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už ma našli

nÝvarA v ToM ISToM vCHoDE A pANErÁru AKo Vy.

Babka z druhého poschodia.

Tvoja mama k nej často chodievala na návštevu, občas doniesla letáky zďola, obČas bábovku

od vás zhora a občas teba. Bola si malá, nerozumela si, avždy si sa nudila. VtedY si dostala

ovocny sáčkoqi čaj aomaťovánky zposlednej strany bulváru. Nikdy si ju celťr nevYfarbila,

vyhovárala si sa, ženemáš všetky potrebné farbičky, no v skutočnosti sa ti len nePáČili obtézkY.

pri odchode ti vždy dala lízanku a pohladila ťa po hlave.

DLHO SI SI MYSLELA, ŽE JE TO TVOJA BABKA.

To,že si sa m;i,lila, si zistila, keď sa vaši rodičia hádali. Otec tvrdil, Že jlvídaŠ ČastejŠie ako

vlastnri babku. Mal pravdu. Odvtedy ste k nej chodili čoraz menej, aŽ ste k nej raz Prestali

chodit'uplne.

Mala si desat', a absolritne ťa to netrápilo.

ODV,IEDY SI.iI] VIDELA IBA ZRIEDKA.

Nevedela si. čo sa stalo a čo sa deje. Občas si o nej započula klebety, inokedY si jej PodrŽala

vchoclové dvere, a potom sa ťa vždy spytala: ,,Ty si to dievča z ósmeho, Že? VYrástla si."

Raz si sa mamy spytala, prečo ste k nej prestali chodiť. NeodPovedala. ,,PreČo sa PYtaŠ?"

sp;ftala sa ostražito s už vyrnyslenymi predtuchami. Povedala si jej o tom, ako ju stretávaŠ Pri

vchode, a ako ti vraví, že si vyrástla.

Spať si ktovieprečo išla bez večere.

Do .IEJ BYTU SI SA vnÁru,A Po DLHOM Časp.

pomáhala si jej s nákupom, iba tak. Nechcela si zostať, no bola zima, na chodbách eŠte stále

nezatep\eného paneláku mrz\o a ty si si zabudla doma kťriče.

ponirkla ťa ovocnym čajom, omaťovánky vynechala, už si z obrázkov vYrástla. Sadla si

oproti tebe a tiež si naliala čaj.

Nevedela si, čo máš povedať. Cítila si sa trápne, takže namiesto toho, abY si rozPráva|a

apozerala sa jej do očí, si neustále pila čaj a sledovala nástenné hodiny. NikdY sa ti nePáČili,

ako malej sa ti prieči|o, že na nich nie je sekundová ručička. Keď si sa vŠak vtedY Pozetala,

zda\a sa ti, že vidíš plynuly pohyb minťrtky. Ani to sa ti nepáčilo.
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Po tretej šátke čaju si sa ospravedlnila, boli to tvoje prvé slor,á. Oc:š_. s. :-: .-: ::- - --
si prepláchla tvár studenou vodou, a chvíťu si sa na seba iba pozerala ;; ]:.:] : ].-" , ],

dychala, na čele sa ti dvíhala ofina.

KEĎ SI SA vnÁrnA, oNA STÁLA pRI oKNE.

Vravela, žeužmóžeš ísť, videla prichádzať mamu. Skontrolovala si si hodinkY. CÍtila si sa

trochu hlripo a nepotrebne, tak si poďakovalaaodišla si obuť si topánky.

Keď si odchádzala, ešte stále stála pri okne. V chodbe sa ozyval jej hlas, keď vravela:

,,Zastav sa aj nabudrice. Neboj, ešte ma nenašli."

DLHO SI NEVEDELA, ČI sa MÁŠ spÝraŤ.

Nakoniec ti to nedalo a spytala si sa pri večeri, aby si predišla príliš veťk m konfliktom.

Nadhodila si to len tak medzí rečou, že vraj si ju videla pozerať sa z okna po ceste domov, a Že

vyzeralazmátene. Možno by sa jej občas zišla pomoc.

Tvoja mama sa na teba obrátila, ako keby si nebola istá, či náhodou nežartujeŠ. UhYbala si

pohl'adom, snažila si sa tvárit' nen tene. Asi ti to nevyšlo, lebo mamina reakcia, bola nakoniec

iba povzclych.

,,Stretla si sa s ňou, je tak?"

Prik;fvla si. Nikto nič nehovoril, večera utíchla.

,,Vravela niečo. .. zvláštne?"

Pozastavila si sa nad maminym tónom, ako keby vedela niečo viac.

Z nepochopiteťnélro dóvodu si zak|amala.

,,Mm-mm,'o pokyvala si záporne hlavou.

