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Rača sa prebúdzala zo svojho mrazivého rána. Kráčala som na 
zastávku a ani neviem prečo som sa ponáhľala, keď som mala mrte 
času. Oranžové pásy svetla ma doháňali, vytvárali mihotavé tiene, 
aby ma uzavreli do svojich oceľových obručí.  

Pouličné svetlá zrazu zhasli a mne sa dostalo vyslobodenia. 
Zriedeným atramentom oblohy sa hnali tmavé chmáry.  

Triasla som sa na celom tele. Myslela som si, že keď si dám dlhú 
sukňu, nepotrebujem pančuchy. Ale neviem od čoho som sa 
drkotala viac. Či od zimy, alebo od toho, čo ma čakalo a na čo som 
nebola vôbec pripravená. Vždy som si vravela: „ty ťapa, narátaj 
v duchu do desať, pokiaľ otvoríš ústa.“ Ale nie. Nefungovalo to. Kým 
sa mi v hlave vyrojila jednotka, ústa všetko stihli vykvákať. Mozog 
som založila ako maminu zlatú retiazku. Naozaj neviem, prečo som 
to bola ja, kto zorganizoval výlet do domu smrti. 

Osamelá ako zamrznutý cencúľ, zízala som na krivé koľajnice. 
Spoza rohu sa vynoril tieň. Na okamih ma zohriala nádej, že je to 
ktosi z našej partie, ale vzápätí sa vytratila ako tá trocha tepla, ktorú 
som si ukrývala vo vrecku. Neznámy chlap si ma ani nevšimol. Veď 
prečo by aj? 

Asi ma mráz nakoniec premenil na kus ľadu ako v rozprávke 
o Zimnej kráľovnej. Stala sa zo mňa priehľadná, zamrznutá voda. Tak 
som si povedala, že keď ma nik nevidí, potom ja môžem pokojne 
vypliešťať oči. Ale to som nemala robiť, pretože ten chlap si to 
všimol. Z konečnej sa prihrkotala vysvietená električka. Trojka. 
Dvere sa otvorili. Chlap ma prepálil pohľadom a potom nastúpil. 

Zrazu som si pripadala hrozne špinavá. Oči toho neznámeho 
muža na mne viseli a zasvinili ma svojou bezduchou lascívnosťou, 
primitivizmom s obrysom nahej podstaty nevyslovenej túžby. Celé 
telo ma začalo svrbieť akoby som bola po fleši. Ježíš fleš... 

Stala som sa súčasťou všetkej špiny naokolo, vietor ma mohol 
kmásať ako odpadky z nevysypaného kontajnera. 
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Hodila som pohľad na náramkové hodinky. Potiahla som ich 
Petre. Tá bude zúriť. Potom mi napadlo, že by som ich mohla streliť. 
Fleš myslí za teba. 

Ježíš, kde sú ostatní? 
Pokojne som mohla byť strčená v teplej posteli. Ale to som si iba 

navrávala. Celú noc som nedokázala zažmúriť ani oko. Zaspala som 
len nad ránom a chvíľu nato ma zobudila Petra. Tak toto vôbec 
nepochopím. Vstane o dve hodiny skôr len preto, aby jednu hodinu 
zabila v kúpeľni a ďalšiu pred zrkadlom. Určite mi to spravila 
naschvál. Buchotala s dverami od skrine. Dala som si vankúš cez 
hlavu, aj tak to bolo zbytočné. 

Foter nebol doma. Zase ho zobrali do nemocnice. Ani neviem po 
koľký krát. Už bola z neho len vycivená troska. S Petrou sme si robili 
vtipy, že keď ho nebude, tak najprv musíme obísť kanály pri dome, 
či sa do niektorého neprepadol cez mriežku. Napadlo mi, či ho mám 
vôbec rada. Ale ako ho môžem mať rada po tom všetkom? 
Spomenula som si ako ma nosil na rukách, kupoval mi bábiky... ibaže 
to bolo dávno.  

Pozrela som na oblohu, ktorá sa zapaľovala červeným svitom.  
Áno, to bolo strašne dávno. Bolo to tak dávno, že mi to 

mnohokrát pripadalo akoby to bolo v inom živote. V takom 
skutočnom živote, ktorý by obostrel Luciu Rendišovú svojou láskou 
a šťastím.  

Je tu dobrá kosa. Začala som byť fakticky napálená. Ja, ťapa, 
samozrejme musím prísť ako prvá. 

Nechcela som si to priznať, avšak mala som veľmi dobrý dôvod 
trčať na zástavke a hlavou si nechať víriť myšlienky ako rozfúkané 
igelitky. Nechcela som na to myslieť. Nedokázala by som byť doma 
a počúvať trafené Petrine drísty o tom ako sa musí štukovať na 
skúšku, pretože ona musí mať všetko za jedna. Sestrička v akom 
svete to žiješ? Nedokázala by som počúvať tie drbnuté kydy a pritom 
nemyslieť na Staša -  prestať myslieť na to, že ho idem odprevadiť na 
jeho poslednú cestu. Do riti, Stašo, prečo si ma nezobral so sebou? 

Už je to tu. Nechali ma v tom samu. Ako vždy. Pozerala som sa na 
ďalšiu električku pohýnajúcu sa zo zástavky. Išla by som aj sama, 
lenže netuším ako sa dostanem do krematória. Dano povedal, že sa 
nemusíme starať.  
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Mala som pred očami Stašov koniec, Toľkokrát som o tom 
uvažovala, až sa mi tá predstava zhmotnila do reálneho obrazu. 
Stálo ho vidím ako sa mu šmyknú ruky a on padá chrbtom dolu. Má 
roztiahnuté ramená asi mi chcel zamávať. Pletence vlasov sa mu 
hadia okolo tváre a usmieva sa. Odvíja sa to ako spomalený film, 
nečakane sa mu na tvári objaví prekvapený výraz a z brucha sa mu 
vynorí zakrvavený koniec trúbky z lešenia. Neviem koľkokrát padal 
v mojej mysli, ale vždy keď letel dolu, tak sa pred mojimi privretými 
očami usmieval. Usmieval sa presne rovnako ako vtedy, keď mi 
povedal, že si dá zlatú dávku. Že sa z tohto zmrdaného sveta 
vygumuje. Vyvádzala som ako šialená a on sa iba usmieval tým 
záhadným úsmevom. Rozrevala som sa a hodila sa mu okolo krku. 
Nie. To nie! Stašo, tak ma zober so sebou. Bude to bezva party. Zlatá 
ulička, na konci ktorej ťa čaká posledný fleš a potom už len... Bože, 
čo je len potom? 

