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I. časť 
 
 

1. kapitola  

Dvere na pedagogickej knižnici sa rozleteli.  
Prodekanka Eva Adamová preletela pohľadom, schopným roznietiť 

ľahko zápalné látky, po dvoch prítomných mužoch, provokačne sa 
vyvaľujúcich v širokých kreslách.  

„Načo máme výpočtové stredisko? Je to len banda 
pologramotných imbecilov!“ Energicky potriasla hlavou a 
v neskrývanom rozhorčení si zastokla okuliare do čiernych kaderí nad 
čelom. Bolo to jasné znamenie, že prodekanke je lepšie neodporovať. 
Okuliare mala ponad krk upevnené na masívnej pozlátenej retiazke, 
ktorá sa jej teraz hojdala po stranách okrúhlej tváre. „Snažia sa mi 
nabulíkať, že už raz počítačom zadaný rozvrh sa nedá zmeniť. Že vraj 
nám dali dosť času na opravy.“  

„Jasný dôkaz, že počítače nad nami nezadržateľne získavajú 
prevahu.“ Profesor Karlík sa napriamil z takmer vodorovnej polohy do 
sedu a sledoval svoju šéfku, ktorá energicky kráčala krížom cez 
miestnosť. 

 Docentka Eva Adamová bola dokonalou prezentáciou svojho 
mena, jednoducho stelesnením matriarchátu a patriarchátu v jednej 
bytosti. Vysoká, korpulentnejšia, nehasnúcou energiou nabitá 
pedagogička si zakladala na svojom postavení v škole a svojmu okoliu 
to aj patrične dávala najavo. Ako mnohé ženy v strednom veku, 
rozhodla sa ignorovať realitu rozširujúcej sa postavy a s odvahou nosila 
tesné kostýmy. Zo sukne mladistvo zakončenej nad kolenami 
pokračovali súmerné lýtka. Vystupujúce lícne kosti dodávali jej širšej 
tvári, obrúbenej prstencami čiernych kaderí, nádych elegantnej krásy, 
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ktorý sa zvýraznil pri úsmeve lícnymi jamkami. Ale úsmev na tvári 
prísnej prodekanky bol skutočne zriedkavým javom.  

Adamová siahla na okuliare, chvíľu ich podržala v ruke akoby 
váhala, či si ich má opäť posadiť na nos, potom ich nechala padnúť cez 
chlopne kabátiku vydúvajúceho sa nad neprehliadnuteľnými oblinami. 
Preletela očami po kolegoch.  

„Peter, na piatok poobede mi zaradili prednášku z estetiky,“ jej 
pohľad sa cestou k regálom upriamil na profesora Karlíka, „pritom 
doobeda nemám nič, to mi spravili naschvál!“ Natiahla sa pre spis z 
vrchnej poličky. „Akoby to všetko nestačilo, rektorská rada rozhodla, 
že štatistické výkazy sa budú odovzdávať mesačne.“ Vytiahla sa na 
špičkách. I napriek svojej výške ledva dočiahla. 

Ivan Černák sa zasunul hlbšie do kresla, aby zazrel centimeter 
odhalenej pokožky pod lemom sukne. „Si prodekanka pre vedu a 
výskum, mala by si sa obetovať.“ Vedel, že sa zahráva s ohňom, ale 
neodpustil si pichľavú poznámku. V momente, keď sa prodekanka 
obrátila, sa narovnal. 

„Samozrejme.“ Adamovej zlovestný tón neveštil nič dobré. 
Pritiahla si vybratú knihu na prsia, kovová spona zacinkala o retiazku s 
okuliarmi. „Najjednoduchšie je vyvaľovať si pupok v knižnici.“ Šľahla 
pohľadom po Černákovi a potiahla si sukňu. 

 Klopanie vysokých opätkov autoritatívne zadunelo na drevenej 
podlahe. Adamová sa medzi dverami obrátila. „Aby ste sa nedivili, 
vážení kolegovia.“ Prodekanka, rovnako rázne ako vtrhla dovnútra, 
vyšla von.  

Za sebou nechala rozčapené dvere.  
„Ivan, zbytočne ju provokuješ.“ Peter Karlík sa znovu natiahol v 

kresle. Pošúchal si briadku.  
„Tušíš nejaký podraz?“  
„Nezdá sa mi, žeby tárala do vetra.“ Pohľady obidvoch pedagógov 

sa stretli.  
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2. kapitola  

Profesor Peter Karlík by pokojne mohol na pracovisku nosiť 
inventárne číslo. Na škole bol už tak dlho, že s obľubou o sebe tvrdil, že 
patrí k základným prostriedkom. V krátkej briadke mu vyrastal biely 
prameň, čo vytváralo zaujímavú asymetriu jeho inak súmernej tváre. 
Na zovňajšok si príliš nepotrpel. Hriva vlasov vzdorovala pokusom o 
vytvorenie aspoň náznaku účesu. Do koho sa zavŕtal skúsený pohľad 
jeho nebovo-modrých očí, ten nevyhnutne pocítil silu intelektu tohto 
päťdesiatdvaročného pedagóga.  

