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Úvod 
„Čo si to navarila?“ pohŕdavo a s patričnou dávkou 
nechuti v hlase sa spýtal Roman. „To sa naozaj ni-
kdy nenaučíš variť ako moja mama?“

„Už zase začínaš? Chlapci majú tvarohové rezan-
ce radi,“ rozpačito sa ohradila Dana. „Ustavične 
sa ti niečo nepáči.“ A radšej odišla z kuchyne, aby 
predišla ďalšej hádke. Koľko ich už doteraz bolo? To 
nejde ani spočítať. A väčšinou len pre malichernosti. 
Vlastne nie, nie, oni dvaja sú úplne odlišní a nikdy 
nenájdu spoločnú reč. Túto skutočnosť si uvedomo-
vala čoraz naliehavejšie a čoraz častejšie. Len ešte 
stále nedokázala urobiť rozhodný krok pre zmenu 
vo vlastnom živote. 

Usadila sa k svojim dvom synom do obývačky a vza-
la do rúk pletenie. Po očku sledovala komediálny 
príbeh, na ktorom sa Peťo s Tomášom zabávali. Sú 
jej jedinou radosťou. Bola im mamou, priateľom aj 
radcom. Oni traja tvorili ozajstnú rodinu. Romanova 
neustála nespokojnosť a kritika vnášajú do domu len 
ponurú atmosféru. Praktizovali len akýsi zabehnutý 
spôsob života, ktorý nikomu neprinášal uspokojenie. 
Neprestajne sa samej seba pýtala, prečo nedokáže 
ukončiť toto nezmyselné manželstvo. Nikdy nebola 
do neho naozaj zamilovaná, len si to vo svojej naiv-
nej mladosti myslela a tvrdo na to doplatila. 



Spomenula si na ich svadobný deň. Necítila sa po-
vznesene ako princezná, brala to len ako prirodze-
né vyústenie dlhšieho vzťahu. Dokonca sa na druhý 
deň pohrávala s myšlienkou, že by ten sobáš mala 
zrušiť. Ale vzápätí takú absurdnosť zavrhla. Bolo by 
to proti vtedajším spoločenským normám a zvyklos-
tiam. A preto vyšla v ústrety životu po jeho boku. 
Od vtedy ubehli dlhé roky a vyhliadka na zlepšenie 
sa načisto vytratila. To vedela určite. Zostali jej len 
sny a túžby, ktoré si každý večer pri zaspávaní pred-
stavovala a verila, že v blízkej budúcnosti sa stanú 
realitou.



1.
„Danka, mám pre teba prekvapenie!“ kričal rozrado-
stene Martin už od dverí. „Nože, kde si?“

Dana vyšla z kuchyne a privítala sa so svojim 
partnerom. Ten, nedbajúc na jej zamúčené ruky, ju 
vrúcne objal. 

,,Moja zlatá, tak dnes som bol v útulku a hádaj, koho 
som tam našiel?“ Nečakal na odpoveď a vzápätí po-
kračoval: „Nádhernú malú labradorku. Má asi rok 
a hneď mi padla do oka tak, ako ty. Skrátka láska na 
prvá pohľad.“ 

Dane sa rozžiarila tvár a opätovala Martinovo obja-
tie. „Privezieme si ju dnes aj domov? Mám v kuchyni 
ešte nedokončenú prácu, ale sa poponáhľam a o 
dvadsať minút môžeme ísť.“ 

„So zamestnankyňou som sa dohodol až na tretiu 
hodinu. Takže si bez chvatu dokonči čo potrebuješ a 
stíhame sa aj najesť.“

Dana sa nevedela dočkať, kedy už uvidí malé psíča. 
Zručne vykrajovala cesto, ktoré plnila slivkovým 
lekvárom. O chvíľu stáli na stole voňavé parené 
buchty posypané kakaom. Odkedy chlapci dospeli 
a viedli samostatný život, nemala žiadneho bezbran-
ného maznáčika, dumala. Silné materinské sklony 
nemohla praktikovať na Martinovi a ani nechcela 



a vnúčat sa asi tak skoro nedočká. Vlastne mohla 
a určite by tomu bol rád. Ale muži si prílišnú starost-
livosť po čase prestanú vážiť a všetko začnú brať 
ako samozrejmosť. Vie o tom svoje a rovnakú chy-
bu nemienila opakovať. Peťo, aj Tomáš mali vážne 
známosti, ale na potomstvo sa zatiaľ ani jeden neod-
hodlal. Martin deti nemal, preto sa obidvaja zhodli, 
že malý uštekanček by im spestril život. A boli by 
nútení ísť za každého počasia na prechádzky a tým 
prekonať nutkavú lenivosť.

