
EXEKÚTOR  A BIELY  PES

Gréta

Od:Greta
Komu: Dr. Peter  Barna
Vážený pán, Barna ,
Nepochopila som celkom vaše paragrafové litánie  Nikde ani zmienka o tom , čoho sa to týka, 
jediné čo uvádzate , je suma rovnajúca sa mojim iba šiestim mesačným platom, založením 
môjho bytu  i bytu mojich rodičov.. Nič som neukradla , bytné platím , to musí byť omyl. 
Prosím o vysvetlenie. 
Vďaka,Greta.

Od: Dr.  Peter  Barna
Jedná sa o II. Vlnu kupónovej privatizácie z roku 1994. Nezaplatili ste  navyše 1500 
Sk,, a to bola chyba. Radil by som vám to uhradiť  a môžeme dohodnúť splátky.
Barna

Od : Gréta
Ja som predala kupónovú knižku , a dostala som za to 4000 Sk. Bol to normálny 
legálny obchod. Teraz po po 20 rokoch ma chcete exekvovať? Pýtam sa, začo a prečo. 

Od: Dr. Barna 
Druhá vlna  kupónovej privatizácie bola zrušená vtedajším premiérom..

Od.Greta
Tak nech to zaplatí on. , hajzel.

Od Dr. Barna. 
Radím vám zaplatiť , môžeme sa dohodnúť na splátkach. 

Od :Greta:
„ A ja vám radím aby ste si našli normálnu prácu.“ 

„Len neprepadnúť beznádeji, lebo to je cesta najmenšieho odporu,“  vravela si Gréta  
a myslela na to , kto by jej ešte požičal peniaze.

Trolejbus sa plazil ako polomŕtvy had. Nekonečna cesta kdesi na sídlisko. Aj ona 
býva na jednom.  Sídliska má rada. Vyzerajú podobne , ale každý z nich je jedinečný 
a žije si svoj život. 

Gréta vystúpila  z prostriedku MHD , aby tu našla svoju neistú záchranu. Motala  sa 
medzi bytovkami a nasávala vôňu leča zo zlacnenej papriky a paradajok , doplňujúcou 
sa  vôňou prihoreného lekváru.

Manažér nebankovky   sa tváril ako riaditeľ solárneho systému .Gréta musela 
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predychávať. Nakoniec je j oznámil , že jej môže poskytnúť 680 € a že  nejaký ich 
pracovník ju každý piatok navštívi za účelom vybratia splátky. 
Nebola v situácii , žeby si mohla vyberať.
 Poďakovala a pobrala sa k najbližšej zástavke MHD.
Nečakala dlho, keď zrazu zaškrípali brzdy auta, a spod kolesa doslova vyletel malý 
biely pes. Pristal neďaleko Gréty, pišťal a triasol sa. Okamžite k nemu pribehla. Psík 
krvácal. Vodič auta vystúpil a začal kontrolovať, či mu pes neodrel fasádu jeho  
luxusného auta. 
„ Okamžite naložte psa a odneste ho nej veterinu,“ zrevala na  muža.
„ Ste normálna? Ten pes tu nemal čo robiť. Ja za to nemôžem. Psovi už nepomôže nič 
, a ja sa ponáhľam. Je mi to ľúto, nemôžem blokovať dopravu:“. Nastúpil do čierneho 
auta a odfrčal. I keď v autách  sa absolútne nevyznala, mala ešte stále dobrú pamäť. 
KE 421  KD. Stihla si to uložiť: Odmocnina zo štyroch sú dve a k tomu jednotka , 
keďže ten idiot si myslel že je jednotka.  KD- iniciály chátrajúceho , kedysi 
výnimočne moderného a dobrého kina Družba.

Psíka opatrne prikryla sakom zo sekáča a vytočila číslo telefónneho operátora. Aby 
zistila číslo nejakej psov zachraňujúcej organizácie.
Musela prejsť labyrintom odkazov operátora, ako: „ ak chcete info o nových 
mobiloch, stlačte jednotku, ak stav vašich faktúr, stlačte  dvojku“  a podobne. . 
Nehrozilo, že by sa dostala k požadovanej odpovedi. 
„  ,Kým sa dovolám, bude po psovi.“ 
Zavolala taxi.  Hladkala a povzbudzovala psa. 
Taxikár nechcel psa zobrať, že by mu ušpinil sedadlo. 