Do očí sa mi tisli slzy a navrávala som si, že je to určite od zimy. 
„Čo tu klepeš kosu!“ Na zástavke sa ani duch zjavil Dano. 
„To ti pekne ďakujem.“ Zazrela som na neho, ale uľavilo sa mi. 

Takmer som ho v obleku ani nespoznala. „Ostatných si kde nechal?“ 
Nemusel odpovedať, pretože som zazrela Dášu s Patrikom. 

Viedla si ho akoby s ním chodila. Napadlo mi, či boli spolu, ale 
potom som si povedala, že to pokojne môžem hodiť za hlavu.  

Boro vliekol kyticu. Pozdravili sme sa a ja som poškuľovala 
dookola, či ho nezazriem. Zrazu som ho chcela mať pri sebe. 
Dodával mi istotu, aj keď som sa s ním rozišla. Lucia, rozišla si sa 
s ním skutočne? 

Z konečnej sa hrkotala päťka. 
„Ideme!“ Zavelil Dano. 
„Čo ostatní?“ Opýtala sa Dáša. 
„Sú to debili.“ Neudržala som sa. 
„Lucia, si v poriadku?“ Dáša sa obrátila ku mne. 
„Čo by mi asi tak malo byť?“ 
„Nemôžete toho nechať?“ Zasiahol Dano. 
Nasáčkovali sme sa dovnútra. Dvere sa už zatvárali, keď pricválal 

zadychčaný Slimo. 
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Ježíš, to ticho je strašné! Bojovala som s plačom. Zahryzla som si 
do jazyka, až to zabolelo. 

Lavice pred katafalkom boli do posledného miesta zaplnené a 
všetci desivo mlčali. Ľudia, čo sa nezmestili do lavíc, postávali v 
uličkách. Zo splývajúcej černe vystupovali múčnaté tváre. A ruky. 
Mali ich preložené na hrubých zvrchníkoch. 

My sme stáli vzadu. Ani jeden z nás sa neopovážil čo i len 
hlasnejšie vydýchnuť. Šibla som pohľadom doprava. Dano civel na 
odreté špice svojich adidasiek. Oči mal červené. Vedel, že sa naňho 
pozerám, ale neodvážil sa dvihnúť hlavu. Otcov oblek mu bol veľký, 
aspoň mu nohavice prekryli tenisky. Celá naša partia sa vytiahla. 
Jaro sa vyhrážal, že kto príde v rifliach, toho z pohrebu vyrazí. 
Zakázal aj minisukne. Musela som si vypočuť celú prednášku, kým 
som z Petry vytiahla jej dlhú čiernu sukňu a samozrejme aj svetrík, 
pretože čiernu nikdy nenosím. 

Ticho prehlušila hudba. Ťahavé tóny deprimovali. Ich faloš sa 
prepletala uličkami, vnikala do mramorových tvárí, opantávala 
myseľ, stávala sa prirodzenou súčasťou mlčiaceho davu. Mala som 
dojem, že mi z toho určite šibne. 

Do presklenej steny sa oprelo raňajšie slnko a kosé lúče sa 
rozbehli po náprotivnej stráni. Tráva, z ktorej zliezol len 
prednedávnom sneh, sa ešte nestihla vyrovnať a nabrať farbu. Malé 
náhrobky vrhali po špinavohnedých, poľahnutých trsoch dlhé tiene. 
Kdesi pod strechou sa ozvalo čvirikanie. Dvihla som hlavu. Cez 
prasklinu v okne pod povalou preletel vrabec. Na chvíľu ma to 
odpútalo od scenérie odohrávajúcej sa v neprívetivo studenej 
miestnosti s desivo mĺkvym zhromaždením. Tá diera je malá a ten 
vrabček by sa na ostrom výčnelku mohol poľahky zraniť. 

Mala som zovreté päste až sa mi nechty zarývali do dlaní a nútila 
som sa na to nemyslieť. Ale tá predstava kdesi v mojej hlave bola 
silnejšia ako moja mizerná vôľa. Opäť som uvidela Staša ako visí 
napichnutý na lešenárskej trubke a z brucha sa mu valí krv. Nie, 
takúto smrť si určite nezaslúžil. On nie. Poznám niekoľkých, komu by 
som to dopriala.  
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–Ježišikriste, prečo Stašo?– 
Prichádzal zriadenec. Stašo by asi neprežil, keby mu na vlastnom 

pohrebe rečnil kňaz. Pri tej hlúpej myšlienke som sa nechtiac musela 
usmiať. 

V autobuse do krematória sme si neodpustili srandičky. Zabávali 
sme sa na Danovi. Otcov oblek mu chodil okolo tela, necítil sa vo 
svojej koži a my sme mu to vôbec neuľahčovali. Dáša si zachovávala 
odstup, ale nakoniec sa aj ona pridala svojím štebotavým smiechom. 
Tých zopár dedkov a babiek, čo s nami cestovali, nám mohli byť 
ukradnutí. Najviac kydov vypotil zo seba Patrik. Bol ako šibnutý. 
Ukazoval ako by chodil s rúrou v bruchu. Keď sa k nemu pridal malý 
Slimo, skoro som sa pocikala. Jednoducho sme si nechceli pripustiť, 
že kamarát z našej partie odišiel. Navždy. To predsa nemôže byť 
pravda. Ideme na bohovú party a Stašo nás tam bude čakať so 
svojím typickým úsmevom, so svojím zapleteným vrkočom ako 
čínsky mandarín, so svojou úprimnou túžbou po živote. 

Prišli sme do rozlúčkovej miestnosti v krematóriu a smiech nás 
prešiel. Jaro podopieral mamu. V tvári bola popolavobiela, určite 
musela byť pod práškami. Stáli pri otvorenej rakve a prijímali 
kondolencie. Za mamou sa z druhej strany krčila Majka, Stašove 
dievča. Čierny kabát nedokázal zahaliť pokrivenú chrbticu. Majka 
bola telesne postihnutá. Stašo ju miloval aj s jej hrbom. 

Jaro bol načisto divný. Spomenula som si ako som ho stretla na 
našej ulici a on sa len pochechtával. "Ha, vieš čo je nové? Bracho mi 
zomrel." Samozrejme, že som to vedela hneď v ten deň. Medzi 
feťákmi v Rači sa správa rozniesla rýchlosťou blesku. 

Teraz mu ten hlúpy úsmev z tváre zmizol. Oči mal plné sĺz. 
Obzrela som sa dookola. Spoznala som niekoľkých ľudí. Poškuľovali 
sme po sebe, akoby sme sa videli po prvý raz. Uhýbali pred priamym 
pohľadom. Vlak života pískal na konečnej, a bolo to strašne reálne, 
strašne kruté. To poznanie nás zaskočilo, nechceli sme sa deliť o 
účasť. Vina za nezmyselnú, násilnú smrť poletovala kdesi 
vydýchaným vzduchom. Kriváci – všetci naokolo. Krivili sa. Určite 
neuniesli ťarchu vlastného svedomia. Najradšej by zaliezli kamsi do 
dier. Neskoro. 