*

„Dobrý deň, tak sme si prišli po tú labradoriu sleč-
nu,“ zahlásil Martin zamestnankyni v útulku.

„Dobrý deň, krásavica vás už čaká. Vybavíme neja-
ké formality a môžete si ju vziať.“ 

„Ešte ju idem ukázať mojej žene, dobre?“ 

„Samozrejme, nech sa páči, ja zatiaľ všetko pripra-
vím.“

Dana bola v útulku prvýkrát a mala z toho stiesne-
ný pocit. Nešťastný údel zvierat ju vždy rozcíti. Ako 
malá, túžila byť zverolekárkou, ale osud ju nako-
niec zavial inam. Ony sa nedokážu brániť voči ľud-
skej presile. Ich životy sa stali závislými od nášho 
prístupu. Bolo by načase, aby sa ľudstvo nad sebou 
zamyslelo a rolu predátora prehodnotilo. Nakoniec 



zostane človek na planéte ako jediný živý tvor. Za-
bíjanie je balené do tak príjemného konzumu, bez 
ktorého nedokážeme žiť. Ich telá nám slúžia ako 
jedlo, výrobky alebo len pre zábavu. Aj preto je už 
roky vegetariánkou. Vlastne prirodzene ňou bola už 
od detstva, lebo mäsové pokrmy ako lahôdku nikdy 
nepociťovala. Samozrejme, že „ľudskí mäsožravci“ 
by ihneď oponovali, že to je ich údel, akýsi zákon 
silnejšieho. Ale za akú cenu. Hromadné chovy sú 
súčasťou spotrebnej spoločnosti a ľudia sa ani ne-
zamyslia, čím si tie zvieratá musia prejsť, pokiaľ 
sa stanú obedným menu. Agresia vyvoláva agresiu 
a potom sa niet čomu čudovať, že spravodajské šoty 
sú plné zabíjania, vykorisťovania a nenávisti. Mož-
no by stačilo vymeniť si na týždeň role a mnohí by 
pochopili. 

Teraz si prezerala koterce plné zvierat, tie očká, ktoré 
sa pýtajú von. Zovrelo ju pri srdci, najradšej by ich 
vypustila niekde na lúku vyšantiť sa. Nevinné tvory, 
ktoré netušia, prečo sú celé dni zatvorené. A zrazu ju 
zbadala, ňufáčik mala vystrčený cez pletivo, akoby 
vetrila lepší zajtrajšok. Keď sa jej Dana prihovorila, 
začala vrtieť chvostíkom, ani čoby to bola vrtuľa. 
Martin noblesne pristúpil ku kotercu a obe predsta-
vil: „Toto je žena môjho srdca, Danka a toto je naša 
spoločná láska, Amina.“ Dana sa srdečne rozosmi-
ala a poslala Martina vybaviť papiere, nech už idú 
rýchlo domov. 



Takéto niečo by s Romanom nikdy nezažila. Bol ne-
vrlý a nemal rád zvieratá, leda tak mŕtve na peká-
či. Nechcel dovoliť chlapcom ani škrečka. Vraj mu 
nebude po dome pobehovať myš. Tak ostalo len pri 
čítaní knižiek o zvieratkách. Záležalo jej, aby z nich 
vyrástli citliví empatickí ľudia, ktorí si vážia prírodu 
a všetky živé tvory. Dnes sa Peťovi po byte prechá-
dza kocúr a Tomáš má dvojročného psíka. Len keby 
sa odhodlali z taniera celkom vylúčiť aj tie ostatné 
zvieratká. Spoločnosť ich nazvala hospodárske, ako 
keby boli synonymom pre menejcenné, pritom sú 
inteligentné a citlivé. 



2.
„Ešte potrebujem dobrovoľného dohliadača na piat-
kové vystúpenie kúzelníka,“ oznámila Dana pred zá-
verom schôdze. Zrakom prešla po malom kolektíve. 
„Nikto? Čo keby som tým poverila teba, Zuzka?“ 

„Dobre, pani vedúca.“ 

„Vidím, že nadšená nie si, ale niekto musí Agneške 
pomôcť.“

„Okej, veď ja nič.“

„Z mojej strany je to všetko. Ak na mňa už nikto 
nič nemá, môžeme sa rozísť. Želám vám príjemný 
deň,“ popriala svojim spolupracovníkom a išla za-
volať Martinovi. 