Nasadla  s takmer už nedýchajúcim psom na MHD a na rukách ho odniesla 
k veterinárovi.
Psíka  diagnostikovali. Mal ťažké poranenia. A bola to fenka..
„ Má šance prežiť. Ale  operácie budú stáť dosť peňazí.,“ povedal chirurg a uprel oči 
na Grétu.
„  Je to nádherný bastard, škoda ho , ale také prípady tu máme denne. Je plno takých 
ako vy, chcú zachraňovať svet, ale aspoň psov a mačky.  A pritom väčšina z nich 
potrebuje zachrániť sama.“
„ No, to ste trafili,“ povedala Gréta smutne ,  vytiahla 500 € a nechala ich spolu 
s telefónnym číslom u veterinára. 
Pohladkala malú fenku a povedala: „Neboj sa. zajtra prídem.“ Psí pohlaď je niekedy 
tak smutný , že i keď sa tvárite aký ste frajer, začnete rumázgať. Doktor jej podal 
servítku.

V neďalekej krčme IV. cenovej si dala rum. Sadla si k stolu .
„ Pani, či slečna, „ prilepil sa k nej mierne unavený  štamgast .
„ Vy ste smutná...a viete prečo? Lebo vás už dávno nikto pekne nepretiahol, 
moja...Ale  ak by bol záujem, , tak ...“
To sa už priblížil zberač  pohárov a vyhadzovač v jednej  osobe.  Poznala ho 
z posilňovne. 
„ Okamžite sa translokuj  k svojej partií,“ , prikázal chlapíkovi.. 
„ V poriadku?“ spýtal sa Gréty.
„ Vďaka.“

2



Zavolala  kamarátke Zite  a priznala sa k svojmu činu. 
„ Bože,  Gréta, prepáč , ale ty si taká  filantropická krava   že to boh nevidel. Ty 
nevidíš dopredu , ty žiješ z hodiny na hodinu. Myslíš si o sebe že si nejaký buržoázny 
bohém, ale si len obyčajná nula. Okamžite šmýkaj ku mene na polievku.“

Posledné peniaze dala synovi na botasky.
Celú noc sa prehradzovala.
Psík prežil, ale čakali ho ešte  iné operácie a cvičenia. Po takmer dvoch  mesiacoch sa 
fenka , ktorú pomenovali  Dáškou , stane   právoplatným členom rodiny. 

PETER

Zvalil  sa  na  pohodlnú pohovku, mal toho akurát dosť.  Šialená ženská mu písala v e 
maile , že si má nájsť inú prácu. Krava! Ale to je nič voči tomu , ako naň revala tá 
hysterická pinda so psom , pane bože , krvavého psa na biele sedadla. Veď to bol iba 
pes, nič, iba malý biely pes .. Neustále pozeral na display  mobilu. Ale správa od 
Heleny neprichádzala. 

Do izby  vošla Mimi- exekútorov  špeciálny upír čo miesto krvi pije  peniaze.  
Doslova skočila na Petra  a bozkávala ho. 
„ Prestaň, preboha, v chladničke  je až plátok splesnetého syra, za tie prachy, čo ti 
dávam si snáď zaslúžim viac, nie,“ vrčal exekútor.
„ Ale, ale , pániček  dnes nemal dobrý deň, ale ja som sa tiež neváľala, keď sme už 
pritom. Ráno   posilka, potom masáž , potom  pedikúra, manikúra, , vlasy , kozmetika. 
Myslíš si že  prečo mám tak veľa žien na aerobiku – lebo dobre vyzerám , a to niečo 
stojí, dobre vyzerať“.
Peter nalial whisky do dvoch pohárov. Ten svoj vypil ihneď.
„ Macík môj, musím ti niečo povedať,“ zašvitorila Mimi.
„ Panenka Mária, už len to, “   pomyslel si Peter.
„ Povedz čím skôr, nech mám ten infarkt za sebou.“
„ Chcem isť do Indie, do kláštorov , aby som sa zmenila o 380 stupňov., 
„ Myslíš 360.“
„ Ach , áno 360.  380 je predsa dní v roku.“
„ Nie, tých je 365 .“
„ To je jedno, nie?“  Ale potrebujem priložiť finančne.“.
Exekútor pil whisky už z fľaše.

Michal a Helena.

