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Elena Eleková
Cit pani Silvie pre sneh

Najprv si uvedomila, že vonku je iné svetlo. Také mäkšie, akoby tmu niekoľkokrát oprali. A ticho. Nie obyčajné mestské predpolnočné ticho. Ticho z pohltených zvukov. Vstala a vytiahla kúsok žalúzie.
Snežilo. Všetky autá už mali na strechách hrubú uniformnú vrstvu.
Dieťa v postieľke sa zamrvilo, v spánku zamliaskalo – ten zvuk, ktovieprečo, zbožňovala; aj teraz napla uši, aby jej neunikol, no neobrátila sa k nemu.
V tejto fáze spánku sa nebála jeho prebudenia.
Bosými nohami vnímala slabý chlad plávajúcej podlahy; zazdalo sa jej, akoby to bol sneh, na ktorý sa dívala. Raz šla bosky kukuričným poľom, po kamenistej ceste, po tráve. Po snehu nie.
Opatrne prešla izbou, aby nezavŕzgala podlaha, a zavrela za sebou dvere.
Obliekla si vetrovku, obula si naboso čižmy. Potichu zamkla.
Privolala výťah. V jeho ostrom svetle jej bolo celkom jasné, že keby bol teraz Ivan doma, určite by to nespravila. Jednak by sa zobudil, len čo by vykĺzla
z postele, a jednak by mu to asi nechcela vysvetľovať.
Vo vchodových dverách zastala a poobzerala sa po ulici. Bola prázdna, ako
očakávala. Aj sneh sa lepil na podošvy podľa očakávania.
Prešla po chodníku až k orámovanému kúsku zasneženého trávnika. Tam
si pomaly vyzula čižmy. Keď sa dotkla chodidlami studeného podložia, pocítila niečo ako uspokojenie. Dotyk bol vlhkejší, ako si predstavovala, ale porovnateľne mäkký. Urobila niekoľko krokov. Chlad bol stále príjemný. Napadlo jej,
že by mohla vytvoriť zo stôp aspoň nejaký obrazec.
S čižmami v rukách začala klásť nohy špičkami od seba, aby vytvorila vzor
pneumatiky.
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Práve keď bola v dosahu svetla neónu, otvorili sa dvere na vedľajšom vchode. Na chodník vyšla mužská postava.
Znehybnela.
Muž šťukol zapaľovačom, plamienok mu na chvíľu osvetlil bradatú tvár
a chudú nachýlenú postavu.
„Niet nad nový sneh,“ prehodil vzápätí, akoby chcel vyjadriť pochopenie pre
jej bosý postoj. Ale možno si to nevšimol, zadúfala, a neodpovedala.
Nenápadne prestúpila z nohy na nohu; chlad jej medzičasom stihol preniknúť hlboko do kolien.
„Pred rokom som sa musel o takomto čase v Tatrách vyhrabávať z dvojmetrového záveja,“ pokračoval muž medzi dvoma šlukmi. Jeho hlas tlmený snehovými vločkami znel duto a trochu chrapľavo, asi od cigariet. Vek nevedela odhadnúť, ale vo svetle lampy si všimla dlhé primastené vlasy a bradu, ktorá sa
líšila od hipsterskej zanedbanosťou. Mala by niečo povedať, ale ozvala sa jej
zanovitosť. Nepozývala ho do rozhovoru. Ani do svojho zážitku. Obrátila sa
a skrehnutými nohami bez slova urobila ešte jednu brázdu. Vedela, že ju pozoruje a niečo, čokoľvek, si o nej práve teraz myslí. Ale tomu ona aj tak nezabráni. Tak nech si len myslí. Ľudia musia myslieť, sú tak uspôsobení. Musia si niečo myslieť o druhých, aby nemuseli neustále myslieť na seba.
Keď dokončila brázdu, kvokla si a začala si obúvať čižmy. Nohy mala ľadové. Sneh sa sypal teraz vo veľkých chuchvalcoch, jeden z nich zahasil mužovi
cigaretu. Bolo úplné bezvetrie, ticho a noc sa práve rozdelila napoly. Podišiel
bližšie, ohorok hodil do snehu blízko jej výtvoru.