„Ahoj zlatko, no ako sa máte?“

„Boli sme na dlhej prechádzke v parku a učil som 
ju kráčať na vôdzke. Veľmi sa jej to nepáčilo, ale 
poriadok musí byť.“ 

„Správne, len to nepreháňaj, aby to nechápala ako 
trest.“ 

„Okej, veliteľka svorky, čau.“ 

„Čau.“ Dana sa pousmiala nad tou hodnosťou, kto-
rou ju Martin poctil. Vždy ju dokáže niečím rozve-
seliť. Vraj veliteľka svorky, kde na to prišiel. Zrazu 



začula klopkanie na dvere. „Prosím.“ Medzi dvera-
mi zbadala Zuzkinu posmutnenú tvár.

„Môžem ťa na chvíľu vyrušiť?“ 

„Samozrejme, poď ďalej.“ 

„Dani, chcela by som ťa o niečo poprosiť. Mám taký 
problém a myslím, že by si mi vedela poradiť.“

„Nech sa páči, sadni si, som samé ucho.“ 

„Ani neviem, ako začať.“ Urobila dlhú pauzu akoby 
hľadala vhodné slová. „Skrátka, náhodou som našla 
Mirovi v počítači fotky a zamilovanú korešponden-
ciu s jeho bývalou. Nechápem, prečo to má doteraz 
uschované. Tvrdí, že ma má rád a chce mať so mnou 
deti.“ Zuzka sa odmlčala a hľadela Dane do tváre s 
očakávaním jasnej odpovede na svoje trápenie. 

Dana si získala u nich v práci prívlastok akejsi 
súkromnej psychologičky kvôli osobitej múdrosti 
a diskrétnosti. Spolupracovníci a známi sa jej často 
zdôverovali, lebo im dodávala energiu a vždy do-
kázala poradiť. Tvrdila, že každý problém má mi-
nimálne jedno riešenie, ale zväčša viac. Postihnutý 
riešenie svojho problému nevidí alebo nechce vidieť, 
ale našťastie sú dobrí poradcovia, ktorým neunikne 
možná úniková cesta. Na konci každého snaženia 
čaká napokon odmena. 



„Ty si sa prehrabávala v jeho počítači?“ spýtala sa 
trochu prekvapene. 

„Nie. Teda neplánovala som to, ale môj sa pokazil 
a chcela som kamarátke poslať blahoželanie 
k narodeninám. Preto som použila jeho. Napadlo mi, 
že by bolo dobré pridať aj nejakú fotku s kvietkami. 
Vieš, Miro rád fotí prírodu a má uložených množ-
stvo obrázkov. A vtedy som objavila tú záložku.“ 

Dana súcitne pozorovala priateľku. Musela utrpieť 
šok pri tom nečakanom objave. „Ako dlho ste už 
spolu?“ 

„Štvrtý rok.“ Zuzka nečakala na Danin názor a vzá-
pätí pokračovala: „A ešte k tomu som videla, že jej 
dátum je týždeň starý, tak si to musel čítať alebo zo-
raďovať alebo čo ja viem čo. Už pred tým sa mi zda-
lo, že sa nejako dlho zaoberá fotkami a keď som išla 
okolo neho, tak okamžite preklikol na inú stránku. 
Nevenovala som tomu pozornosť, až včerajším ná-
lezom mi jeho počínanie dáva vysvetlenie. Myslíš, 
že ho stále mátoží a ja som len náhrada?“ 

„Zuzi, určite to tebou otriaslo. Lenže muži sú jed-
noducho samci a svoje úlovky si radi ponechávajú. 
Akoby si tým zvyšovali ego. Oni sú iní ako my. 
A možno si vás len porovnával, aby si utvrdil, že 
si už našiel tú pravú. Ťažko povedať, čo mu víri 
v hlave.“ 



„Prečo to len nevymazal? Neuvedomuje si, že ma 
tým môže hlboko raniť?“ Zuzka pokračovala akoby 
ani Danu nepočúvala. 