Keďže Michal bol mimoriadne citlivý človek, vedel, že Helena niekoho má.  
Prekvapilo ho to, ale čakal, kým sa prizná. Sama. No  ona zavádzala, klamala , často 
sa zamotávala ako  mucha do pavúčej siete. A permanentne  dostávala esemesky.
Dnes ale nastane hodina pravdy. Deti sú na výlete, prídu až o dva dni.
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Citovo labilná Helena sa zosunula ako podmytý  svah a vyklopila, že má pomer 
s nejakým mladším exekútorom . A že s tým ihneď skoncuje, lebo Michala stále 
miluje
Naoko perfektný vzťah práve započal  svoju deštrukciu. 
Helena lavírovala medzi dvomi mantinelmi.

O mesiac neskôr

Gréta

Akokoľvek sa snažila, finančne sa jej  nedarilo. S exekútorom sa dohodli na splátkach   
Študujúci syn stál tiež  nemalý peniaz, staré auto viac nešlo ako šlo, poistky inkasa, 
účty, pôžičky a k tomu bolesti žalúdka. Jedine pes bol v pohode. Každý deň ju čakala  
za dverami bytu. Celé hodiny sa ani nepohla.  Až nekriticky Grétu zbožňovala.
Denné telefonáty o platení dlhov Grétu paralyzovali tak, že jedného krásneho dňa sa 
nadýchla, pretiahla hlavu cez nosné dierky a zavolala rodičom. 
„ Chcem hovoriť s ockom“, . povedala sucho.
Potrebuješ peniaze, čo,“ vyštekla mama a pokračovala: .
„Keby si ma poslúchla, , mohla si byť niekto a nie ponižujúco žobrať.“ 
„To bolo pred sto rokmi. Tak môžem hovoriť s tatkom?“
Spomenula si na tú nepríjemnú udalosť. Mama, vychýrená  detská lekárka, smerovala 
svoju jedinú dcéru k medicíne. Ale Gréta jej raz povedala: 
„ Dala som si prihlášku na žurnalistiku. Chcem byt novinárka, teda vojnová.“
.Mama sa chvíľu rehotala, ale v tom smiechu bolo čosi hrozivé a to sa práve blížilo ku 
Gréte. 
„Zopakuj to.“ 
„Vojnová redaktorka“. Prvá silná facka. Krv z nosa. 
„  Ešte raz.!“
„ Vojnová ...“ .ďalšia facka. 
„ Ako ty môžeš byť detská lekárka, veď ty  deti neznášaš, „ nedala sa Gréta.
To už jej  rozzúrená  mama  trhala aj vlasy. Na druhý deň nešla do školy.
Grétu na žurnalistiku neprijali
Mama ju už ani nechcela vidieť a vyhodila ju z domu.
Ale ocko posielala peniaze, aby Gréta mohla  vyštudovala ťažkú školu , ktorá ju 
nebavila.
 „ Potrebujem peniaze, súrne. Áno , alebo Nie?“ je to priama otázka.“
„ Nie.“
„ Ďakujem. Zložila slúchadlo a sadla si . Dáška si jej ľahla na nohy a pozerala na ňu 
tým psím pohľadom“

Na druhý deň  prekvapivo,  zavolala mama. 
 „ Rozhodli sme sa , že ti tento krát pomôžeme a požičiame ti tisíc EUR, s tým, že 
nám ich vrátiš, keď budeš môcť,“  spustila mama bez úvodného kritického monológu. 
Ale s podmienkou , že prídeš do 16:30. Inak nič. To je všetko.“
Gréta cítila , ako je pot tečie dole chrbtom...

Grétini  rodi čia
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Keď sa  Milan, Grétin otec vrátil  v ten večer domov , hodil na stôl noviny DOMINO .
„ Toto si prečítaj , ihneď“, prikázal svojej žene. 
„ A . Burger: Falšovali sme bankovky pre Hitlera“  . Exkluzívny rozhovor.  Gréta   
Gáliková.
„ To ako ...ona, ja som nevedela čo robí..“
„ Nikdy ťa to nezaujímalo. Ale keď je to na titulke,  a ona pre nich robí externe, tak je 
v tom asi  dobrá. Napadlo ti vôbec , že iná matka by z toho bola dosraná?  Je to 
fundovaný rozhovor.“
Milan tresol dvermi  a odpratal sa do svojej izby. 

Peter. 
Helena ho ničila čím ďalej tým viac. Bol ňou posadlý. Posadlosť je najnebezpečnejšia 
slabosť. Chápal, že kvôli ženám sa viedli vojny. A on tú svoju práve zahájil. Pritom 
Helena bola tuctová žena zľudu, prirodzená, úprimná a nežná. . Na rozdiel od  Mimi 
vedela kde je sever a koľko dní má obyčajný i prestupný rok.  Nedala o sebe vedieť 
presne štyridsať hodín. .Začal konať. 