Stašova tvár na poduške zo svetlého brokátu mi pripadala akoby 
si len na chvíľu zdriemla. Nebolo v nej žiadnej stopy po utrpení, 
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ktoré musel prekonať. Niečo som povedala jeho mame, už ani 
neviem čo. Pamätám si iba na jej drobnú suchú dlaň. Natiahla prsty, 
aby mi opätovala neosobný dotyk, ale nemala silu ich zovrieť. 
Napadlo mi ako Stašo musel prespávať v Pankhauze, pretože ho 
mama vyhodila z domu. Kradol jej veci. Teraz tu stála ako scvrknutá 
čierna múmia, z ktorej sa nadobro vytratil život. Neviem, čo to bolo 
za pokušenie, ale mala som strašnú chuť do nej rypnúť a opýtať sa, 
či to takto nechcela. Bola som pri tom, keď po ňom hodila bundu 
a vykrikovala na celý panelák, aby sa jej stratil z očí. Stašo to urobil. 
Dnes sa tie jej oči, hlboké ako čierne studne, plnili slzami. Mama, 
predsa si to tak chcela. Alebo nie? 

Boro položil kyticu s bielymi karafiátmi ku truhle. Zložili sme sa 
na ňu spoločne. Nechceli sme žiadnu stuhu s nápisom. Veď Stašo 
tam odniekadiaľ zhora bude dobre vedieť, že je od nás. Stašo budeš 
nám chýbať... a hlavne mne. 

Atmosféra v Rozlúčkovej miestnosti bola príšerná. Musela som 
ujsť na terasu zalievanú raňajším slnkom. A tam som sa rozplakala. V 
tej chvíli mi bolo úplne fuk, či ma niekto vidí alebo nie. 

Po zábradlí poskakovali vrabce. Cítili vo vzduchu blížiacu sa jar. 
Zhlboka som sa nadýchla. Bože, aké to majú títo tvorčekovia 
jednoduché. Ich život je taký priamočiary. Zháňajú omrvinky, čosi 
pod zub, a lásku. Príde jar, spária sa a... 

Napadlo mi, prečo Stašo nikomu nezavolal, aby mu pomohol. 
Takéto akcie sme nikdy nepodnikali sólo. Posratá hliníková trubka. 
A opäť sa mi mysľou prehnala tá ťaživá otázka: čo ak to spravil 
úmyselne? Ježíš, nie. Feťák nedokáže dokonať samovraždu do 
absolútneho konca. Droga ho až príliš silno drží pri živote. Ešte tak sa 
predávkovať, ibaže toho je schopný začiatočník. Feťák o tom len 
kecá, ale nikdy to nespraví, droga ťa chce, lebo ťa pomaly rozkladá. 

A potom mi napadlo, že ktosi z toho mosta zavolal sanitku. Čo ak 
tam predsa len s niekým bol? A čo ak mu ktosi k tomu pádu 
pomohol? 

Začalo toho byť na mňa veľa. Slnečný lúč vyrazil spomedzi 
mrakov akoby ten zhora na mňa ukázal prstom. 

Musela som sa vrátiť naspäť. 
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"...odišiel nám milovaný syn, brat, priateľ..." 
Zriadencovu reč prerušilo neľudské zavytie. Katafalk s rakvou 

začal klesať. Jaro musel prichytiť mamu, aby sa nezosypala z lavice. 
Pozrela som sa na Dana, po tvári sa mu kotúľali slzy a vtedy som si 
uvedomila, že plačem rovnako ako on. Chytil ma za ruku a vyšli sme 
zadným vchodom von.  

"No, samozrejme!" Dano vyprskol. 
Oproti nám išli Fero, Borguli, Denis a Vaľa, zvyšok našej partie. 

Váhavo zastali pred schodmi. Denis po mne pokukoval. Vytiahla som 
vreckovku a vytrela si kútiky.  

Vošla do mňa zlosť. Mali sme sa stretnúť pred ôsmou na 
zastávke. "Ste obyčajní kreténi!" Pridala som sa k Danovi. 

"Ideme dnu." Zavelil Borguli. 
Ten idiot by zmeškal aj vlastný pohreb, napadlo mi. 
"Čakáme vás dolu." Dano iba hodil rukou. 
Ani mne sa nechcelo strácať s nimi čas. Zdalo sa mi zbytočné im 

vysvetľovať, že už je vlastne po všetkom. Plná sklamania a 
rozhorčenia súčasne, som sa pobrala za Danom. Snažila som sa 
pritom ignorovať Denisov provokujúci pohľad. 

Stašo... Bol fantastický kamarát, mal obrovský zmysel pre humor. 
Prahol po živote, žil a miloval ho tak ako len on vedel, aj keď bol 
zaradený do tej najnižšej priehradky spoločnosti. Avšak nám mohli 
byť všetci kravaťáci ukradnutí. Často mi napadlo, že ho na nohách 
drží iba ten záhadne vyvierajúci optimizmus. V Rači nebolo feťáka, 
ktorý by ho nepoznal, a myslím, že ho mali radi všetci.  

Jeho priamočiara túžba po živote napĺňala aj môj. A teraz bol 
preč. Spomenula som si na Majku, jej tvár ani vytesanú z kriedy. Oči 
mala vysušené, pod nimi hlboké kruhy. Nebola už schopná plakať. 
Čo by som robila na jej mieste? Neviem... asi by som sa zabila. 

Do tváre sa mi zadrapil pichľavý vietor. Zaplašil melanchóliu 
spomienok, ktoré tak nástojčivo doliehali na moju myseľ. Chcela 
som sa pohnúť, ale predo mňa sa posadila malá kôpka 
našuchoreného hnedého peria.  
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Čupla som si, natiahla ruku. Vrabček vystrel krk. Asi čakal nejakú 
sladkú omrvinku. Keď ju nedostal, tak odletel preč. Pobrala som sa 
dolu chodníkom vysypaným bielym kamením. Vtáci majú krídla, 
preletia popri nástrahe. To len my ľudia sme takí nemožní. 

Dano ma čakal na cestičke zvažujúcej sa od cintorína. 
"Včera som volala s Alanom." Snažila som sa tváriť, že o nič 

nejde. Asi sa mi to nepodarilo. 
"No a?" Danove zreničky sa ligotali. 
"Má pre nás štof." 
"Nemám prachy." Dano zvesil plecia. 
"Mám kilo." 
"Kilovka nebude stačiť." 
"Možno bude." 
"Ale neviem, kedy ti to vrátim." 
"Nemusíš... vieš, chcem aby sme sa naštofovali na jeho počesť." 