„Zuzka, máš dve možnosti. Buď sa ho rovno na to 
spýtaš alebo to vypustíš z hlavy.“ 

„Ako sa ho môžem spýtať? Myslel by si, že ho kon-
trolujem a začal by ma nenávidieť.“ 

„Ak je inteligentný, tak to pochopí, ak nie, tak ťa 
nie je hodný. Keď ťa skutočne ľúbi a uvidí, že ťa to 
trápi, tak nebude mať problém to odstrániť.“ 

„A možno má takých záložiek viac. Možno ich do-
okola prezerá, aby sa utvrdil aký je borec.“ 

„Zuzka,“ dôrazne oslovila svoju kolegyňu. „Nema-
ľuj čerta na stenu. Spýtaj sa ho a budeš hneď a zaraz 
vedieť, na čom si.“ Chvíľu sústredene hľadela na 
svoju kolegyňu. „Alebo to nechceš vedieť? Radšej 
sa budeš trápiť a dúfať, že ťa to časom prejde?“ 

Zuzka pozrela smutným pohľadom na Danu. Vede-
la, že má pravdu. Ak to nevyrieši, bude ju to hlo-
dať a jej vzťah pôjde dolu vodou. Neustále ju budú 
znepokojovať tie zamilované slová, ktoré čítala. Aj 
tie fotky, na ktorých videla ženu držiacu sa s Mirom 
v náručí. Dokonca tam mal aj zopár jej aktov. „Dob-
re, Danka, máš pravdu, skúsim sa ho na to spýtať. 
Hop alebo trop. Ale sa bojím.“



„Čoho? Pravdy?“

„Máš pravdu, asi sa bojím odpovede, ktorú nechcem 
počuť.“

„Ale inak nenájdeš pokoj, to mi ver.“

„Viem. Drž mi palce a ďakujem. Radšej už idem 
pracovať.“ 

Po jej odchode si Dana spomenula na príhodu s sms-
kami jej muža, ktorá naštartovala definitívny roz-
chod. Vtedy spal vo vedľajšej izbe a ozval sa jeho 
mobil. Chcela mu ho zaniesť, ale medzitým prestal 
zvoniť. V poslednej chvíli zazrela na displeji roz-
svietené meno. Až ju pichlo pri srdci, bolo to žen-
ské meno uložené ako Darinka. Celá sa rozochvela. 
Pohodila mobil na stôl, akoby to bol horúci uhlík, 
ale nedokázala z neho spustiť zrak. Vnútorný hlas 
ju nabádal, aby zistila aká Darinka sa snaží s jej mu-
žom spojiť. Zvedavosť ju premohla a roztrasenou 
rukou stlačila posledné volania. To meno svietilo 
od hora až dolu. Klikla na správy a neverila vlast-
ným očiam. Predtucha sa potvrdila. Hlboké vyzna-
nia lásky, bolo to odporné. Ucítila v žalúdku náhlu 
nevoľnosť a musela sa ísť vyvracať. Myšlienky jej 
skákali jedna cez druhú. Nikdy z jeho úst nepočula 
také zamilované slová. Nikdy nebol k nej taký vľ-
údny. A ona hlúpa sa o neho po celý čas stará, len 
aby nemal dôvod na kritiku. Úpenlivo rozmýšľala, 



čo urobiť. Tváriť sa akoby nič alebo mu to rovno 
vytmaviť. Nemiluje ho, ale ešte stále je jej manžel 
a práve porušil pravidlo korektného spolunažívania. 
Ponížil ju a ona sa musí rozhodnúť. Teraz by bola 
najvhodnejšia chvíľa na rozvod, pomyslela si. Ale 
si nebola istá, či je na tento krok pripravená. Rozum 
velil jasne. Najlepším dôvodom býva nevera. Keby 
mala inú povahu a inú výchovu, tak by neváhala. 
Ako je možné, že si to nevšimla, dumala. Samozrej-
me, že nie, veď sa v dome len obchádzajú ako cud-
zí ľudia. Pocítila k nemu pravý nefalšovaný odpor. 
Práve vtedy Roman vstal a išiel do kúpeľne. 

„Volala ti Darinka,“ oznámila mu vecným tónom 
a pri tom sledovala jeho reakciu. 

Očervenel a len sucho povedal: „Aha.“

„Čo aha, viac slov k tomu nepovieš?“ 

Obišiel ju, akoby bola kus nábytku, zvesil vetrovku 
z vešiaka a už ho nebolo. Tak to sa na neho podobá, 
nikdy sa nestaval k problémom zoči-voči. Najľah-
šia cesta je únik. Neukázal sa ani do večera. Dana, 
Dana, ako dlho sa chceš nechať ponižovať. Sama ne-
vieš, čo chceš. Vzchop sa, si na svet súca žena, chla-
pi po tebe pozerajú a ty sa roky zahadzuješ takýmto 
sebcom. Nech si ho Darinka má... Z myšlienok ju 
vyrušil Peťko vracajúci sa z tréningu. 



„Ahoj mamulienka, čo máme dobré pod zub?“ 

„Segedínsky guláš,“ sucho odvetila. 

