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Stolička

,,Aja vám vravím, že táío stoliěka zabila moju žerul|.o'

,,Prosím vás, vaša žena stojí tesne pri vás," zopakovaIzle plateny brigádnik obchodu so
starožitnosťami a potlačil chuť hodiť po mužovi spomínanri stoličku.
Bezradne čakal na ďalší ritok, očami prosiac ženu, nech si svojho manžela odvedie.
Už štvrty tento tyždeň, preblyslo Mirovou mysťou znepokojene.
Keď k nim starožitn} kus haraburdia prišiel, Miro mu ledva venoval pohl ad. Bo1 by naň
zabudol, nebyt'chlapíka, ktoď stoličku priniesol. Chlap odišiel ako normáIny človek. Len
jeho reěi a stolička zostali.
,,Mal som ju rád, viete, ale:už doslrižila, "pokrěenie plecami sprevádzal jeho pokrčeny rismev.
Miro mal čo robiť, aby nezízalnamužovu vyraznu jarvu. Dlhá auzka. Akoby sa niekío
pokrišal rozrezať ho vo dvoje nožom na listy.
,,Stoličkamóžeťažko doslrižiť ěelu," zamrmlal Miro neisto. Mohla vyzerat' hrozne, ale
sedieť sa na nej roáodne dalo.
,,Zabilami ženu. Úlohu splnila."
Miro zažsrturkal. Počul dobre? Muž sa spokojne usmieva, potťapkávajric opierku stoličky.
Nič neprezsádza, žeby žartovaL.

,,Bola to najlepšia investícía mójho života, viete? Blénon, od kíorého som ju kripil - riplne
mimo. Klepal sa, nep tal sa na čo stoličku chcem. Dookola opakoval, že to prekliate
haraburdie nikdy nemal kupovať , že za to móže jeho žena. Mohla. Ona ju vraj chcela, ona ho
donritila. Snťil sa hodiť vinu na ňu, chuderku. On z toho od začiatku nemal dobr} pocit,
pokračoval. Nikdy by si ale nebol predstavil - veď vieme. Ako by ju predsa mohla zabiť
stolička? Nuž," muž vyznamrte vzdychoI, ,,zabila. Ako všetky pred ňou. Sám som neěakal
tak rychly v}sledok, viete. Ale sťažovať si nemóžem."
Ďalší spokojn smev.

,,A...ako juzabila...stolička?" vydal zo seba Miro opatrne.
Bl zni? Sníva sa mu? V poriadku. Zaspal na pulte v práci. Prežívafak' z:lláštny sen, ale to
neznamená, že bude k zákazntkovi neslušn} . Za tie mesiace sa mu heslo Náš zákazník, nóš
pón, dostalo hlboko pod kožu.
,,Má v sebe zlri energiu, viet e. Ženy ku koncu doženie na pokraj šialenstva. Odporučam držať
sa ďalej, ak si šťastne ženaty ."
,,Božechráň," odvetil Miro automaticky. Chlap ho potťapkal po pleci a so smiechom odišiel.
Miro mu ani nestihol vypočítať hodnotu opustenej stoličky.
Reěi o zlej energii Miro nikdy nebral veťmi vážne. Pohl'ad na štvrt manželskY par tohto
tyžď nho nabádal prehodnotiť nérory.
,,Jozef, zošalel si?" mohutny hlas zákazntkovej manželky na moment zastavil reči o jej smrti.
Prudká vlna ženinho tónu sa cez mtňa rispešne prevalila. Precitol. Námesačne spravil dva
kroky smerom k stoliěke a Miro vedel, čo bude nasledovať. Jozefovi sa do očí na}rrnuli slzy.
Yyzeral, že potláěabezmocny krik.
,,Moja žena...moja, moj ažena..."
,,,Jozefl, Jozeť,pozň sa mi do očí!" príkazalamanželka, vyt'ahujric z kabelky pe nženku.
Pevnou rukou z nej vytiahla oběiansky preukaz a strěila ho manželovi pred nos. Ak tYm
chcela umfťviť pochybnosti, nevyšIo to. Stoli ěka zjavne umrtvila schopnosť pana lozefa ěítať .
Oči mu groteskne r;ichlo kmitajri zo žerunej tvare napreukazanaspáť. Mirovi sa zdá,že
sleduje nemy film.
Miro s ochotou pripustll,, že reči majíteía stoličky o zlej energii sa zakladajri
na...nuž,..evidencii. V jednom sa však m lil.
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Zošalelívždy mllži, nie ženy.
Mirovi sa pred očami objaví obraz juvy a pokrčeného smevu.
Strasie ho.
Potlaěí ten nechutn} , plazivy pocit. Krv mu už zaěala mrznuť v žl|ách. Potrasie hlavou a
lykročí smerom k panu Jozefovi, ktory neomylne smeruje bližšie a bližšie ku stoličke.
Pripomínato raseného nočného motyťa na ceste k lampe, ktorá mu isto zawažďí manželstvo,
keď už nie ženu.
Miro vykroěí. Pevne Jozefa zoberie zap|ece a vedie ho ďalej a ďalej, ažkmilosrdnému
vychodu.

,,Je mi ťrito, ale o chvíťu máme obedňajšiu prestávku."
Čarovná formulka a dostatočná vzdialenosť od stoličky zabrali. Jozefprecitol.
Pri pohl ade na manželku sa mu Ňár rozžiarila a Miro mal pocít, že už-už začne spievať.
Pokťrsi sa objať svoju ženu, no barikáda jej tvrdého pohťadu ho udrží v potrebnej vzdialenosti.
Manželka pohťadom zírepokojene prejde ku stoličke. Zabudnutá, stojí tak ako doteraz.
Mirom prebehne triaška.
Čo ak bude chcieť vedieť, odkiať stoličkg prišla? Čo jej mó, preboha, povedať? Oh, viete,

ona len zabila už hoviekoťko manželstiev. Spokojny zákazník, ktory ju u nás nechal, garantuje
stopercentn spešnosť. Ženy vraj zabíja tiež, tižasná hipa, neol'utujete.
Ženinpohťad sa konečne odlepí od tej prekliatej veci. Raznym vnutím hlavy sa rozlriči s

Mirom a s pánom Jozefom v zovretí vykročí preč.

Miro zmiešal riťavu s rinavou v ťažkom vzdychu.
Konečne, pomyslel si azrakmu padol na priestor priamo pred ním. Tabuťa s nápisom Na

prenájom mu do žílvlíala silu.
Ešte chvíťu fu pobudne. Par qiždnov, nanajv š tri mesiace. Overí si, či ho neklamri zmysly. A
ak nie...nuž konečne vyžije svoj magistersky titu| z psychológie poriadne.
Poradňa bude musieť byť zaňadená v rovnakom štyle ako stolička, to hej. Obeť Miro rád

podstupi. Starožitné stoličky a zničené manželstvá predsa patria k sebe.