Po štúdiu zobral asistentské miesto. Mal silné ambície presedlať na 
vedeckú dráhu, ale ani sám netušil aké tuhé korene ho pripútali k 
pedagogickej činnosti. Vypracoval systém pre postgraduálnu vedeckú 
prípravu vo svojom odbore. Následne si rýchlo spravil docentúru a v 
tridsiatich štyroch rokoch sa stal najmladším profesorom filozofie za 
celú históriu Univerzity. Jeho stoický životný postoj mu zabránil, aby 
zobral akúkoľvek politickú ponuku. Boli časy, keď kvôli tomu mal vážne 
pracovné problémy, ale dokázal preplávať cez mútne vody špinavých 
intríg a vytvoriť si postavenie zaslúženého rešpektu, tak medzi 
priateľmi a zároveň kolegami, ako aj medzi študentmi.  

Doktor Ivan Černák bol úplným opakom svojho priateľa. Vždy biela 
košeľa utiahnutá pod krkom bezchybne uviazaným uzlom kravaty 
svietila vo výstrihu moderného saka. Napomádované vlasy pevne 
držali začesanú formu náznakom cestičky v rednúcom účese. Na školu 
sa dostal na základe vyhratého konkurzu pre miesto riadneho 
pedagóga v odboroch psychológia a andragogika. Iba šéfka študijného 
vedela, že doktor Černák je bratom zaťa rektora Univerzity a tú mal 
Černák samozrejme na svojej strane. Zlé jazyky tvrdili, že Ivan Černák 
vo svojej kancelárii ukrýva žehličku, aby si pri každej možnej príležitosti 
mohol prežehliť puky na nohaviciach. Bol starým mládencom. Mal 
svoje zásady a nedal si na ne siahnuť. Jeho zanovitosť mnohokrát 
hraničiaca so svojhlavosťou bola profesorovi Karlíkovi veľmi dobre 
známa.  
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Černák uprel pohľad na Karlíka. „Starec, dokážeš si ju predstaviť v 
negližé?“  

Karlík šibol pohľadom po priateľovi, pery sa mu roztiahli do 
úsmevu, nemo pokrútil hlavou.  

„To by bola domina!“  
„Máš s tým skúsenosti?“ Karlík sa pochechtával pod fúzy.  
„Predstav si ako nad tebou stojí s bičom.“ Černák sa postavil, aby 

zavrel dvere, avšak sa zabudol, keď znázorňoval šéfku v trestajúcej 
póze. 

„Tak s touto predstavou nemám žiadny problém,“ Karlík sa 
rozosmial.  

„Stojí nad tebou, obtiahnutá v čiernom latexe a pod ním len nahá 
pokožka, pritlačí ťa kolenami...“ Černák sa zasekol a pod vplyvom 
priateľovho pohľadu, sa otočil k dverám. 

V otvorených dverách sa zjavila postava. Dlhé čierne vlasy jej 
splývali cez plecia na chrbát, iskrili po bokoch svetlej blúzky v 
protisvetle prichádzajúcom z chodby. Študentka si v rozpakoch hrýzla 
spodnú peru. Očividne jej bola situácia, do ktorej sa nechtiac dostala, 
nepríjemná. Siahla na kľučku, chcela odísť, avšak jej zrak sa stretol s 
prísnym pohľadom profesora Karlíka.  

„Slečna...?“ Profesor Karlík sa postavil.  
„Zlatá...“ Študentka si ani v obrane pritisla diplomatku, čo držala 

v ruke, na prsia. „Veronika Zlatá,“ dodala.  
Profesor Karlík sa stretol s pohľadom rozšírených mandľovo 

hnedých zreničiek. Odlesk svetla vytvoril na írisoch zlatý pásik. 
Karlíkovi hneď napadla súvislosť s jej menom. V tých očiach bolo 
odhodlanie aj obava zároveň.  

„Študenti nemajú prístup do pedagogickej knižnice!“ Zaprotestoval 
Černák.  

„Prepáčte, poslala ma sem docentka Adamová...“ 
„Docentka Adamová?“ Černák ju prerušil tónom akoby počul to 

meno po prvý raz. 
„Stretla som ju na chodbe. Poslala ma za profesorom Karlíkom.“  
„O čo ide?“ Karlík nedokázal potlačiť rozladený tón hlasu.  
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„Mám prednášku. Brnknem ti poobede.“ Černák kývol priateľovi, 
prešiel pri dievčati, na ktorom nechal dlhší pohľad a zavrel za sebou 
dvere.  