„Mňam, ty si tá najlepšia mamička na celom svete,“ 
objal ju a hrnul sa k naservírovanému jedlu.

Dana so záľubou hľadela na svojho syna. Chutilo 
mu a popri tom jej rozprával o nejakom zážitku, kto-
rý poriadne nevnímala. 

„Čo si taká mĺkva?“ 

„Idem požiadať o rozvod, Peťko.“ 

Nachvíľu prestal jesť a len dodal: „Konečne.“



3.
Amina vycítila, že sa panička blíži a dávala to naja-
vo pobehovaním od Martina ku dverám.

„Áno, áno, už prichádza.“

„Ahojte moji milí, vidím, že som tu veľmi vítaná. To 
ma naozaj teší.“

„No vitaj, naša veliteľka. Amina ťa zavetrila, keď si 
bola ešte niekde na ulici.“

Psík sa vrtel dookola a vyskakoval od radosti, len čo 
Danu zočil medzi dverami.

„Ako to môže na takú diaľku cítiť? 

„Psia intuícia.“

„Škoda, že tá ľudská zakrpatela. Mnohým nedoro-
zumeniam a tragédiám by sme sa vyhli.“ 

„Aký si mala deň?“ Martin sa spýtal obligátnu otáz-
ku a dal jej pusu na ústa. Mohlo to vyzerať ako 
rutina, ale Dana si to veľmi vážila. Cítila jeho nefal-
šovaný záujem.

„Taký bežný, žiadne sťažnosti, žiadne pochvaly. Ale 
aj tak by mi bodla dobrá káva. A tú veliteľku by si si 
mohol odpustiť.“

„Niekto musí byť veliteľ a ty si na to ako stvorená.“



„To určite. Veliteľa všetci na slovo poslúchajú a tu je 
morálka celkom povolená.“

„Až tak zlé to hádam nie je. Nech sa páči kávička 
a kúpil som ti aj obľúbené punčáky.“

„Tak to si dnes užijem dokonalú slasť,“ žartovne 
dodala umývajúc si ruky. „Juj, ako rozvoniava. Už 
sa mi zbiehajú slinky na tú dobrotu. A ty čo, zlatko, 
ako si trávil deň?“

„Boli sme na prechádzke a potom som išiel učiť tú 
mladú študentku, čo sa pripravuje na prijímačky. 
Musím uznať, že angličtina jej ide veľmi dobre.“

Dana si medzitým vyložila nohy na fotelu, ako to 
mala v obľube a usrkla si z kávy. Dlho sa zadíva-
la na Martina a počúvala, ako sa obšírne rozhovo-
ril o dnešnej prechádzke s Aminou. Momentálne je 
skúškové obdobie a preto nemusí každý deň zostá-
vať dlhšie v práci. Voľný čas môže venovať psovi 
a prospeje to aj jemu. Minulý rok v lete dovŕšil 
šesťdesiatku, ale je stále čiperný. Na zaslúžený od-
počinok sa zatiaľ nechystá, ale treba byť pripravený 
aj na takú možnosť, ako zvykol hovorievať. 

Osud ich spojil dokopy pred troma rokmi. Obaja 
boli vtedy voľní a zahojení po predchádzajúcich 
vzťahoch. To je najvhodnejší čas pre budovanie pev-
ného zväzku, lebo ani jeden partner už nemá šrámy 



na duši a nenesie si v sebe žiadnu zášť a predpojatosť.

„Čo si tak ticho?“

„Dnes bola za mnou Zuzka s takým vzťahovým pro-
blémom. Vlastne to ani nie je problém, len ona to tak 
vidí. Našla priateľovi v počítači zamilovanú kore-
špondenciu a fotky s predchádzajúcou partnerkou.“

„No a? Veď ľudia si medzi sebou zaľúbené vetičky 
píšu.“

„Lenže oni sú spolu už štyri roky, ale dátum na zá-
ložke bol čerstvý. Zuzka sa domnieva, že tajne na 
ňu myslí a pripomína si ju občasným prezeraním. 
A také odhalenie nie je pre ženu nič príjemné.“ Dana 
pokračovala v hlasnom uvažovaní: „Vy muži by ste 
mali najradšej svoj dvorček s niekoľkými sliepočka-
mi. Vtedy by ste boli šťastní a hrdinovia.“ Pozrela 
na Martina a položartom pohrozila: „Dúfam, že ty 
také záložky nemáš. Minulosť je preč a spomienky 
sa majú uchovať už len v srdci. Taký je môj názor.“

„Danka, my muži sme iní. Radi si ponechávame 
svoje trofeje, aj keď už nič neznamenajú.“