Helena
Úplne znervóznela, keď ho zbadala v predajní nemeckých kuchýň, kde pracovala ako
projektantka
 .“Vravela som ti, aby si tu nechodil“. 
„ Prečo sa neozveš, nestojím ti ani  za malú bezvýznamnú správu? .“
„ Je koniec, Peter. Zostávam s rodinou. Dnes popoludní odchádzame s Michalom do 
Krakova. “
„ A kde som v tom celom  ja?“
„ Ja nemôžem, Peter,“ rozplakala sa.  Musím isť.  Prepáč.“
„ Ak pôjdeš do Poľska ,urobím ti taký cirkus, že sa nespamätáš.“
„ Som slobodný človek. Pôjdem“

Mimi

Dalšia otrasná hodina angličtiny.  Tá lektorka sňou má teda nervy.
„ Vieš, Gréta, ja ťa obdivujem, určite si myslíš, že som dutá na jazyky, ale môžem za 
to?“
„ Ty si na šport, a ja som drevo, každý sme dobrý v niečom inom. Tak ešte raz.
„ Hovorí ona po anglicky? Prelož“.
.“ Do you speak...“
„Je to ONA, tretia osoba.“ 
DO she speak...
„V  tretej osobe jednotného čísla je DOES – číta das.Tak ešte raz. „
„Hovorí on slovensky? Do you  speak...“
„ Tretia osoba jednotného čísla.“
No vidíš, a o týždeň idem do Indie.“ 
„ Mame čas, „ povedala kludne Greta a pozrela na hodiny,
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Michal 

Navrhol l Helene , aby išli na predlžený víkend do Krakova. Tam sa zoznámili. ako 
študenti pred dvadsiatimi rokmi. Pevne veril v Helenin citový comeback.
Vyrazili skoro ráno.
I keď sa Michal tváril  vyrovnane a vtipkoval, s Helenou  nebola reč.
Na pumpe, kde sa zastavili na kávu, mu však povedala:
„ Mali by sme sa vrátiť . On mi vyhrážal , že si ma nájde a urobí mi cirkus. Mám 
strach.“
„ Preboha, čo si ten  šašek dovoľuje. Neboj sa, bude to krásny víkend a nenecháme si 
ho pokaziť.“
Helena sa mierne ukludnila, isté je , že na každom WC  tajne pozerala esemesky, 
Našťastie  žiadna nebola. od exekútora

Peter
„ Monika, Anjelik , zistíš mi akokoľvek , v ktorom hoteli alebo penzióne v Krakove 
alebo okolí sa ubytovali pán a pani Bendovci. Je to životne dôležite. Dám ti na ruku 
500 € ak to zistíš. Jasné?“
Monika, ktorá práve rozmýšľala o tom , od koho si požičať na víkend 20 € , onemela 
úžasom.

Gréta

Okolo 14.00 vyrazila Gréta  na starej škodovke spolu s Dáškou smerom na sever. 
Vyšetrila si na stokilometrovú cestu dve hodiny aby mala rezervu. Púšťala si rockovú 
hudbu , hlavne Led Zeppelin.
„ Počuješ to, Dáši,  absolútna genialita .“
Dáša jej na znak súhlasu olizla ruku.
Práve v tej chvíli sa Gréta pozrela do späťaku a zbadala doslova kozmickou 
rýchlosťou sa rútiace  čierne auto. Rýchlo vyhodila smerovku a zastala na parkovisku 
pred dedinskou krčmou.
„ Buď je opitý alebo zdrogovaný, povedal jeden z krčmových  návštevníkov.
„ Alebo je mu všetko jedno,“ pomyslela si  Gréta a naštartovala auto.