Mama prikyvla tíež, to je dobre, už za ňou nechoď - určite ti to chcela povedať, ale tY si sa

nedala. Povedal a si, že je ti zle a išla si spať.

CHCELA SI SA SPÝTAŤ AJ INÝCH.

pri vchode si viackrát vravela s pár klebetnymi susedami. Najprv si sa iba tak nen tene

rozprávala. Chcela si zapadnut', ziskať si dóveru, a potom zistit' to, čo si chcela. Aj keď bolo

jasné, že to bude trvat' trochu dlhšie, ako by sa ti páčilo, nepoťavila si. VŠetkYch si zdravila,

usmievala si sa, bola si milá akaždétnu si priala pekn;i deň. Nakoniec ti to vŠak vlastne ani

nebolo treba. Išla si von so psom a keď si vystirpila z vyťahu, počula si spoza rohu hlasy.

Vedela si, že sa rozprávaji o nej, jednoducho si to vedela.
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Zostala si so psom stát' za rohom a počrivala si. Vraj jej šibe stále viac a viac. Včera som ju

videla, z olcrta na mňa pozerala Hej to je pravda už ani za doktrlrom nechodí, ale doktor za

ňou...

Posledná vec, ktorri si sa dozvede|a je, že doktorazavo|ala vnučka, ktorá prišla pred dvoma

dňami. Potom pes zaštekal a susedy si ťa všimli. Obišla si ich s až príliš zahanbenym smevom.

VNUČKA ZOSTALA NIEKOLKO DNÍ.

R}chlo si prišla na to, ktorá to je. Dievča, ktoré si nikdy u vás vo vchode nevidela, svietili

jej oči a vlasy nosila v chvoste. Vecí sa nebála a od babky sa nepohla ani na krok. Odkedy

vnučka dorazíIa. nenavštívila si babku, aj keď ťa trápila zvedavosť.

A|eraz, keď si saprechádzala, už bol večer, videla si, ako vnučka odcháďza, ababkavyzerá

z o|<na. Vnučka telefonovala, vyzerala naštvane a veťa rozhadzovala voťnou rukou. ZacítI|a si

šancu. Z vchodu si zobrala jeden leták a vybehla si hore.

KEĎ SI ZVONILA, POTILI SA TI RUKY.

Papier v rukách sa ti zvlnil. Chvíťu si váhala, potom si znova zazvonila, a cely ten dlhy čas,

čo si stála pred dverami a čakala, si to trpko l'utovala. No neutiekla si.

Otvorila ti oblečená presne tak isto, ako keď si ju videla naposledy, to bolo pred tyždňom.

Pod očarni mala kruhy, viečka jej klesali. R chlo si prišla na to, že dlho nespala. Povedala si

jej, že si priniesla letáky, lebo si ju videla v okne. Že vraj sa možno nudí. Prišla si ju pozrieť.

Prikyvla a pustila t'a dnu.

Viedla t'a do kuchyne, pri chódzi sa triasla, tak si jej pomohla. Posadila sa. Satna si si sadla

oproti, podala si jej letáky. Rozhliadla si sa.

Pri rádiu |ež,ala krabička, asi od liekov. Vedťa taká istá.

Bola si presvedčená, že minule tam neboli.

Presunula si svoj pohťad naspát', nasadila si svoj mily smev číslo tri a nenritene si sa spytala

na vnučku. Neodpovedala ti. Namiesto toho sa smutne usmiala, ako keby sa chcela ospravedlniť

za niečo, za ěo ona nem6že, a opatrne zašepkal a: ,,Už sri blízko."

,,ALE KTo? KTo JE BLÍZKO?"

Spytala si sa nechápavo. Trochu ti naháňala strach.

Trochu veťa.

,,Oni. Sledujri ma. A teraz budri už aj teba. Ešte ma nenašli, ale každ chvíťu prídu. Uvidíš,"

povedala ti s roztrasenymi rukami a jednou ťa chytila zati tvoju na stole.
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Najprv si sa chcela sp}tat', kto sri oni, no tak akosi si tušil a, že odpoveď by si sa aj tak

nedozvedela, tak si sa radšej spytala na vnučku.

,,Ju nesledujri?"

Po tejto otázke sa zatvárila ublížene. Urazene.

,,Ona nie je moja vnučka," povedala pevne a rozvážne.

,,Ako to?"

,,Poslal ju sem niekto. Niekto od nich," vravela ti náhlivo opatrn}m šeptom . Zamračila si sa.

Prešlo desat' sekrind, ky- ste sedeli v tichu. Potom sa s rismevom postavila a oznámila, že uvarí

čaj. Akoby sa nechumelilo.