„Pekné,“ povedal a vložil si ruky do vreciek nohavíc.
„Občas to tu neznášam,“ dodal potom, akoby bez súvisu, a nebolo jasné,
či tým myslí panelák, mesto, alebo krajinu. Bol ešte dosť mladý na to, aby pri
neznesiteľnej ťažkosti svojho tunajšieho bytia mohol bez väčších problémov
zdvihnúť kotvy.
„Keď sneží, je tu celkom pekne,“ odvetila mu nakoniec a takisto nebolo jasné, či myslí svet, alebo priestor medzi dvoma panelovými domami. Inštinktívne ho obišla veľkým oblúkom a zamierila k dverám.
„Dobrú noc,“ pleslo ju do chrbta a vyrazilo husiu kožu. Rýchlo zabuchla
dvere. V kabíne výťahu už myslela na dieťa. Hádam sa predsa len nezobudilo.
Čo všetko by sa mu mohlo stať?
Náhlivo otvárala dvere. V byte bolo ticho. Drevenými nohami prešla po
dlážke, nazrela do izby. Dieťa spalo odkopané a odťažité.
V kúpeľni si pustila horúcu sprchu na nohy, zazátkovala vaňu. Voda zapĺňala dno, potom jej siahala po členky. Napadlo jej, že by sa mohla okúpať. Odke-
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dy sa dieťa narodilo, nekúpala sa. Kúpeľňu používala vždy v chvate, načúvajúc
zvukom z bytu, neustále v strehu. Kedysi, keď spolu začali žiť, kúpali sa s Ivanom takmer každý deň. Spolu, osobitne. Potom im prišiel účet za teplú vodu.
Zredukovali svoje radovánky na stredy a soboty, potom soboty. Napokon sa
prestali kúpať. Každý deň sa teraz kúpalo dieťa.
Voda jej siahala už po pás. Nezdalo sa jej to ono. V kúpeľni bolo priveľa svetla, videla si všetky metličkovité žilky na nohách, všetko, čím ju obdarilo dieťa. Vzalo jej aj niekoľko kíl, s ktorými predtým vždy pomerne márne bojovala.
Zavrela oči a oprela sa dozadu. V nohách jej pobehovalo tisíc mravcov. Snehových mravcov. Za zavretými viečkami videla vytrvalé vločky. Potom sa ozval
detský plač.
Sidi hľadá tmu

Sidi má slabosť pre stojacie lampy. Pre ich nehybné svetlo. Svit Johannovho monitora je priveľmi živý, pulzujúci, vtieravý. Ako svetlo reklamy na náprotivnej budove, ktoré sa natíska cez štrbiny zavretých žalúzií do spálne. Sidi
ho musí uprene pozorovať, kým nezaspí. Aj keď zavrie oči, cíti ho za viečkami.
„Vieš, ako vyzerá naozajstná tma?“ pýta sa Johanna. Johann krčí plecami.
Tma ako tma.
Tma tmúca, chce povedať Sidi, ale nevie to preložiť. Do reči, ktorou hovorí
s Johannom, aby si rozumeli, aby jej rozumel, aby mu rozumela??... Sidi už ani
nevie, ako by to malo byť.
Vie však, ako vyzerá tma. Ako má tma vyzerať. Tma tmúca. Tma v drevenici, v osade, kde svieti svetlo iba pri hradskej a v noci je často mínus šestnásť.
Tma hustá, že si jej môžeš nabrať.
Tma v lese, keď nesvietia hviezdy ani sneh.
„Volá sa to svetelný smog,“ vysvetľuje Johannovi. „A presne ako ten smog
v ovzduší je to aj nezdravé.“
„Si chorá?“ díva sa na ňu Johann podozrievavo, keď ju nájde zavretú v kúpeľni bez okien, v byte so zhasnutými svetlami.
„Chcela som si urobiť naozajstnú tmu...“
Tma v poli ďaleko za mestom, kde ju Johann na jej žiadosť vyviezol, bola
prisvetlá. Priveľa šírej oblohy. Hory široko-ďaleko nijaké.
Johann sľubuje výlet do tých najväčších, aké tu majú. Keď sa konečne uvoľní z práce.
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Sidi rozmýšľa, aké to muselo byť v meste za vojny, keď sa zatemňovalo.