Spomedzi regálov svietilo slabé svetlo. Vôňa jej parfumu dráždila 
nosnú sliznicu. Profesor siahol na vypínač. Miestnosť zalialo ostré 
žiarivkové svetlo.  

„Jedine vy môžete rozhodnúť... som celkom vo vašich rukách, pán 
profesor.“ Veronika Zlatá bojovala so svojím vnútorným odhodlaním. 
Bola zaskočená situáciou, v ktorej sa nechtiac ocitla.  

„O čom?“ Podráždený hlas Karlíka bral študentke aj posledné 
iskričky sebavedomia.  

Veronika Zlatá si prekrížila obidve ruky cez diplomatku, ktorú mala 
stále pritisnutú na prsiach, zahľadela sa na špičky svojich lodičiek. 
„Chcem pokračovať v štúdiu na vedeckom smere.“  

„Nechajte to u mojej sekretárky.“  
„Pán profesor, dnes je posledný termín...“ Veronika sa nadýchla a 

snažila sa vzdorovať profesorovmu skúmavému pohľadu.  
„Prečo ste to odkladali na poslednú chvíľu?“  
„Predvčerom som pochovala otecka.“ Tá veta z nej vyliezla úplne 

bezprostredne.  
Profesor sa zhlboka nadýchol. Útočná nálada sa kamsi stratila. 

Tento argument nečakal a  pre zmenu sa sám dostal do rozpakov. 
Pozrel sa do jej tváre, dievča sa vyhýbalo jeho pohľadu. Štíhla tvár s 
obtiahnutými lícnymi kosťami stratila nádych červene. V kontrastnom 
svetle sa jej predĺžili očné tiene.  

„Prepáčte,“ pozrel na hodinky, „...mám ešte čas.“ Ukázal na kreslo, 
kde pred chvíľou sedel. „Sadnime si.“ Sám sa hodil do pohovky, v 
ktorej pred chvíľou sedel Černák. Koženka držala telesnú teplotu, na 
ktorú ju zohrial kolega.  

Veronika si nenútene prehodila nohu cez nohu, krátku sukničku si 
potiahla cez koleno, ale látka sa na hladkých pančuchách skĺzla, aby 
odhalila časť súmerného stehna. Bledohnedá farba sukne 
prekvapujúco ladila s tmavohnedým koženkovým obťahom starého 
kresla. Do lona položila diplomatku a prekrížila na nej dlane. Zahľadela 
sa na profesora. Všimla si pohľad, ktorým premeral jej nohy.  

Obidvaja sa odmlčali.  
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„Nestihnete diferenčné skúšky.“ Profesor dvihol zrak a stretol sa 
s jej nepokojnými očami.  

„Mala som dobré študijné výsledky. Myslela som...“ Veronika si 
hryzla do spodnej pery, pretože si všimla ako sa profesorovi 
nespokojne dvihla brada.  

„Ako dlho ste mali prerušené štúdium?“ Profesor Karlík ju ostro 
prerušil.  

„Jeden rok.“  
„Ukážte.“ Karlík napriamil ruku.  
Veronika spustila nohy k sebe. Otvorila diplomatku a vybrala z nej 

spisový obal.  
Profesor zbežne prebehol očami po papieroch, potiahol sa 

zamyslene za krátke fúziky. „Prečo ste sa rozhodli pre vedeckú dráhu?“ 
Uprel na študentku pred sebou zdĺhavý pohľad.  

„Bola som presvedčená, že budem učiť. Ale teraz vo mne dozrelo 
poznanie, že...“ Dievčaťu sa zaleskli oči, odvrátila pohľad.  

„Ako zomrel váš otecko?“ Profesorov hlas stratil počiatočný 
neprístupný tón. 

„Mal rakovinu...“  
„Prepáčte.“  
„Je to za mnou.“ Veronika sa zhlboka nadýchla. Prehodila si 

prameň vlasov, ktorý jej spadol do tváre, ponad plece.  
Profesor sa zahľadel do papierov, našiel žiadosť na preradenie. 

Vybral pero z náprsného vrecka a žiadosť podpísal. „Nemyslite si 
slečna, že vás diferenčné skúšky obídu.“ Zaklapol obal. Vstal a podal ho 
dievčaťu.  