„Tak takú logiku nechápem. Mali ste teda ostať žiť 
v tlupách a bojovať o pozíciu alfa samca. To som 
zvedavá, aké trofeje by ste mali v takom prípade. Vý-
vojom sa civilizácia dostala na úroveň partnerského 
spolužitia a preto by ste to mali rešpektovať....“ Zra-



zu jej v mozgu kliklo, nohy si zložila z fotelky a zvý-
šeným hlasom sa spýtala: „ Chceš tým povedať, že 
aj ty sa v  počítači prehrabávaš v nejakých záložkách 
svojich bývaliek? A k tomu, v tvojom veku!“ Amina 
zbadala, že niečo nie je v poriadku a postavila sa 
k paničke akoby na pomoc.

„Ale Dani, samozrejme, že nie. Som rád, že ťa mám. 
Si najlepšia a najkrajšia žena môjho života a neris-
koval by som kvôli takým bláznovstvám stratiť tvo-
ju dôveru.“

Lenže Dane už blikala kontrolka a vtedy sa príval 
negatívnych myšlienok nedal zastaviť. „Nehovoríš 
to veľmi presvedčivo, čisté svedomie nemáš“, ešte 
nahnevane dodala. Dala Amine obojok a vyšli von. 
Decembrový vietor jej fúkal do tváre, ale nič na to 
nedbala. Prišli do blízkeho lesa a tam ju nechala na 
voľno pobehovať. Načo som vôbec začala s touto 
témou. Úplne ma svojim názorom rozladil. Čo to 
naozaj nechápu, že ženám sa také podrazy nerobia? 
Veď to je podobné ako podvádzanie. Takýcm spôso-
bom sa predsa vytvorí protichodné prúdenie, ktoré 
naruší rovnováhu vzťahu.

*

Martin zostal nehybne sedieť a potom otvoril note-
book. Klikol na záložku, ktorú si uchoval pre prí-
pad sentimentálnej nálady. Mal tam niekoľko fotiek 



z dovoleniek a výnimočné životné situácie. Áno, 
bola to jeho minulosť, ale on bol jej súčasťou, tak 
prečo by si občas nemohol zaspomínať. Pozeral na 
tváre žien, ktoré mu prešli životom. Ani jedna sa 
Dane nevyrovnala, vtom jej neklamal. Ona je prí-
tomnosť, aj budúcnosť. Nijaká iná už nebude mať 
v jeho živote miesto. Mechanicky preklikával fo-
tografie jednu za druhou. Pociťoval akési prázdno, 
žiadne motýliky, žiadne emócie. Jeho vnútro neza-
reagovalo ani jemným zachvením. Nechával sebou 
manipulovať, ani si to neuvedomoval. Nakoniec sa 
dopracoval k rozsiahlej zbierke vzťahov. Nevenoval 
pozornosť varovným signálom, videl len to, čo mu 
v danej chvíli vyhovovalo. Pritom stačilo tak málo. 
Zložiť ružové okuliare a mať jasnú myseľ. Alebo je 
na vine on sám? 

Už ako dieťa bol nenapraviteľný rojko. Rodičia 
ho neprestajne usmerňovali obávajúc sa, že si neo-
bozretnosťou pokazí život. Stalo sa. V mysli si pred-
stavil matkine oči, z ktorých vyžaroval nevyslovený 
smútok. Alebo to bola výčitka? Dnes sa to už nedo-
zvie. Nikdy nahlas nevyslovila svoje pochybnosti. 
Na konte má niekoľko krátkodobých pomerov a flir-
tov, dve nevydarené manželstvá a tri vážne vzťahy, 
na ktorých mu skutočne záležalo. Dana má porado-
vé číslo šesť. Už používa jej rétoriku, pousmial sa 
v duchu. On to tak matematicky neberie. Zaľúbi sa 
a verí, že navždy. Dana má pravdu, muži túžia po 



láske, ale zároveň ich ženie pud zdolať každú pek-
nú ženu. Sám výberu partneriek nikdy nevenoval 
náležitú pozornosť. Jeho kritéria sa vo veľkej miere 
obmedzovali len na telesnú stránku. Neskúmal ro-
dinné pomery svojich známostí, postačovalo mu ich 
jemné správanie a primerané vzdelanie. Preto sa mu 
to vždy vypomstilo a rokmi a skúsenosťami veru 
veľmi nezmúdrel. 