„Skús si to predstaviť,“ nabáda Johanna. Johann zavrtí hlavou. Čo by si mal
čo predstavovať, on má iné starosti. Pretrie si oči a prestaví jas monitora.
Sidi osvieti pri pohľade na reklamu jaskyne. Lenže jaskynná tma trvá kratučko, je to len moment prekvapenia, v cene vstupenky.
„Prečo sa bojíš tmy? Veď aj všetky zvieratká spia v tme,“ povedal jej dedko.
„Aj veveričky, aj zajace...“
Sidi si predstavovala veveričky a zajace, kým nezaspala. A strážila dedkov
dych.
Teraz stráži Johannov. Johann chrápe. Ale to nič, aj dedko chrápal. Ktovie,
či aj Mathias chrápe.
Mathias, ktorý ich prišiel navštíviť, keď sa vrátil z potuliek v Tanzánii.
Mathias, ktorý sa chystá v lete na Sibír. Veselý Mathias. On vie, čo je naozajstná tma, Sidi s ním preto aspoň na chvíľu nájde spoločnú reč. Ale na Sibír s ním ísť nemôže. Nemá na to peniaze ani čas. A čo by na to povedal Johann?
Johann počúva Mathiasove príhody a potom si prezerá fotky cez 3D projektor. Lenže tmu Mathias neodfotil. Chcelo by to nejakú studňu, spomenie si
Sidi na Murakamiho.
V meste však nijaké studne nie sú. Tak možno pivnica, pozrie s nádejou na
Johanna. Johannovi sa do nijakej pivnice nechce.
„Nie som krtko. Najdôležitejším zmyslom pre ľudí sa v priebehu vývoja stal
zrak,“ poúča ju.
Sidi neprotirečí, ale keď ide občas prázdnou nočnou ulicou, skúša zatvoriť oči. Väčšinou ich otvorí, keď začuje kroky. Vždy pritom zistí, že sa odchýlila trochu doľava.
A potom raz v celej štvrti vypadne prúd. Celkom prozaicky. Izba, byt, dom,
ulica sa, ako by niekto neoriginálne napísal, ponoria do tmy. Johann zahreší
a udrie päsťou do klávesnice počítača. Sidi vyjde na balkón.
V mestskej tme zvyčajne nevidieť hviezdy. Teraz žiari nad protiľahlým činžiakom Veľký voz.
Láska podľa Platóna

V štyridsiatu tretiu jar svojho života sa Eliška rozhodla, že sa zamiluje. Len
tak platonicky. Aby to nikomu neuškodilo – a najmenej jej –, ba aby, naopak,
pookriala na srdci, ktorého činnosť sa lekárovi pri poslednej prehliadke trochu
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nepáčila. Ani Eliške, ale z iných príčin. Pozdalo sa jej totiž, že najmä za poslednú zimu akosi zlenivelo, zmalátnelo; na väčšinu vecí okolo hľadela zhovievavo, ak nie ľahostajne.
Bol máj, kvitol orgován, v jej materčine „šeřík“, a ju nik nepobozkal pod rozkvitnutou čerešňou, a asi by sa to nebolo stalo, ani keby nebola dávno odkvitla. Už dlhé roky trpela na stabilný a dlhodobý vzťah.
Byl pozdní večer – první máj...
Eliška zase čítala Máchu, púšťala si Beethovenov bagatelle Für Elise a chodila ulicami s otvorenými očami; vstávala s povzbudzujúcou myšlienkou na
svoje tajné predsavzatie a v noci sa jej opäť snívali farebné sny. Každý deň odrazu ponúkal okrem bežných povinností aj možnosť stretnúť a vybrať si objekt citov.
Dobrý výber bolo to podstatné, uvedomovala si. Nemohol to byť niekto,
koho len tak minula na ulici, hoci by mal aj takú výraznú jamku na brade, že
ju možno zahliadnuť z piatich metrov za jeho jazdy na motocykli. Potrebovala človeka, s ktorým by sa jej život mohol prepletať v určitých pravidelných intervaloch, ale spoľahlivo postávajúceho za sklenou bariérou čohokoľvek, čo by
nedovoľovalo citom ľahko si vybrať svoj telesný podiel. Ale najmä, mal to byť
ktosi, na koho by sa rada dívala. Eliška sa vždy rada dívala; jej muž hovorieval,
že fotografuje život, ale nevie svoje fotografie interpretovať. Jej muž vedel interpretovať; alebo si to aspoň myslel. Nevedel fotografovať.