Veronika sa postavila, náhle boli celkom blízko pri sebe. Dievča ho 
celkom bezprostredne pobozkalo na líce. „Ďakujem, pán profesor.“  

Vybehla z knižnice, ale medzi dverami sa obrátila. „Pán profesor...“  
„Prosím?“ Profesor sa dostal do rozpakov.  
„Nie som slečna.“  
„Vydatá?“  
„Rozvedená.“  
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3. kapitola  

 
„V rúre máš kurča. Nie, že zase budeš vyjedať oškvarky s masťou a 

zapíjať to kávou. To ti môžem rovno rezervovať lôžko u Róberta na 
kardiológii.“  

Profesor Peter Karlík sa pristavil vo dverách kúpeľne a hľadel na 
svoju ženu ako si robí očné tiene. Bola krátkozraká a maľovanie bez 
okuliarov jej robilo problémy. Aj teraz bola nosom nalepená na veľké 
zrkadlo. Nevšimla si, že jej muž stojí vo dverách a zbytočne zvyšovala 
hlas. Na chvíľu sa odmlčala, červenou linkou si obtiahla okraje perí. 
Stisla ústa, vtiahla pery dovnútra, aby sa rúž rovnomerne rozotrel. 
Podvihla obočie, bruškom malíčka si z kraja očného viečka rozotrela 
striebristý nános.  

„Večer ma nečakaj,“ Klára Karlíková si až teraz všimla, že muž stojí 
medzi dverami. Stíšila hlas. „Róbert ma privezie.“  

Prešla popri mužovi do predsiene a zastala pred veľkým zrkadlom. 
Vtiahla brucho, vytiahla si o centimeter sukňu, vytáčala sa, aby 
skontrolovala niekoľkokrát kontrolovaný imidž.  

„Netrčí mi spodnička?“ Nečakala na mužovu odpoveď a obliekla si 
dlhý červený zvrchník.  

„Prečo vy lekári cítite neustále potrebu niečo oslavovať?“  
„Tretia atestácia je už predsa dôvod.“ Karlíková uprela pohľad na 

svojho muža. „Mimochodom, odmietol si pozvanie.“  
„Iste.“  
„Prosím ťa, nezačínaj!“ Klára Karlíková umlčala zárodok mužovho 

protestu. Rukami vošla pod sukňu, aby si potiahla pančuchy. „Do 
šľaka!“ Vyhrnula si úzku sukňu cez pás, nadvihla spodničku, na 
vonkajšej strane pravého stehna sa pustilo očko. „Celkom nové, ešte 
som ich nemala na sebe.“  

„To ti predsa nikto neuvidí.“  
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„Áno, vážený pán profesor by nedbal prísť na spoločenský večierok 
aj v papučiach.“ Klára prehodila zvrchník naspäť na vešiak, bradou si 
prichytila vyhrnutú sukňu a vyzliekla pančucháče.  

Mužovi neušlo, že má oblečené svoje najlepšie nohavičky. Pozeral 
sa za ženou, ktorá vbehla do obývačky. Zapálilo sa svetlo. Holé nohy 
kontrastne svietili akoby nepatrili k čiernemu trupu. Na chvíľu ho 
premkol absurdný pocit, že tie nohy bezradne behajú po izbe a hľadajú 
si majiteľa. Nohy sa navliekli do nových pančuchových nohavíc a zase 
vytvorili so zvyškom postavy jeden celok.  

„Na svoj vek máš stále slušnú postavu.“  
„Nezdržuj ma, už idem aj tak neskoro.“ Letmo ho pobozkala. 

„Budem sa ponáhľať.“  
Vchodové dvere sa zabuchli. Zostala po nej len známa vôňa.  
Zhasol svetlo v chodbe a prešiel do kuchyne. 
Pichal vidličkou do gumenej hmoty. Kurča už bolo vychladnuté, 

sčervenená koža sa nechutne naťahovala.  
Bola napajedená, že som s ňou odmietol ísť. A možno aj nie, hryzol 

doň červík pochybnosti.  
„Ale, čo oči nevidia...“ Ako na truc sa v myšlienkach stále vracal k 

obrazu bielych, bezradne pobehujúcich nôh. Napichol kus kože na 
vidličku, na konci sa vytvorila rôsolovitá kvapka. Lekárske večierky... 
Rozmýšľal koľkých sa s ňou zúčastnil. Potľapkávanie po pleci... tvária sa 
ako priatelia, ale v duchu v ňom vidia iba potenciálneho pacienta. 
Čakajú na svoju obeť a dobre vedia, že nakoniec ju aj tak dostanú. 
Koľko študentov ste zlikvidoval, pán profesor? Pán primár, ešte stále 
režete tak hlboko? Cha, výbuch smiechu. Róbert ho zoberie dôverne 
vôkol pliec. Tvoja žena je naozaj dobrá, má pred sebou skvelú kariéru. 
Dofrasa, ako dobrá?! Žeby to vedel posúdiť aj niekto druhý?  

Natiahol sa pre široký kuchynský nôž. Kuracia kosť pod ostrím 
zaprašťala. Ivan Černák by sa na tom večierku určite cítil ako šťuka 
v rybníku plnom lenivých kaprov. Obtiahnutá v čiernom latexe a pod 
ním len nahá pokožka, pritlačí ťa kolenami, prebehla mu hlavou 
spomienka na ich neviazaný rozhovor. Nevdojak sa usmial. Odhryzol si 
z mäsa a znechutene hodil stehno naspäť do pekáča.  