 Asi po desiatich kilometroch ho zbadala.  V poli v strome. Síce  na štyroch kolesách, 
ale s preliačenou strechou.  
„ Seriem na teba, ignorante “, povedala si a nezastala. 
Ale  zvedavosť jej nedala. Zacúvala si , vybrala  a umiestnila  trojuholník , zapla 
blikačky a so psíkom sa vybrala k autu. Vedela, že auto najskôr vybuchne a dostala 
obrovský strach. Zavolala  políciu  hasičov i záchranku.
Pokúsila sa otvoriť dvere, ale žiadne sa nedali. Vedela, že musí konať rýchlo 
a rozvážne. Vybehla k svojmu autu a vybrala hever. Mávala na idúce auto, no  
nezastavilo. Ani druhé.  Heverom rozbila zadné sklo a dostala sa dovnútra. Triasla sa 
ako osika. Nepodarilo sa jej dostať ku klúču  v zapaľovaní.  Ozval sa ston a chrčanie.
 Muž ležal opretý o sedadlo a mal  bezpečnostný pás. Rýchlo ho uvoľnila.
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„ A teraz ťa , ty hajzle , vytiahnem, Dúfam , že nevážiš tonu .Lebo ja mám 53 kíl. 
Dám ti na krk špinavú  handru a noviny, nech ti nezlámem väzy. Snaž sa...pomáhaj. 
Keď vieš stonať , ohrozovať ľudí  a psov , môžeš aj pomôcť.  Ideme na to . Raz, dva , 
ideš, „povzbudzovala sama seba.
Nechápala , odkiaľ má silu ale chlapíka vytiahla z auta. 
Po klzkej tráve ho dostala do  bezpečnej vzdialenosti. Zranený krvácal z nosa a hlavy .  
Vybehla pre lekárničku, a volala lekárovi. Práve v tej sa ozvala mierna detonácia 
a auto začalo horieť. Ale to už bolo počuť sirény  hasičov a sanitky . Malý pes bol 
taký rozrušený,  že ho musela držať v náručí a hladkať.
Zostali  i tu zostať ešte asi  dve hodiny hodinu, kým sa všetko vyšetrilo.
 „  To si  ty, Gréta,, že,“  oslovil ju lekár.  Veľmi si sa za tie roky nezmenila. Zvládneš 
to?“
„ Iste. Myslíte, že prežije?“
„ Ak áno, tak len vďaka tebe. „
„ Nepreháňajte..“neprestávala sa triasť Gréta. 
„ Je to tak,“ povedal požiarnik s krásnymi očami, zohol sa k nej a začal jej trieť ruky.

Michal a Helena

Michal bol riadne unavený. Konečne sa ubytovali v príjemnom penzióne. 
„ Dáme si šampanské, dobre?“ 
„ Nemali sme tu chodiť,“ povedala Helena smutne.
„ Si iba unavená, zajtra to bude skvele. Dáme to do poriadku, láska.!“
„ Naozaj?“pochybovala Helena a tajne sa pozrela na display mobilu. 

Gréta.

Mama ju srdečne  privítala, čo Gréta takmer nepredýchala. 
„ Zostaneš tu spať. Zavoláš do práce . Si celá špinavá .Kúpim ti niečo na oblečenie.
„ V aute mám malého psíka.“
„ Aha. Možno by tu mohol spať s tebou.“
„ Vždy spí pri mne.“
„ Nie si hladná, Gréta?“
„ Dala by som si whisky.“
Mama si asi prvýkrát v živote pripila s vlastnou dcérou.

O rok neskôr. 

Exekútor strávil polroka v Kováčovej.  Dostal sa z toho.  Zavolal Gréte a ponúkol jej  
slušnú sumu peňazí.  Prijala ich a darovala miestnemu  zvieraciemu útulku. Bol sňou 
aj rozhovor v novinách.
Keď raz venčila Dášku, stretla veterinára  Michala. 
„ Čo  vy tu na našom sídlisku? Pekný psík, ten váš retríver.“
„ Rozviedli sme sa so ženou a ja teraz bývam tu... To je tá   fenka, čo ledva prežila? 
Nevedel som , že tu bývate.“
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„ Ak sa neponáhľate môžeme isť  niekedy so psíkmi do lesa, je tam  taká  krčma, 
s pivom a utopencami. Chodieva tam plno psičkárov.
„ S radosťou . Som Michal.“
„ Ja  Gréta. „
„ Garbo?“
„ Nie , iba taká obyčajná. Ale iniciály máme rovnaké.

Mimi

Mimi sa vrátila z  Indie s jogínom a začali spolu podnikať . Neskôr sa Jogín stratil. 
A našiel v náručí inej ženy. 

Gréta

Keď sa jedného dňa vrátila Gréta  domov , na rohožke bola položená krabica. Od 
topánok.  Zvedavá Dáška   ju labkami   otvorila  a pozrela na Grétu. Ležalo v nej malé  
čierne šteniatko, a malo iba tri nohy. 
„ Konečne je všetko tak, ako má byť“  , povedala Gréta a zavolala Michalovi. 

Jarmila Durániková
Košice
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