Eliška teda usilovne fotografovala. Pikolíka, čo chodieval k nim do kancelárie, a jeho čistú tvár pod modrou šiltovkou, ktorá odrážala oči. Takú čistú,
že ju nemohla milovať. Ani platonicky. Chlapíka, čo ju každé ráno vozil autobusom do tej kancelárie s veselou poskakujúcou adamčutkou pod úsmevom
s konskými zubami, ktoré boli síce sympatické, ale nedojímali.
Mladého technika, ktorý jej opravoval často mrznúcu starú mašinu s hustými neposlušnými vlasmi farby zlatej pšenice. Škoda, že priveľa nadával. Škoda, že všetci boli takí mladí.
Muž jej zo služobnej cesty písal: Kúp mi vodu po holení, ktorá ti nebude
smrdieť.
Šla do drogérie a precitliveným nosom vdychovala vlahé povetrie.
Už kvitlo všetko, čo kvitnúť malo. Stromom dospievalo lístie. Slnko šikmo
svietilo, zelená pretekala spoza záhrad starých domov a srdce, malátne a pohodlné, sa jej odrazu prudko rozbúšilo.
Nik nešiel oproti ani za ňou. Na Kostole milosrdenstva vyzváňal zvon zvolávajúci veriacich na bohoslužby; jeho hlas sa mäkko vnáral do podvečerného
ticha odľahlej ulice a srdce – akoby si uvedomilo, že potrebuje vodcu – sa náh-
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le prispôsobilo. Bim-bam, bim-bam, Eliška vošla do chrámu, jednoduchého,
svetlého a vzdušného, a spustila sa na lavicu. Zvon sa odmlčal a srdce pokojne
zatíchlo pod tenkou kožou.
Česká neznabožka Eliška, ako ju potajme volala mužova časť rodiny, mala rada kostoly. Pripadalo jej príjemné sedieť pod kupolou modernej stavby,
v ktorej sa skláňajúce slnko pohrávalo s farbami na vitrážových oknách, počú-

Milina Zimková: Astronomická diskusia, 2014

vať monotónne spevy, divné dávnoveké príbehy a myslieť si pritom svoje. Alebo nemyslieť na nič.
„Počuli sme slovo Božie.“
Farár bol čulý päťdesiatnik s kultivovaným hlasom a pestovanou plešinou.
A vedľa neho okrem dvoch posluhujúcich malých chlapcov ešte jeden miništrant, na Eliškino prekvapenie tiež nie mladý. Vysoký muž v sukni a košeli
s čipkovým okrajom, spod ktorej vykúkali nohy v texaskách a obrovských teniskách, mal možno aj toľko čo ona.
Zvlnené vlasy (pre Elišku mali odjakživa kučeraví muži akési fluidum) v nedbanlivom strapatom zostrihu, veľký krivý nos, oči s viečkami gotických ma-
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don. Pri výrazných perách dve kolmé vrásky. Gavroche v strednom veku,
chlapčenský typ, čo dlho nestarne.
Počas celej bohoslužby naňho modloslužobne hľadela. Nemohol jej ujsť zo
zorného poľa a ona ho nemohla osloviť. Všetko bolo tak, ako má byť.
Na druhý deň zvon zvolával veriacich a Elišku. Srdce klopkalo opäť rýchlejšie ako jej podpätky, ale tentoraz presne vedela, od čoho.
Na tretí raz už poznala jeho charakteristický pohyb, keď si zakladal ruky na
neexistujúcom bruchu.
Štvrtý deň bola nedeľa. Eliška varila obed a rozmýšľala, či ho varí aj jeho žena. Na prste mu svietila obrúčka.
Za oknom spievali drozdy.