„Tak sa ponáhľala, že to zabudla osoliť!“ Stúplo v ňom rozhorčenie.  
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Vstal. Napustil do kanvice vodu. Zapálil plyn. Položil nádobu s 
pískajúcim hrdlom na modrastý plameň. Natiahol sa k polici a vybral 
plechovicu s kávou. Tmavomodrá šálka, ktorú vybral z príborníka, mala 
zlatý okraj. Hm, zlatá... Určite začula o čom sme sa bavili. Pokojne si jej 
to podpísal. Príťažlivá žabka... že je rozvedená. Prečo to tak zdôraznila? 
V duchu si vybavil jej starostlivé držanie tela, ako sa snažila stiahnuť si 
sukňu na kolená a veľké okrúhle oči so zamatovým leskom v 
zreničkách. Druhého by si vyrazil. Zomrel jej otec... si sentimentálny 
alebo túžiš mať ten pohľad plachej lane pod dozorom? Karlíka prebral 
zo zamyslenia ostrý piskot.  

Priniesol si z pracovne notebook.  
Zalial kávu. Otvoril chladničku. Vybral široký zaváraninový pohár do 

polovice plný bravčovou masťou s vypečenými oškvarkami. S chuťou sa 
zahryzol do krajca hrubo natretého masťou a bohato posypaného 
soľou. Srkol si z pariacej sa šálky. Spomenul si na ženinu pripomienku. 
No čo? Stane sa Róbertovým pacientom. Bohvie, či by mu do hrudníka 
ponoril skalpel s hranou radosťou v tvári ako keď mu podáva ruku? 
Predstavil si ten dialóg: žena čaká pred operačnou sálou. Róbert vyjde, 
strháva si zakrvavené rukavice, stiahne sterilnú rúšku z tváre: „Klára je 
mi ľúto. Robili sme, čo sa dalo.“ Ona bez ďalších slov pochopí. Rozplače 
sa a Róbert má konečne legálnu možnosť vziať ju do náručia. Zdá sa, že 
to robí celkom ochotne.  

„Chlapče, ty vážne žiarliš.“ Prihovoril sa zrkadliacemu odrazu tváre 
v čiernej obrazovke. Počítač bol pripravený, zapípal a jeho tvár prežiaril 
displej operačného systému. Otvoril editor. Prsty sa mu rozbehli po 
klávesnici.  

Primárne filozofické kategórie nastupujúcej reformácie - svietil 
nadpis práce. Nespokojne sa zamračil, presunul blikajúci kurzor na 
začiatok textu, zmazal slovo Primárne a napísal Niektoré.  

Zazvonil telefón a vytrhol ho zo sústredenia.  
Roztržito sa obzeral po kuchyni ani keby sa snažil zvuk priradiť k 

niektorému z predmetov. Pochybovačne sa zahľadel na kanvicu, z jej 
hrdla ešte stúpal prúžok pary. Zrak mu vzápätí padol na šálku s kávou. 
Už je predsa zaliata... Telefón sa ozval nanovo a to ho plne vrátilo do 
reality. Vošiel do obývačky, ruka mu zastala nad aparátom. Keď sa 
prístroj opäť rozdrnčal, zdvihol slúchadlo.  

„Pán Karlík?“  
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„Áno.“ Sucho odpovedal, hlas mu bol celkom neznámy.  
„Máte syna Patrika?“  
„O čo ide?“  
„Moje meno je doktor Vartko, som advokát.“  
„Advokát..?“  
„Pán Karlík...“  
„Profesor Karlík!“ Nahnevane prerušil vtieravý hlas.  
„Pán profesor“, advokát dal prízvuk na oslovenie, „váš syn je vo 

vyšetrovacej väzbe.“  
Profesor mal náhle sucho v krku a nebol schopný odpovedať.  
„Najlepšie by bolo keby sme sa okamžite stretli,“ advokát 

nebadane zvýšil hlas. 
„Doktor Vartko, Patrik je v poriadku?“  
„Áno... myslím, že áno.“  
„Kde ste?“  
„V Justičnom paláci. Za ako dlho môžete prísť?“  
Profesor sa pozrel na hodinky. „Do pol hodiny som tam.“  
„V poriadku.“ Cvaknutie v mušli bolo jasným znamením, že muž na 

druhej strane linky položil.  
Profesor sa pozeral na slúchadlo vo svojej ruke akoby čakal, že sa 

odtiaľ ozve ten neznámy hlas a povie, že to bol len hlúpy žart. To, čo 
počul, mu neustále rezonovalo v ušiach. Vyšetrovacia väzba a Paťo? 
Nie, určite je to omyl!  

