene svetlomodré oči zúži do tenkej štrbiny.
Presne ako Muriel. Namiesto očí má na ksichte
neónovú čiarku. Muriel preglgne. Pod nosom
jej vyrazia kvapôčky potu. Začne sa zmenšovať
a zmenšovať, až vedľa mňa stojí úplne malinká
Muriel, chvejúca sa na celom tele. Nenapadne
mi nič iné, než ju chytiť za ruku. 

„My s Noemi ideme lyžovať! Máme to dáv-
no zaplatené, pobyt v horách, viete?“ 

kovalyk_zena_zo_sekaca_lom.qxd  6. 11. 2008  12:55  Page 183



— 184 —

Odrazu som pri ňom a nasilu trasiem jeho
vráskavou rukou. „Tešilo ma, veselé Vianoce!“ 

Skôr než Muriel aj starček otvoria ústa, vy-
vediem nás z izby a zatvorím dvere. Tak, a zlý
džin je späť vo fľaši. Stojíme pri aute a ona
akosi dlho hľadá v kabelke kľúče. 

„Nechápem, prečo sa ho bojíš, je to len ma-
lý, slabý starček,“ čudujem sa.

Muriel sa na mňa zúfalo pozrie a zachríp-
nutým hlasom povie: „Päť rokov som s ním
musela spávať, rozumieš?“ 

Vytreštím oči. Chvíľu hľadám slová, ale všet-
ky, čo mi zišli na um, by pôsobili ako trápne
súcitné klišé. Okrem toho jej veta vo mne
spustila rekonštrukciu situácie. Moja idiotsky
živá predstavivosť napumpuje do mozgu ob-
raz, v ktorom Muriel leží s roztiahnutými no-
hami na posteli a starček do nej pchá... 

„Nié!“ zastonám. 
Muriel bez slov naštartuje auto a dupne na

plyn.
Päťka je fakt magické číslo. Nemôže to byť

náhoda, že presne toľko, čo som brala sociál-
ku, Muriel zneužíval jej otec. Možno preto
sme sa stretli. Teraz rozumiem jej zlosti a chá-
pem, prečo má alkoholové excesy. Viem, kto je
ten démon, zaživa požierajúci jej dušu. Na-
priek tomu nevládzem! 
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Cestou do Veľkého mesta sa ožrala rovno
v motoreste. Odskočila som si na WC. Rých-
lovka. Pokiaľ som vystála rad na jediný zá-
chod a zvládla som malú toaletu, Muriel mala
v sebe pol fľaše tequily. Našla som ju sedieť pri
barovom pulte pripravenú uškrtiť každého,
kto na ňu čo len pozrie. 

„Zbláznila si sa? Nemám vodičák, kto to te-
raz odšoféruje?“ 

Ona sa iba zlostne zarehotala. „Skysneme
tu až do Vianoc!“ 

Bolo mi jej úprimne ľúto. Aj napriek tomu
ma naštvala. 

„Sľúbila si mi, že nebudeš piť.“ Snažila som
sa jej zabrániť, aby vypila ďalší pohárik. 

„Priplatím ti, neboj!“ hulákala a vylievala al-
kohol na pult. 

Barman sa na nás nepekne zamračil a chla-
pík sediaci pri vedľajšom stole na mňa za-
žmurkal. 

„Strč si svoje peniaze do zadku!“ zasipela
som jej do tváre a cítila som, že sa naozaj pre-
stávam ovládať. Predstava noci strávenej v za-
fajčenom motoreste, plnom nadržaných ka-
mionistov s opitou Muriel ma pripravila o po-
sledné zvyšky rozvahy a profesionálneho prí-
stupu. „Chcem ísť domov,“ hláskovala som jej
pred nosom. „Rozumieš?“ 
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