Ježiš, fleš - Stašo tento bude iba pre teba, to ti sľubujem. 
Dano skamenel s ústami otvorenými ani kapor. 
Otočila som hlavu v smere jeho pohľadu. Z vysokého komína sa 

vyvalil hustý čierny dym. "Myslíš, že to je Stašo?" 
"Neviem." Dano mi opätoval pohľad, ale vzápätí sa opäť zahľadel 

k budove s vysokým komínom. Z dverí sa trúsili postavy v čiernom. 
"Nemôže to bolieť?" 

"Čo?" 
"No, keď ťa pália." 
"Ako ťa to môže bolieť, keď si mŕtvy?" 
"A ako to môžeš vedieť?" 
"To je dobrá pakovina!" Hľadela som na ten vysoký biely komín. 

Dym zredol, takmer ho nebolo vidno. "Stašo mi povedal, že keď raz 
zomrie, tak by si neprial, aby sme boli nakysnutí." 

"Z človeka zostane iba hŕbka popola," Dano pokračoval vo svojej 
hlúpej meditácii, "nasypú ťa do urny..." Akoby ma vôbec nepočul. 

"Na teba by stačila škatuľa od instantnej kávy," prerušila som ho, 
"taký si vysušený." 

"Ja, že som vysušený? Ty si ako žiletka!" 
"Žiletka? Pozri!" Vyhrnula som svetrík nad sukňou a zobrala do 

prstov pokožku na bruchu. 
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"Čo si ukazujete?" Zozadu sa ako duch vynoril Denis. 
Stiahla som si svetrík. "Pôjdeme ku mne." 
"Čo foter?" 
"Je v nemocnici." 
Denis sa na mňa bezočivo usmieval. Rozpálilo ma to. 
"Denis, zabila by som ho! Rozumieš?" 
"Koho?" 
"Toho hajzla, čo nechal Staša visieť tri hodiny napichnutého na 

lešení." 
"Nevieme, či tam s niekým bol." 
"Ktosi zavolal mobilom záchranku. Ja si to zistím." Bola som 

pevne odhodlaná, že vypátram s kým bol Stašo pre hliník. A myslela 
som to vážne. So Stašom sa vyparil z môjho srdca aj ten posledný 
kúsok zmyslu pre reálny život. Aspoň som to vtedy tak videla. 

"Vybodni sa na to." Dano kývol hlavou dozadu. 
Po chodníku prichádzal zvyšok našej partie. Paťo mal červené oči. 

Nikdy by som si nepomyslela, že ho uvidím revať ako malé decko. 
Bola zima, ale mňa zahrieval pocit pripravovaného flešu. Chvíľu 

hrial, a vzápätí sa pridal k okolitému mrazu, aby mi spálil srdce. 
„Čo ak skočil dolu naschvál“ Obrátila som sa k Danovi. 
„To nevrav ani zo srandy.“ Dano uprel na mňa pátravý pohľad. 
„Mal smolu. Nič viac a nič menej.“ Povedal Denis. Chvíľu som 

myslela, že mi dokáže povedať čosi milé. Možno tých pár slov, na 
ktoré som celý čas čakala. „Tebe už z toho fetu nadobro hrabe.“ 
Dodal a neprestával na mňa hľadieť. 

„Ja som čistá.“ Ani neviem, z ktorého kúta mojej duše vyletel ten 
výkrik, aby sa mi predral perami. 

Možno by bola zo mňa celkom slušná herečka. Rozosmiala som 
sa, aby som zakryla slzy neúprosne sa tlačiace kútikmi. 

Chalani sa rozrehotali so mnou. 
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Poskladali sme sa na víno. Samozrejme, že to najlacnejšie. 
Nedokázala som k nemu ani pričuchnúť. Sedeli sme v obývačke a 
zízali do telky. Nebyť tej hlúpej komédie, na ktorej sme sa rehotali 
ako blázni, pripadala by som si ako na kare. Možnože to aj bol kar. 
Posledná rozlúčka s feťákom musela byť veselá. Stašo si to prial, 
všetci sme si to priali, a nemohlo to byť inak. Alebo..? Kdesi hlboko v 
prsiach čosi pichalo ako keď si oblečiem novú blúzku a zabudnem na 
špendlík zašitý kdesi v látke. Ten špendlík v mojich prsiach nešlo 
jednoducho vybrať a zahodiť preč. Celá partia nahodená do 
sviatočného, takto sme sa stretli asi po prvý raz. Už cestou z nás 
spadli rozpaky a celkom sa stratili, keď sa blázon Paťo u nás doma 
začal predvádzať. Všetci sa váľali od smiechu. Odkiaľsi vysnoril 
podprsenku. Bola Petrina, o číslo väčšia od mojej. Denis si 
samozrejme neodpustil štipľavú poznámku na moju veľkosť.  

Iba som mrdla plecom. Paťo si vyzliekol košeľu a natiahol si 
podprsenku cez ramená. Nedokázal ju zapnúť a tak mu uzáver 
poletoval voľne po chrbte. To už som sa neudržala a šúľala sa s 
ostatnými. 

Avšak v tom smiechu, ktorý mal oslobodzovať, bolo čosi 
nanútené. Čosi kŕčovité, sťahujúce rebrá, brániace sa slobodne 
nadýchnuť. Akoby sa v izbe neustále vznášal Stašov duch. Bol 
takmer hmatateľný. Stál za chalanmi rozvalenými na sedačke a 
prísne ich kontroloval, aby niekto nezačal nejaké trafené kecy o 
smrti. Zakázaná téma každého tlačila v kútiku duše. Oslobodením 
bolo pre nich čučo, ktoré sa rýchlo míňalo. Nebolo ho zase až tak 
veľa. 

Vaľa mi básnila o svojom novom chalanovi. Vnímala som ju na 
pol ucha. Pohľadom som sa dohovárala s Danom. Škúlila som po 
telefóne a čakala, kedy konečne zazvoní.  

Nebolo v tom nič dopredu naplánované. Naozaj som to 
nepripravovala ako keď si človek povie, že zajtra bude makový koláč 
a on vytiahne hrubú knihu s receptami. Fleš ťa ťahá, chceš ho mať, 
ale ak tomu ťahu podľahneš, nikdy to nie je ono. Ja sa musím nechať 
poláskať tou predstavou, dýchať podľa nej, urobiť si v hlave kúsok 
voľného miesta, pretože len potom dosiahnem vrchol. Avšak večer 
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pred Stašovým pohrebom som improvizovala. Jasné, volala som 
Alanovi, ale len preto, lebo som potrebovala počuť jeho hlas. Ten 
magor si to vysvetlil po svojom.  