Do Bratislavy prišiel ako mladý neskúsený učiteľ 
z malého okresného mesta. Nedokázal sa hneď udo-
mácniť, aj keď mesto ponúkalo množstvo aktivít. 
Veľká osamotenosť ho prinútila hľadať narýchlo 
niekoho,  kým by sa cítil milovaný. Zaujímal sa o 
rozvedené mamičky, ktoré netúžili po ďalšom die-
ťati. Vrhal sa do neperspektívnych vzťahov, len aby 
zahnal samotu. Ale paradoxne vždy veril, že našiel 
tú pravú. A tak strávil väčšinu života starostlivosťou 
o cudzie deti, ktorých matky ho použili ako náhrad-
ný program. Vtedy to tak nevnímal, ba cítil sa po-
ctený takou výzvou. Teraz to už vidí celkom jasne. 
Ženy sú v prvom rade zamerané na starostlivosť o 
potomstvo, preto hľadajú vhodného kandidáta, ktorý 
spĺňa ich požiadavky. Milenecký vzťah hrá pre nich 
len vedľajšiu rolu. Majú potrebu žiť v úplnej rodine 
len kvôli deťom, inak by si vystačili aj samé. A on si 
dobrovoľne vybral osud náhradníka. 

Rozjímanie o vlastnom živote ho primälo učiniť 



zmenu v myslení a v prístupe k sebe samému. Člo-
vek má nekonečné množstvo možností, ale neustá-
le skĺzne k rovnakému spôsobu života, akoby nad 
sebou nemal vládu, akoby bol otrokom vlastných 
zvykov.

Dana má pravdu. Život nám ponúka výzvy a skúse-
nosti nás formujú, ale história je už nemenná a preži-
tá. Nemôžeme sa vrátiť a urobiť reparát, aj keby sme 
po tom akokoľvek túžili. Prítomnosť nám umožňuje 
vystríhať sa opakujúcich sa chýb a zachovať sa inak. 
Už som ako filozof, pomyslel si. Začal postupne vy-
mazávať minulosť, ktorá už stratila dôležitosť. Sú 
to len vlastné zlyhania, ku ktorým sa nemienil vra-
cať. Načo aj, keby bola niektorá z tých žien pre neho 
dôležitá, tak je v jeho súčasnosti. Očakával ľútosť, 
ale akoby na tých fotkách ani nebol on, ale nejaký 
cudzí muž s jeho tvárou. Pocítil zrazu úľavu a voľ-
nosť. Ešte chvíľu pozeral na prázdnu obrazovku 
a potom sa vybral pohľadať tie dve.



4.
„Mirko, pamätáš, ako som na tvojom počítači písala 
Denise blahoprianie?“ začala opatrne Zuzka.

„Áno, prečo?“

„Vieš chcela som jej priložiť aj nejakú originálnu 
fotografiu s kvetinami.“ Urobila pauzu a po chvíli 
pokračovala. „A náhodou som narazila na priečinok 
s názvom Princezná Di.“

Miro sa zrazu postavil, akoby ho pichla osa a doslo-
va zakričal: „Ako si si mohla dovoliť prezerať moje 
súkromné veci!“

„Myslela som, že tam máš fotky princeznej Diany 
a články o jej živote.“

„Tak a teraz si už spokojná? Páčili sa ti?“ Kričal roz-
horčene behajúc po izbe, akoby mu otvorila zakáza-
nú trinástu komnatu. 

„Čo na mňa kričíš, snažím sa ti to vysvetliť a to isté 
očakávam aj od teba.“

„Vysvetliť? Tak tu máš vysvetlenie,“ kričal. „Rená-
ta bola moja veľká láska. Bol som do nej zaľúbený 
až po uši. Nebolo dňa, žeby sme spolu netrávili čas. 
A je preč. Doteraz som to celkom neprekonal,“ sadol 
si a tvár si skryl do dlaní. Zdalo sa, že ho to naozaj 
veľmi bolí. Po chvíli pokračoval oveľa miernejšie. 



„Chcel som zabudnúť, ale nedokážem. Je to silnejšie 
ako ja.“

„A akú rolu v tvojom živote hrám ja?“

„Ľúbim ťa a chcem s tebou žiť a mať deti.“

„Aj s Renátiným duchom? Nie, ďakujem. Ja potre-
bujem silného chlapa, o ktorého sa môžem oprieť. Si 
obyčajné nevyrovnané decko. Môžeš sa ďalej utápať 
v žiali za svojou princeznou. Ja som kráľovná a tak 
aj od teba odchádzam. A mimochodom, od princez-
nej má naozaj ďaleko,“ uštipačne dodala.