Opäť sa pozrel na hodinky. Pol ôsmej. Nedarilo sa mu spomenúť, 
kedy videl svojho syna naposledy. Snažil sa v duchu vybaviť si jeho 
štíhlu tvár, krátku hnedú šticu nad večne uštipačným úsmevom 
šibalských čiernych očí. Zdedil ich po Kláre. Áno, Paťo bol tu asi pred 
tromi týždňami. Keď prišiel domov, zastihol už len koniec výbušnej 
výmeny názorov. Patrik mu kývol medzi dverami na pozdrav a bez 
slova zmizol preč. Klára bola od vzrušenia v tvári celkom červená. „Odo 
mňa už nedostaneš ani korunu!“, stihla za ním ešte zakričať. Plesla 
dverami svojej izby a celý večer tam zostala utiahnutá. Nechal ju na 
pokoji. Nepýtal sa na nič, pretože tušil aká by bola odpoveď.  

Ako zhypnotizovaný položil slúchadlo späť do vidlice. Opätovný 
pohľad na hodinky ho prinútil k aktivite.  
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4. kapitola  

Profesor Karlík hľadel do bezchybne vyholenej tváre muža v 
stredných rokoch. Napadlo mu, či sa špeciálne pripravil na túto 
príležitosť alebo sa zvykne pravidelne holiť aj večer. Studené oči 
právnika rovnako technicky hodnotili svojho potenciálneho klienta.  

„Pán profesor, som advokát vášho syna ex offo. Ak máte 
rodinného právnika, prenechám mu agendu.“  

„Nemáme rodinného právnika.“  
„Dobre.“ Výraz tváre muža sa vôbec nezmenil.  
„Môžem vidieť svojho syna?“  
„Pokúšal som sa to vybaviť, ale dnes to pravdepodobne nepôjde. 

Je v cele predbežného zadržania...“  
„Dofrasa, o čo ide?!“  
„Upokojte sa, pán profesor.“ Advokátove rysy tváre sa nepohli. 

„Emócie sú asi to najposlednejšie, čo nám v tejto veci pomôže.“ 
„Tak sa dozviem, o čo tu ide?“ Profesor sa opýtal miernejším 

tónom. 
„Nechcem vás strašiť pán profesor, ale je to dosť vážne.“  
„Zrazil niekoho autom?“  
„Drogy,“ advokát stručne odpovedal. 
„Drogy?“ Karlík vypleštil oči na muža oproti sebe.  
„Áno, a pomerne veľké množstvo.“ Advokát roztiahol dlane akoby 

vážil v rukách objemnejší mešec. „Vzhľadom na spoločenský charakter 
skutkového konania vášho syna presadím u vyšetrujúceho sudcu, aby 
ho uvoľnil na kauciu.“  

„Doktor Vartko, neviete mi to preložiť do normálnej reči.“  
„Váš syn s kamarátom odvážali z letiska zásielku starožitného 

porcelánu. Pri nakladaní jedna z dební padla a vysypal sa biely prášok. 
Zásielka bola adresovaná na jeho kamaráta. Obidvaja tvrdia, že o 
ničom nevedeli. Ak ho komplic nenamočí, tak je veľká nádej, že ho 
dostanem von.“  

„No to je predsa hlupák!“ Profesor Karlík neskrýval rozhorčenie.  
„Musíte sa pripraviť na to, že kaucia bude poriadne mastná.“ 

Advokát Vartko názorne pošúchal o seba palec s ukazovákom.  
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5. kapitola  

„Pán profesor, nevyzeráte dobre.“  
Strhaná tvár s vačkami pod očami nasvedčovala, že profesor Karlík 

mal za sebou nepokojnú noc. Uprel na svoju sekretárku zamyslený 
pohľad, nebolo mu do reči.  

„Postavím na kávu.“  
„Slečna Krasňanská, silnú a bez mlieka, prosím.“  
Sekretárka Jana Krasňanská keby si chcela pripomenúť presný 

dátum nástupu na sekretárske miesto k profesorovi Karlíkovi, musela 
by hlboko zaloviť v osobných materiáloch. Bolo to poriadne dávno. Za 
tie roky spoznala šéfa lepšie ako vlastné, ošúchané lodičky bez 
opätkov, čo nosila v práci na prezutie. Už podľa výrazu tváre vedela 
predvídať šéfove reakcie. Keď bol namosúrený prehĺbili sa mu 
polkruhovité vrásky okolo úst. Ak sa mu vytvorila vráska pri koreni 
nosa, šéf bol apatický k svojmu okoliu, jasné znamenie, že služobné 
záležitosti je lepšie nechať na vhodnejšiu chvíľu. Zriedka žiaril 
uspokojením, ale keď tomu tak bolo, jeho dobrú náladu prezradila 
zvlnená vráska nad dvihnutým obočím. Šéf nepatril k tým typom 
profesorov, o ktorých sa tvrdí akí sú roztržití a sklerotickí. Práve 
naopak. Mal priam elektronickú pamäť a vždy jej neúprosne 
pripomenul, keď pri svojich povinnostiach na niečo zabudla. Zvykla si 
na neho, na jeho muchy, slabé i silné stránky. Odmenou jej bol úsmev 
a sem-tam pochvalné slovo, ktorými šetril viac ako to bolo 
nevyhnutné. Vedela sa prispôsobiť ako jeho márnomyseľnosti, tak aj 
neúprosnej dochvíľnosti. Vytvoril sa medzi nimi akýsi druh zdvorilého 
priateľstva.  