Začalo mi zvierať žalúdok. 
Pozrela som sa po Denisovi. Všimol si to. Iba som ohrnula pery. 

Už ťa má, Lucia a už ťa nepustí. Myslíš si, že dokážeš tomu 
vzdorovať, že si dokážeš naplánovať zástavky na fleš ako keby si 
robila nedeľnú jazdu autobusom? Akože si na rodinnom výlete 
a škemreš od fotra drobné na zmrzlinu? Už ťa má a spraví z teba 
sračku bez vlastnej vôle. V duchu som počula Denisov krik. Nechcelo 
sa mi na to myslieť. Denis sa stal pre mňa vzduchom. 

Jediný z partie, kto sa naozaj opil, bol Slimo.  
Z kuchyne sa ozval treskot riadu. Poriadne napálená som vbehla 

dovnútra, ale keď som zbadala Slima ako sa kyvoce nad drezom, 
zlosť ma prešla. 

"Umyjem to." Rukávy saka sa mu pritom máčali vo vode.  
Slimo bol celkom zlatučký. Bolo jasné, že jediný z partie, kto to 

nezvládne, bude Slimo. A jediný, kto to nezvládol, bol Slimo. Asi by 
som mu mala závidieť. 

Bez slova som sa zohla po zakotúľaný hrniec. 
"Nemusíš mať obavy. Dám to do poriadku." Slimo si čupol a 

handrou na riady utieral rozliatu mláčku vody. 
V chodbe som sa zrazila s Denisom. Tváril sa, že vychádza zo 

záchoda, ale určite tam na mňa striehol. Schmatol ma za ruku. 
Chcela som sa mu vytrhnúť. Bol silnejší. Pritisol ma o stenu. 
Nemohla som nič robiť, stehnom mi tlačil medzi nohy. 

"Daj mi pokoj. Nemôžem ťa ani vystáť!" 
Rukou mi zovrel hrdlo. Nemohla som dýchať. 
"Lucia, mňa sa nezbavíš do konca života. To ty dobre vieš." 
Zazvonil telefón. Denis ma pustil. Kto by ho nepoznal, ten by 

nikdy neuveril, že jeho až neskutočne detsky vyzerajúca tvár sa 
dokáže stiahnuť do odporného úškľabku. 

Schmatla som nedočkavo slúchadlo a srdce mi poskočilo. 
"Máš to prichystané." Alanov hlas mi zaznel ako hudba z raja. 
"Dobre, budem ťa čakať." Snažila som sa tváriť pokojne, to 

znamená tak, že volám s mamou. Celá obývačka visela na mne 
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pohľadom. Neviem, či som až tak dobrá herečka, pre istotu som sa 
otočila. 

„Príď si pre to.“ 
„Mami, teraz nemôžem.“ Musela som sa vykrútiť. Cítila som 

Denisov pohľad, ktorý mi do chrbta asi vypálil dieru. 
"Tak ma počkaj." Alan z môjho hlasu vytušil o čo kráča, ale 

nepovedal to veľmi ochotne. 
"Som doma." Zavesila som. 
"Balíme. Príde mama." Zahlásila som do pléna, pričom som 

Danovi nebadane kývla hlavou. 
Chalani sa už i tak zberali. Film v telke skončil. Borguli vyciedzal z 

fľaše posledné kvapky. Patrik doloval spod sedačky pokrkvanú 
košeľu. 

Denis sa postavil. "Čakáš fet. Mňa neojebeš." 
"Ty vypadni prvý. Ak ťa tu mama nájde, tak schytáš pár faciek." 

Zvrtla som sa a opätovala vyzývavý pohľad malých čiernych 
zreničiek. "Ja som už mesiac čistá." Ani som pritom nemrkla. 

"Vieš komu môžeš vešať bulíky?" 
Jeden po druhom sa postupne vytrácali von. Nervózne sa 

motkali. Na tvári každého sa zračila úľava, že to máme za sebou. 
Vaľa ma pobozkala. "Zavolaj mi." 
Pokúsila som sa opätovať jej úsmev. Uvedomila som si ako 

hrozne závidím to šťastie, ktoré sa jej rozlievalo po tvári. 
Úsmev mi asi nevyšiel, pretože Vaľa zvážnela. Pritiahla sa ku 

mne. "Aj ja som ho mala rada. Viem ako ti je." Zašepkala mi do ucha. 
Ježíš, Vaľa, nemáš ani potuchy ako mi je. 
Denis sa medzi dverami otočil. Chcel mi niečo povedať, ale zúrivo 

som ho vystrčila von. 
Dano sa pretvaroval, že nezvláda šnúrky na teniskách. Čakal, kým 

všetci vypadnú. S jednou nohou v chodbe sa otočil. "Lucia, musím si 
ešte odskočiť." Sprisahanecky pritom na mňa zažmurkal. 

Pustila som ho na záchod a zavrela chodbové dvere. Vzrastalo vo 
mne napätie, mimovoľne som si okusovala nechty. 

V kuchyni sa ozvali nejaké zvuky. "Ježiši, Slimo!" Okamžite mi 
napadlo. 
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Nechcelo sa mi veriť vlastným očiam. Všetky riady boli umyté. 
Čerstvo vytretá dlážka sa leskla. Slimo zvesil sako prehodené cez 
stoličku. Zápasil s rukávom, do ktorého sa nedokázal dostať. Chcela 
som mu pomôcť, keď v tom zazvonil zvonček pri dverách. Vytrielila 
som von. 

"Ty tu čo robíš?" Nedokázala som premôcť sklamanie. 
V otvorených dverách sa na mňa rozpačito usmievala Dáša. 
"Zabudla som si kabelku." 
"Odkedy nosíš kabelku, ty krava?!" Stúpala vo mne zlosť. Asi ako 

vždy pred čakaním na fet. 
"Oddneška." Dáša sa pretlačila popri mne dovnútra. 
Išla som za ňou do obývačky. "Chceš ma špehovať?" 
Na sedačke vskutku ležala malá čierna kabelka. Dáša si ju 

zobrala, blysla po mne nenávistným pohľadom. "Lucia, ak si začneš 
niečo s Danom, vyškriabem ti oči!" 

"To má byť čo?" Oprela som sa rukou o veraje, aby som jej 
zahradila cestu. 

"Viem, že tu ostal." 
"Nikto tu nie je." 
V chodbe sa ozval hrmot. Dášina tvár sa roztiahla do 

víťazoslávnej grimasy. Potiahla mi ruku. Nebránila som jej a vyšla 
som za ňou z obývačky. 

Pri vešiaku sa váľal Slimo. Chcel si navliecť topánku. Nezvládol to 
a padol na zem ako podťatý snop. 