Zdvihla sa a zabuchla za sebou dvere. Bastard je-
den, lomcovala ňou zlosť. V tom momente si neu-
vedomovala, že spálila za sebou most, po ktorom sa 
už nedá vrátiť späť. Pripadalo jej to, to najlepšie, čo 
mohla v danej situácii urobiť. Ba bola na seba pa-
trične pyšná, ako to bravúrne zvládla.

Následky skratového rozhodnutia si začala uvedo-
movať až dodatočne, keď prišla k rodičom. Hrdosť 
ju už opustila a vystriedala ju ľútosť nad sebou. Za-
tvorila sa v izbe a pustila si príjemnú hudbu sku-
piny Bee Gees. Zababušená do deky pozerala von 
oknom. Snažila sa analyzovať klady a zápory ich 
spolužitia, ale akosi sa jej nedarilo. Myseľ mala ubo-
lenú a triezve úvahy neprichádzali. Najradšej by sa 
otočila naspäť a schúlená v Mirovom náručí precitla 



zo zlého sna. Ba cukalo ňou mu zavolať a za všetky 
vykričané slová sa ospravedlniť. Veď čo bude robiť 
bez neho. Cítila nekonečnú prázdnotu, vnútro jej 
išlo roztrhnúť od bolesti. Slzy ju pálili v hrdle a ten 
strašný pocit nie a nie odísť. Rozum velil nepopus-
tiť, ale srdce pišťalo za ním. Ako to len prekonať? 
Dlho do noci sa prehadzovala, až napokon zaspala 
nepokojným spánkom. 

Opuchnuté oči prezrádzali, že noc sa neobišla bez 
sĺz. Našťastie nikto jej nekládol zvedavé otázky. Len 
Dana šípivým pohľadom hádala, že prišlo k roztrž-
ke. Neskôr sa Zuzka u nej zastavila a vyrozprávala 
jej celý priebeh debaty. 

„Tak to malo byť, len ešte nechápeš súvislosti. Ale 
príde čas, keď budeš blahorečiť dňu, keď si to ukon-
čila. To mi ver. A jemu budeš ďakovať, že ti prišiel 
do života a nasmeroval ťa ďalej. 

„Ale ja som teraz smutná a neviem, čo mám ďalej 
robiť. Chýba mi,“ namietala Zuzka.

Každý človek, ktorého stretneme, je našim učiteľom 
života. Každú učebnú látku a lekciu, ktorú nám 
uštedrí, treba zvládnuť a použiť v náš prospech. Inak 
sa budú podobné situácie znovu a znovu opakovať. 
Viem, viem, je to ťažká teória, ale pokús sa nad tým 
aspoň zamyslieť. Nič nie je donekonečna čierne 
a ani biele. Strieda sa to ako deň s nocou. Ty máš 



teraz noc, ale svitne ti krásny slnečný deň a  budeš si 
ho môcť vychutnávať plnými dúškami.“

„Ja ho chcem, chýba mi. Určite to nevydržím a za-
volám mu.“

„To nech ťa ani nenapadne. Ver, nedopadlo by to 
dobre. Umelo odďaľovať nevyhnutný koniec nemá 
význam. Keby ti bol sľúbil, že sa pokúsi o nápravu, 
tak by si šancu zaslúžil. Ale keď sa ľutuje a utápa 
v minulosti, treba vycúvať.“ 

Dana ju veľmi dobre chápala. Rozchod nie je ľahká 
záležitosť. Sama ho nedotiahla do konca, keď pri-
chádzali príležitosti. Držala sa nefungujúceho vzťa-
hu ako kliešť. Áno, po objavení zaľúbených smsiek 
s Darinkou, už bola definitívne rozhodnutá. Ale Ro-
man prišiel v noci domov s poukazmi na dovolenku. 
Oči mal vyplakané a horou sľubov ju ubezpečil, ako 
bude už všetko inak. Uverila mu, lebo chcela veriť. 
Veľmi prahla po harmonickom vzťahu. Túžila udr-
žiavať teplo rodinného kozuba ako to videla u svo-
jej starej matky. Starý otec si ju preto vážil a nikdy 
na ňu ani hlas nezvýšil. V domácnosti jej pomáhal 
a keď bola chorá, tak jej varil citrónový čaj s me-
dom. Dane to pripadalo také prirodzené. Až dospie-
vaním pochopila, že bežné to vôbec nie je. V dobre 
fungujúcom vzťahu je nutná vyváženosť – dáš – do-
staneš a naopak. Partneri nevyužívajú jeden druhé-
ho, ale hľadajú cesty ako spolužitie zdokonaľovať. 
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