Prikyvla si a tiež si sa postavila. Povedala si, že ideš do kripeťne. Aj si išla. Po ceste si si

nenápadne obzrela krabičky pri rádiu. Boli to lieky, ale iné, ako si doteraz videla. A to si videla

lieky oboch svojich babiek, a aj lieky doma, keď bol niekto chory. Takéto si ale nikdy nevidela

ani len vo vyklade lekární.

Toto boli celkom určite iné lieky.

Do krípeťne si si išla síce iba umyť ruky, no z neznámeho dóvodu si za sebou aj tak zatvori\a

dvere.

Domov si sa vrátila, po rráhlej rozlričke.

KEĎ sI pRIšLA DoMov, NERozpnÁvaLA SI sA S NIKÝM.
Iba si povedala , že je li zle. Mama sa na teba pochybovačne pozrela. Zatvorlla si sa vo svojej

ízbe. Sama.

Hodn chvíťu si iba pochodovalav izbe do kruhu. Bola si zmátená, nervózna, ahoci si to

nerada priznávala, aj vystrašená.

Po kilometrovej prechádzke si zastala pred oknom. Bezmyšlienkovite si zatiahla ža\uzíe

a hodila si sa do postele.

Trvalo ti veťmi dlho, kym si zaspala.

KEĎ SI JU NA DRUHÝ OPŇ OPÁŤ tŠra NAVŠTÍVIŤ, PRED DVERAMI SI STRETLA
VNt]ČKU.

AŽ vtedy si si uvedomíIa, že ste sa ešte vlastne nikdy nezoznámi|i. Pozrela sa na teba

zmátenym pohťadom. Predstavila si sa. Povedala si aj to, že sem chodíš občas navštíviť jej staru

mamu, čo nebola síce riplná pravda, ale ani riplná 1ož. Bola si so sebou spokojná.
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Rozhodla si sa tiež neotáI'at', a konečne sa spytať, čo s ňou je. Poháňalo ťa vedomie, že toto

je prvá osoba, ktorá ti mohla konečne povedat'pravdu. I keď si teoreticky nemalažiadne právo

poznat' ju.

Aj vnučkavyzerala unavene. Všimla si si to ažteraz. Neuvedomila si si ešte nikdy, že je od

teba až o toťko strašia. Došlo ti to, keď na jej unavenri tvár podlo svetlo z chodby.

Začala na teba rozprávat' trochu ako keby ani neverila tomu, čo vlastne robí, a ako keby ti to

z časti vravela iba preto , aby sa t'a zbavi|a. Alebo možno iba videla zufalstvo v tvojich očiach

po toťkych odmietavych odpovediach.

ZAČALA VErMI OPATRNE A NESMELO, POTOM SA ROZHOVORILA.

,,IJudia si radi myslia, že sri pánmi svojej mysle. Lenže v skutočnosti nimi nikdy poriadne

neboli. Ani na sekun,ďu."

V hlave sa ti pri t;ichto slovách rozvírilo obrovské tornádo, celé vesmíry sa menili iba

v závislosti od toho, čo toto dievča vravelo.

,,Pravym pánom človeka je myser. A občas to dokazuje krut}m spósobom." Kyvla hlavou

ku dverám bytu. ,,Začalo ta už dávno. Mysleli sme si, že sato zlepšilo, už roky bola v poriadku.

Minuly tyždeň nám ale volala políci a, vtaj sa na ňu sťažovali a polícií nechcela otvoriť. Tak

som prišla ja, potom doktor."

Tvoj mozog vypovedal službu. Vesmíry vybuchovali.

,,Zrejme ste si boli b|ízke. Zajtra odchádzame. Móžeš sa príst' roz|uěiť," povedala ti

nakoniec , a zmizla za dverami bytu. Teba nechala stáť na chodbe. Samu.

NAJPRV SI NECHCELA PnÍSŤ.

No potom t'a popohnalo svedomie pri spomienke na roky, počas ktorych si babku z druhého

ignorovala.

Teraz sedíš zrejme poslednykrátza stolom, pred tebou šálka ovocného čaju zo sáčku, oproti

tebe ona, nevieš čo povedat'. V obyvačke je niekoťko kufrov, nie veťa. Takto natebabytpósobí

prázdne. Hodiny ale na stene zostali.

Obe z okna pozorujete vnučku, ako jeden z kufrov nakladá do auta. Uvedomuješ si, že nemáš

rada lričenia.

Keď zrazu obe začuj ete z chodby kroky.

Najprv si mylne myslíš, že je to vnučka, si zamyslená, nevnímaš.

,,Užnás našli," pošepne babka a ty sa ažvtedy preťaknuto obzrieš.