Obidve sme k nemu priskočili a pomohli mu na nohy. 
"Dal som to do poriadku." Slimova tvár žiarila spokojnosťou. 
Dáša behala pohľadom zo Slima na mňa a naspäť. "Kde je?" 
Vtom momente sa vo mne uvoľnil ventil. Alan mal každú chvíľu 

prísť a ja som tu stále mala opitého Slima a navyše Dášu, ktorú som 
v poslednom čase nemohla vystáť a ktorej trafená žiarlivosť mi pila 
krv. Uvoľnil sa ventil ani na tlakovej nádobe a dal priechod hnevu, 
strachu a napätiu nazbieranému za celý dnešný deň. "Ty jebnutá 
piča! Nebudeš mi rozkazovať s kým mám alebo nemám chodiť!"  

Slimovi sa stiahla tvár. Bolo mi ho ľúto. Nemohla som si pomôcť, 
ktosi vo mne manipuloval mojou vlastnou vôľou. A ten ktosi bol pán 
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a ja len bezmocný otrok. "Pakujte sa obidvaja preč!" Dodal môj hlas 
bez akejkoľvek ľútosti. 

Nie, nechcem, aby ste išli preč. Zostaňte tu. Prosím, prosím. Jazyk 
sa mi v ústach zasekol. Tej sile kdesi hlboko v mojom vnútri som sa 
nedokázala vzoprieť. 

Dáša medzi dverami hodila po mne vraždiaci pohľad. Podoprela 
Slima pod pazuchou a obidvaja zmizli bez slova preč. 

Klesla som v chodbe na lavičku, nohy ma nedokázali uniesť. 
Civela som do prázdna a tam sa mi vyjavila Stašova tvár. 

Usmieval sa na mňa. Hovoril, že má štvrtku, a že sa pokojne so 
mnou o ňu podelí. Zacítila som čosi slané na perách a uvedomila 
som si, že plačem. 

"Si v poriadku?" Dano vyšiel zo záchoda. 
"Už mal byť dávno tu." Odkiaľsi som vytiahla vreckovku. 
"Akoby si nepoznala Alana." 
"Ty chodíš s Dášou?" Stiahlo mi hrdlo. 
"Čo ti tá piča natárala?" Tentoraz zvýšil hlas Dano. 
Postavila som sa, aby som sa mu mohla pozrieť do očí. Nechcela 

som znášať ďalšie klamstvo. 
"Bol som s ňou iba raz." Dano sklopil zrak. 
Zvrtla som sa a vrazila do kúpeľne. Túto vetu som už raz počula 

a teraz sa ku mne vracala v desivých spomienkach. Útočili na zmysly, 
aby mi vypálili oči a prepichli ušné bubienky. 
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"Čo ti na tom vadí? Bol som s ňou iba raz!" Denis sa nafukoval, 
akoby to mal byť práve on, kto by mal byť urazený. 

"Ako to môžeš povedať? Prisahal si, že zakiaľ budeme spolu 
chodiť, nezačneš si so žiadnou inou." 

"Myslel som si o tebe viac, ale si obyčajná slepica ako ostatné.“ 
Denis odul gamby. 

„Takže tvoje prísahy sú len divadielkom! A nás, pán samec, nechá 
od radosti kvákať!“ Cítila som ako vo mne čosi vrie. 

„Lucia o čo ti ide?“ 
„Mne? O čo ide tebe? Pichnúť vtáka do každej, čo roztiahne 

nohy?“ 
„Takto si nikdy nevravela.“ 
„Samozrejme, dokiaľ som nepoznala teba.“ 
Denis ma chcel chytiť okolo pása, ale som sa mu vytrhla. „Kto ti 

to vykuvikal?"  
"Si blbec, keď si si myslel, že tu v Rači sa niečo také utají." 
"Veď sa nič nestalo." 
Tak toto nemal hovoriť, vošli do mňa všetci čerti. "NIČ? Pre teba 

je to nič? Nenávidím ťa!" 
Napadlo mi, že som na plaveckom sústredení z PAKY mohla mať 

aj štyroch chalanov, ale ja nie. Povedala som si, že som dala slovo. 
Predsa je to čosi záväzné. Prisahali sme si. Veď to nie je len tak! 
Prečo si každý robí z huby riť a vypúšťa svoj smrad na kohokoľvek, 
kto je ochotný načúvať?  Ale ja som so svojou ochotou skončila. 
Stačilo. 

A potom mi prešlo hlavou ako mi Petra vravela, čo všetko so 
mnou robili v nemocnici. Vraj mi dávali dvadsať percent. Bože, čo to 
znamená dvadsať percent? Že sa za mňa modlila, aj s mamou. Prečo 
ma vymodlili? Prečo ma nenechali umrieť? Bola som mŕtva na 
osemdesiat percent. Načo ma z toho dostali? Aby som teraz hľadela 
do vyškereného Denisovho ksichtu? 

"Ty z toho narobíš, prosím ťa."  
Vošlo do mňa čosi jedovité. Chcela som mu skutočne ublížiť. 

"Najlepšie bude, ak sa už neuvidíme." Mala som pokojný hlas, akoby 

Chris Hallies   FLEŠ (skutočný príbeh)



16 
 

to nehýbalo mojím vnútrom - akoby sa jednalo o voľajakú pôžičku, 
prachy, ktoré treba vrátiť, aj keď si človek myslel, že dotyčnému 
záleží predsa na čomsi inom. Dobre. Na! Tu máš a pakuj sa! 
Neukazuj sa mi v živote viac na oči! 

"Ty mi chceš dať kopačky?" Denisovi navrela na krku žila. To bolo 
jasné znamenie, že sa rozhodol prejsť do útoku. 

"Áno." 
"Chceš povedať, že sa už nestretneme?" 
"Nie." 
"Ty si myslíš, že mi povieš čau ako nejakému záprdku? A tým to 

končí?" 
"Áno." 
"Lucia, ty patríš mne." 
"Nie." 
"Si moja." 
"Mám ťa v piči!" 
Denis ku mne podišiel a spakruky mi strelil facku. Strelila som mu 

aj ja, ale on mi to vrátil z druhej strany. V ušiach mi bili kostolné 
zvony. Kopla som ho a mierila som presne. Denis ma udrel do pŕs. 
Strašne to zabolelo, na okamih mi vyrazil dych. 

Zazrela som, že ktosi ku nám uteká. Nedbala som na nič, pred 
očami mi tancovali červené kruhy, ale ja som sa na neho vrhla celou 
silou.  

Keď nás od seba odtrhli, Denis mal na tvári škaredé škrabance. 
Ucho mu krvácalo, skoro som mu ho odhryzla. Mne tiekla červená z 
rozbitého nosa, od krvi som mala celú blúzku. Asi som vyzerala ako 
mäsiarsky učeň, ktorý absolvoval prvú zakáľačku.  