Eliškin muž si zložil okuliare, pretrel si oči unavené obrazovkou a so smiechom zacitoval: „Kos je u mně vôl, jen jdi a řekni mu to. Ať mně žaluje.“
Eliška sa nezasmiala. Rozmýšľala, ako sa môže volať. Vzala kalendár a prezerala mená. Pri každom zavrela oči a predstavila si príťažlivú tvár. Išlo jej to
ľahko. Zvolila mu meno Richard. Richard Levie srdce.
V pondelok sa vybrala rovno za Richardom, hoci ju stálo trochu invencie
vysvetliť, kam zasa ide.
Richard prišiel. Mal byľku mastné vlasy, ale inak bol taký preduchovnený
a neúčastný jej záujmu, až ju z toho prestupovalo neznáme blaho.
V utorok rozmýšľala, že by si na neho po omši mohla počkať pred kostolom.
V modrej károvanej košeli a modrých džínsach vyzeral ešte sviežejšie. Do
modrého peugeota okrem seba naložil aj jedného z dvoch miništrujúcich
chlapcov, ktorému vo dverách kostola predtým šibalsky stiahol šiltovku na oči.
Odišli do modrého podvečera.
Eliška vždy milovala modrú.
„Už je tu zase to pitomý jaro, ptáci řvou, šeříky smrdí,“ spieval jej muž, aby
svoju ženu s anemickou tvárou rozveselil. Zdala sa mu posledné dni akási posmutnená.
Naozaj bola, keď v stredu Richard neprišiel.
Vo štvrtok kráčala k chrámu s obavami. Srdce poskakovalo arytmicky.
Tentoraz zistila, že črty v tvári malého miništranta-spolujazdca nápadne
kopírujú tie jeho.
Začala rozjímať nad Richardovým otcovstvom – iste je pevný vo viere a výchovných opatreniach, oporný bod vesmíru svojho syna, a pritom prístupný,
láskavý. Hráva s ním futbal, naučil ho všetky finty a raz boli spolu už aj na rybách. Iba oni dvaja. Richard bol čoraz vzrušujúcejší.
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Bola by mu priradila aj vzrušujúcu profesiu, napríklad taký požiarnik-záchranár by bol fajn, aj keby mu prilba pricapila tie pekné vlasy, ale nevyzeralo to, že pracuje na zmeny. Mohol byť ešte architekt. Alebo aspoň bezpečnostný technik.
Pri večeri sa Eliška nahlúpo usmievala, keď si predstavila, že ho náhodou
stretne v meste, zabratého na chodníku do rozhovoru s nejakým známym,
a vypočuje si napríklad jeho sťažnosti na úrady, ceny, politikov, ženu, šéfa, auto a podobne.
Ale nie, Richard by určite nehovoril o takých prízemnostiach. Možno by
mal pre toho známeho, skormúteného nejakou smutnou rodinnou udalosťou,
priateľské potľapkanie po pleci, uistenie o podpore, svojej i nebeskej, a azda by
mu odcitoval aj niečo z Biblie.
Eliška tiež začala čítať Bibliu. Spočiatku len tak listovala, hľadala pasáže,
ktoré si predtým vypočula v kostole, potom sa začítavala hlbšie.
„Bola si u toho kardiológa?“ zadíval sa na ňu muž znepokojene. Interpretoval si jej počínanie.
„Som objednaná až na budúci mesiac,“ odvetila roztržito a našla List Korinťanom.
„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá...“
Do kostola chodievala presne na šiestu, občas sa ticho vkradla až po začatí.
Ale v piatok prišla skôr, chcela si trochu posedieť v tichu. Na jej veľké prekvapenie v chráme sa modlili ruženec. Richard kľačal pred oltárom chrbtom k ľuďom, po oboch jeho stranách malí miništranti. Vošla, práve keď ľud dokončil
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás, hriešnych, teraz i vždycky na veky vekov. Amen.
Vzápätí sa od oltára ozval škrekľavý mužský hlas: „Zdravas Mária, milostiplná…“
Srdce sa jej divo rozbúšilo. Nepríjemný fistulujúci hlas sa jej zarezával až
do mozgu a gumoval všetky jeho pastelové portréty. Toto nemohol byť jej Richard. Odišla.
Po ceste domov si všimla, že orgován už odkvitol, vyschnuté strapce zapadali v lístí.
O týždeň jej doktor oznámil, že prekonala malý infarkt.