Mladšia od šéfa o osem rokov bola starou dievkou. Mala ho rada, 
ale ani za živý svet by mu to nedokázala povedať. Vzťah, ktorý si k 
profesorovi v hĺbke duše udržiavala bol nežne platonický.  

Profesor zavrel za sebou dvere pracovne, nemal ani tú najmenšiu 
chuť čosi svojej sekretárke objasňovať. Minulá noc bola ako príšerná 
mora. Ten úlisný advokát mu najprv sľúbil, že mu vybaví návštevu u 
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syna. Čakal takmer do polnoci na studenej chodbe plnej mreží, aby sa 
dozvedel, že to nepôjde.  

Mechanicky ovesil zvrchník na vešiak. Usadil sa do kresla. Spojil 
ruky ani pri modlení s dlaňami k seba, ale aby sa dotýkali len bruškami 
prstov. Bola to jeho obľúbená poloha na premýšľanie. Spojenými 
ukazovákmi si šúchal konček nosa. Keby sem teraz vošla sekretárka, 
vedela by, že je to jasný znak so šéfom nekomunikovať, pretože jeho 
myseľ uviazla v inej galaxii. 

Prišiel domov neskoro. Márne sa nádejal, že Klára sa medzitým 
vrátila z večierka. Rozhodol sa ju čakať v obývačke, až napokon zaspal v 
neprirodzenej polohe na kresle. Hlavou sa mu motali akési šialené sny, 
v ktorých neustále niekoho naháňal. Prebudilo ho buchnutie dverí. V 
chodbe sa rozsvietilo. Cez vzor lisovaného skla rozoznal obrys ženinej 
postavy. Chcel sa postaviť, neskoro si uvedomil, že má celkom stŕpnuté 
nohy. Padol na zem ako bezvládne vrece zemiakov.  

Bol to desivý pocit. Akoby nemal nohy. Postava za sklom chodila z 
jednej strany na druhú, v šoku nedokázal na ňu ani len zakričať. Cítil sa 
ani chytený do pasce. Hádzal so sebou na koberci ako vianočný kapor, 
keď cíti ostrie noža. Klára nervózne búchala dverami. Škodoradostne si 
uvedomil, že ju asi Róbert nepriviezol. Rozplývajúci sa obrys postavy za 
sklom sa vyzliekol. V kúpeľni sa ozval špľachot vody. Rukami sa pokúšal 
rozhýbať dolné končatiny. S prúdením krvi sa mu do nôh nahrnula 
ostrá bolesť. Zakričal, ale žena pod sprchou ho nemohla počuť. Keď sa 
mu konečne vrátila do nôh vôľa a prestalo neznesiteľné pichanie, žena 
už bola zalezená vo svojej izbe.  

Dvere na pracovni sa otvorili.  
„Doniesla som vám aspirín. Myslím, že to potrebujete.“ Na 

alpakovej tácke medzi šálkou s kávou a pohárom vody ležala biela 
tabletka. Krasňanská starostlivými očami pozerala na svojho šéfa. 
„Stalo sa niečo?“  

„Patrik...“ Profesor sa stretol s účastným pohľadom sekretárky.  
„Vyvádza?“  
Profesor iba prikývol.  
Krasňanská pochopila, že nechce o tom hovoriť. Položila tácku na 

stôl.  
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„Janka?“ Sekretárka sa medzi dverami prekvapene obrátila. Len 
zriedkakedy ju šéf oslovil krstným menom. „Myslel som... ách nič!“ 
Profesor sa potiahol za briadku a uprel na svoju sekretárku svoj nebový 
pohľad. „Zistite na kedy mi prodekanka prehodila seminár z 
osvietenstva.“  

„Na desať tridsať. Ešte niečo?“  
„Ďakujem. Dovtedy si neprajem byť vyrušovaný.“  
„Je tu žiadosť študentky Zlatej o zaradenie do vášho seminára. Ak s 

tým súhlasíte, nahlásim zmenu na študijnom.“  
„Ja to vybavím.“ Karlík sa zahľadel na moletnú postavu medzi 

dverami. Dotieravé slnečné lúče sa opreli do obloka, presvietili mušelín 
so vzorom veľkých červených ruží. V protisvetle sa odhalil tvar 
sekretárkinej postavy ani keby sa vyzliekla. „Janka?“ 