Bola som pevne rozhodnutá, že ho už v živote nechcem vidieť. 
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Sledovala som Danove vypracované svaly. Vyzliekol sa do pol 
pása a kýval sa na sedačke do rytmu, ktorý som nemohla počuť. V 
ušiach mal slúchadielka a v ruke držal Petrin volkmen. Došlo mi, že 
musel preňuchať zásuvky. Jediný z chalanov nosil dlhšie vlasy. Na 
pohrebe ich mal stiahnuté do chvosta, teraz mu voľne poletovali po 
nahých ramenách.  

Dano bol iný. Patril do partie, ale väčšinou sa držal bokom. Bol 
tak trochu záhadou a ja som si myslela, že práve to ma na ňom 
priťahuje. Nevedeli sme o ňom veľa. Vždy prikvitol na akciu akoby sa 
dajakým mystickým spôsobom dozvedel čas a presné miesto, kde sa 
máme stretnúť. Pohrávala som sa s myšlienkou, že si s ním začnem. 
Keby sa to dozvedel Denis, asi by ho zabil. 

Teraz som ho mala tu a bola som na ňom závislá. Nemohla som 
byť sama. Teraz nie. Bolo mi jasné, že keby som mu nesľúbila fet, 
vypadol by s ostatnými. Ale v duchu som si nahovárala, že je tu kvôli 
mne. Zaujímam ho iba ja a nič iné. Podarilo sa mi tej predstave 
uveriť. 

Prestal sa natriasať. Všimol si ma, že stojím vo dverách ani keby 
som sa bála vojsť do vlastnej obývačky. Vytiahol slúchadielka z uší. 
"Máš inzulínku?" 

Vypleštila som naňho oči. "Ježišikriste a ty ju nemáš?! Vždy ju 
nosíš pri sebe!" 

"Asi som ju niekde stratil."  
Začala som sa klepať.  
Vedela som to. Vedela som, že keď sa na niečo strašne teším, 

nikdy to nevypáli tak ako si predstavujem. Zahryzla som si do pery. 
Danov spýtavý pohľad si žiadal odpoveď. Náhle sa mi rozsvietilo. 
Musela som mať Janinu inzulínku. Schovala si ju u mňa, keď tu bola 
na priepustku z detoxu. Nechcela sa tam vrátiť. Ani neviem ako som 
ju presvedčila, že tam musí ísť. Pred bránou ústavu mi strčila do 
vrecka svoje inštrumenty.  

Ako strelená som vbehla do detskej izby. Rozdrapila som dvere 
na skrini. Prehŕňala som sa kopou špinavej bielizne, myslela som, že 
mi už nadobro hrabe. Na dne sa váľal ruksak. Zdrapla som ho za 
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spodok. Okrem mojej zamilovanej knižky a špinavých nohavičiek z 
neho nevyliezlo nič. Zúfalo som ním zatriasla ešte raz. Na dlážku 
napokon vypadla jedna vytrasená Sparta. 

Poskladala som sa akoby ma ktosi obral o kosti. "Lucia, sústreď 
sa!" Celou svojou vôľou som sa snažila potlačiť nepríjemnú guču 
vystupujúcu zo žalúdka, tlačiacu sa do krku, brániacu nadýchnuť sa.  

Neviem, čo sa vo mne zaplo, ale pomohlo to. Rozsvietilo sa mi 
akoby som v čiernom tuneli uvidela svetlo a potom som už išla 
naisto. Inzulínku som predsa musela schovať pred mamkou. 
Ježišikriste... takmer som zabudla dýchať, ale bola tam. Zabalená v 
čistej vreckovke pod svetríkmi a blúzkami. 

Vyšla som z izby. Ešte sa mi zahmlievalo pred očami.  
Dano bol zapichnutý do sedačky, plecami mu mykalo, počúval si 

hudbu akoby sa nič nestalo. Vlastne, čo sa stalo? Nenávidela som ho 
za to ako som ho strašne potrebovala. 

Musela som ho potrestať. "Si chuj. Obyčajný, posratý, nemožný 
jebo." Pomaly som artikulovala a pritom som sa na Dana usmievala. 
Ruky som mala schované za chrbtom. To jeho natriasanie mi strašne 
liezlo na city.  

Dano mi ako blbec opätoval úsmev a potom si vytiahol z uší 
slúchadielka. "Vedel som, že ju budeš mať." 

Prekukol ma. Chcela som ho trochu natiahnuť, ale z môjho 
pohľadu určite vytušil o čo ide. Zbytočne som sa snažila schovať 
inzulínku za chrbtom. 

"Máš šťastie, že Jana včera dostala vychádzku." Ukázala som mu 
nájdený poklad. 

"Ty máš šťastie." 
Nestihla som mu odpovedať, pretože sa ozval zvonček pri 

dverách.  
Alan sa tváril naštvane ako vždy, keď musel niekomu z nás 

priniesť osobne fet. "Máte šťastie, že som mal cestu okolo." 
"Fakt, máme šťastie." Ozvalo sa za mojím chrbtom. 
"Ježiši, nemôžete si odpustiť tie kydy!" Už som sa nedokázala 

ovládať. Podala som Alanovi prachy. 
"Lucia, si v poriadku?" Alan si ma premeral, až sa napokon 

pohľadom pristavil na mojej čiernej sukni. 
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Miesto odpovede som iba neurčito zakývala hlavou. Ako by som 
mohla byť v poriadku? Moja existencia sa skondenzovala do tejto 
chvíle. Zhmotnila sa nado mnou ako obludný balvan, vrhajúc ma do 
svojho šedivého, bezvýchodiskového tieňa. Okraje tej hmoty sa 
odlupovali, padali priamo na mňa. Mrvili sa na krátke ústrižky ani 
dosekaný film v pokazenej premietačke života. Tie jemné, 
priesvitné, nehmatateľné ústrižky mali energiu desivej lavíny, 
gniavili ma svojím strašným tlakom. 

Jediným východiskom bol ten biely štvorček poskladaného 
papiera, ktorý som držala medzi prstami. Úžasný biely štvorček so 
svojím obsahom, so svojím hriešnym tajomstvom. Biely štvorec 
znamená nebezpečné tajomstvo. Je v tom symbolika ako 
v rozprávkovom príbehu s tajomným šatníkom zakrytým bielou 
plachtou. Dievčatko vstúpilo do zakázanej komnaty. Jediná vec, čo 
tam bola, to bol ten zakrytý šatník. V tme svietil ako biely štvorec. 
Bol jediným východiskom, pretože prinášal nebezpečenstvo 
nespoznanej istoty. Odstránilo plachtu a vstúpilo dnu. Dvere 
zavŕzgali, pánty boli staré a vetché. Snáď zadržalo dych, snáď načisto 
prestalo dýchať. Nevedelo nič, išlo za svojou istotou. Sú len dve 
cesty. Cesta späť je trestom a tá druhá...  

Nevieš nič, tušíš, možno sa len pohrávaš s predtuchou vzdialenej 
istoty, že vo vnútri bieleho štvorca ťa čaká iný svet. A keď sa 
napokon ukáže, spoznáš, že je to svet, ktorý ovládajú jasné pravidlá. 
Je to svet, kde na jednej strane rieky stojí dobro a na druhej zlo. 
Môžeš si vybrať. A vždy si môžeš vybrať, nech je trest akokoľvek 
neúprosný. Nemusíš sa hneď hodiť do stredu rieky. Prehneš sa – je 
z teba most a spojíš obidva brehy...  a snáď tam stretneš svojho 
kráľa. 

Alan mal najlepší štof v celej Rači. Milovala som ho za to, ... a 
nielen za to. Alan by ma nikdy nepodviedol. Vedela som, že dávku 
pre mňa naváži presne a ani nezmieša heroín s nejakým šitom. Na 
Alana som sa mohla spoľahnúť.  

Ako by som si teraz želala, keby som ho mohla vymeniť s 
Danom. 

Alan preložil bankovku medzi prstami a pichol si ju do 
rozopnutej bundy. "Doniesol som ti štvrtku." 
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Zneistela som. "Mám iba kilo." Úsmev mi tentoraz vyšiel. "Tak 
sme sa predsa dohodli." 

"Žiaden problém, dáš druhý raz." 
Spomenula som si ako som ho raz vytočila. Keď sa mi v slúchadle 

ozval jeho hlas, s tlčúcim srdcom som povedala: „Milujem ťa!“. 
Hneď som zložila. Zatínala som päste, akoby mohol Alan z toho 
zloženého slúchadla uvidieť moju napätú tvár plnú nerozhodnosti. 
Akoby mohol vyjsť von cez mušľu a ja som mu v tom nedokázala 
zabrániť. Nakoniec som to nevydržala a vyvesila telefón. Teraz si 
môžeš vyvolávať, nadávať mi do streštených báb a neviem, čo 
všetko. Ježíš, ale čo keď mi bude chcieť povedať čosi iné. Čo keď..? 

Telefón zostal vyvesený až pokiaľ neprišla Petra. Alan nevolal. 
Teraz na mňa mrkol a vypadol preč. Zostal mi Dano. Bola som na 

ňom závislá... Ježiši, bola som na ňom strašne závislá. 
"Dones lyžičku." Zahlásil Dano skôr ako som zmizla v kuchyni. 
To sa nedá vydržať. To NIE! Zahryzla som si do jazyka. To 

neustále komandovanie. Ako foter alebo mamka. –Dones to, dones 
hento! Urob tamto. Prines toto. Ukáž to. Sprav to.– Nie, nie... doriti! 

Zabohovala som nahlas. Už som chytala paniku, že ihla je 
upchaná. Čistila som striekačku v dreze pod tečúcou vodou. Piestik 
sa vzoprel. Potlačila som silnejšie, chvalabohu, podvolil sa. 

Okamihy pred flešom neznesiteľne posúvali čas. Rozpínali 
sekundy do rozmerov nekonečna.  

Dano bol na tom lepšie. Mal plné ruky práce. Musel sa sústrediť, 
aby nerozsypal štof vedľa lyžičky. Zmiešal ho s kyselkou, vstrekol 
doň vodu, ktorú som predtým namerala v inzulínke a napokon 
povaril zmes nad plameňom zo zapaľovača. 

Rozbalila som filter z cigarety. Nasadila som filtračný papier na 
špičku ihly. Rozpustený heroín začal vrieť. Dano odložil zapaľovač a 
zobral si podávanú striekačku. Vložil ihlu s filtrom na hrote do zmesi, 
ktorú krátko nechal zovrieť a potiahol piestik.  

Valec sa plnil hnedastou tekutinou. Vody som namerala presne. 
Desať dielikov, päť pre každého. Inak by bol fleš o ničom. Pokúšala 
som sa vyhrnúť rukáv, ale Petrin svetrík bol pre mňa úzky. 
Nedočkavo som si ho prevliekla cez hlavu. V tej chvíli ma 
nezaujímalo, že sedím pred Danom iba v podprsenke. 
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"Daj si prvý." 
"Dala si prachy." 
"Nie, ty si daj." 
"Lucia, si rozklepaná ako vibrátor." 
"To ti teda pekne ďakujem." 
"Prepáč, nemyslel som to tak." 
"Fajn, tak sa tu budeme nad plnou inzulínkou dohadovať ako 

dvaja idioti." 
Zobrala som od Dana striekačku. To jeho gesto mi bolo strašne 

sympatické. Až na tie kydy. Túžobne očakávaná chvíľa nadišla a mne 
sa mal otvoriť svet. Môj svet. Stašov duch ma našiel a ja som pocítila 
ako túžim po tomto skurvenom živote. Prahnem po ňom celou silou 
svojich sedemnástich rokov. Náhle mi bol sladký ako čokoládový 
cukrík, len doňho zahryznúť. Chcem byť lepšia a budem lepšia, lebo 
prichádza fleš. 

Neviem prečo, ale sa mi vyjavila Denisova rozškľabená tvár plná 
pochybností. –Mňa neojebeš!“–  

Zapálila som si cigaretu. Zapálenú som ju položila na popolník. V 
momente keď prichádza fleš musí byť prichystaná, aby som si z nej 
mohla potiahnuť. 

"Chyť mi ruku." 
Danove teplé a vlhké dlane mi silne obopli ruku. Pocvičila som, 

aby vystúpili žily a hľadala som najvhodnejšie miesto. Posledný 
vpich zanechal po sebe nevýraznú stopu. Priložila som ihlu na žilu v 
lakťovom zhybe. Potlačila som. Hrot prehol pokožku dovnútra. Ihla 
bola strašne tupá. Potlačila som silnejšie, vôbec som nevnímala 
bolesť. Potiahla som piestik. Hnedý obsah valca rozvíril červený 
pásik. Ihla bola v žile. 

"Pomaly púšťaj." Povedala som Danovi a zatlačila som na piestik. 
Musela som sa koncentrovať, aby som nestlačila piestik až na 

doraz. Na hrote ihly sa červenela kvapka krvi. Podala som inzulínku 
Danovi. Zobrala som cigaretu a lačne vtiahla dym do pľúc. 

Dano mi niečo hovoril. Jeho hlas rezonoval, postupne zanikal 
akoby utekal odo mňa preč. 
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