Sekretárka sa vo dverách otočila. 
„Máte pekné šaty.“  
„Ďakujem.“ Sekretárka v rozpakoch pohodila hlavou. Krátke hnedé, 

rovno strihané pramene vlasov sa jej rozkývali po oboch stranách 
guľatej tváre. Profesor už nemohol vidieť ako sa jej za zatvorenými 
dverami nahrnula do líc červeň.  
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6. kapitola  

„Peter nevyzeráš dobre. Čo si celú noc flámoval?“  
„Dnes si už druhá, ktorá mi to tvrdí.“  
„Teda by si s tým mal niečo urobiť.“  
Profesor Karlík sa prvý raz od rána usmial. Stretol sa so živým 

pohľadom vedúcej študijného oddelenia, Ireny Malatinskej.  
Obaja mali medzi sebou aféru. Ako mnoho iných vzrušujúcich 

udalostí okolo profesora Karlíka na pracovisku aj táto sa udiala 
pomerne dávno. Ich spoločné rozhodnutie ukončilo vzťah, ktorý 
plánoval rozvrátiť dve manželstvá. Na vznik nového nemal vtedy ani 
jeden z nich odvahu.  

Profesor, tak ako tomu bolo aj dnes, uvítal každú vhodnú 
zámienku, aby sa mohol zastaviť v jej pracovni. O ich romániku sa istý 
čas klebetilo, ale medzitým sa v škole prihodilo množstvo iných 
zaujímavejších udalostí, ktoré obrátili pozornosť kuloárnych 
rozhovorov iným smerom. Predsa stretnutia profesora Karlíka so 
šarmantnou vedúcou študijného oddelenia sa konali vždy iba v rámci 
služobných povinností (alebo nie?).  

„Irenka, zato ty vyzeráš neodolateľne.“  
„Nikdy si nevedel klamať.“ Medzi pootvorenými perami Ireny 

Malatinskej zasvietila špička jazyka. „No ukáž, čo potrebuješ.“ Zobrala 
mu z ruky papier so žiadosťou. „Veronika Zlatá...“ Malatinská sa 
zahľadela na Karlíka. „Ty starý kocúr, nič mi nevrav!“ Ráznym gestom 
umlčala v zárodku Karlíkov protest. „Čo sa stalo, že si ju nevyrazil?“  

„Zomrel jej prednedávnom otec.“  
„Prednedávnom?“ Malatinská neveriaco pokrútila hlavou. Podišla k 

veľkej plechovej registračke. Vytiahnutá zásuvka nepríjemne 
zaškrípala.  

Malatinská sa zručne preberala protokolmi. Našla, čo hľadala. „Áno 
tu je to. Obyčajne si také dátumy nepamätám, ale tento bol zvláštny. 
Zomrel na Nový rok.“  

„Ukáž!“ Karlík neveriaco natiahol ruku pre spis.  

Chris Hallies Sensei

AM
IU

M



21 
 

„Peter, niekomu si sadol na lep. Tvoje prednedávnom trvá už 
takmer štyri mesiace. Malatinská ustupovala pred profesorovou 
natiahnutou rukou, schovala spis za chrbát. „Prístup k materiálom zo 
študijného má iba dekan alebo tajomník.“  

„Nerob fóry,“ Karlík namrzene zavrčal.  
Irena Malatinská schovala aj druhú ruku za chrbát. „Uhádni, v 

ktorej to je.“ Provokačne vypla prsia. V živôtiku poodhalenej blúzky sa 
chveli dva zradné oblúky.  

„Sprav mi fotokópie.“ Karlík nemal náladu na núkaný flirt, siahol po 
kľučke. „Aj z ostatného materiálu.“ Medzi dverami kývol rozčarovanej 
šéfke študijného krátko na pozdrav.  

„Choď dočerta!“ Ostrú námietku povedala Malatinská už 
zatvoreným dverám.  
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7. kapitola  

„Volal vás nejaký doktor Vartko.“ Sekretárka Krasňanská podávala 
profesorovi lístok. „Nechal číslo, vraj vy viete o čo sa jedná.“ Zahľadela 
sa na šéfovu zachmúrenú tvár. „Vytočím ho?“  

„Nie, ďakujem!“ Profesor rezolútne odmietol. Všimol si sklamaný 
pohľad sekretárky. „Je to súkromné, zariadim si to sám,“ dodal a 
zmizol vo dverách pracovne.  

Zamyslene držal v ruke telefónne slúchadlo s lístkom, ktorý mu 
dala sekretárka. Osem jednoduchých číslic na kuse papiera mu zvýšilo 
srdečnú frekvenciu. Zbieral v sebe odvahu, aby ich vyťukal. Zazeral na 
číslo ako na prevoz k Charónovi a rýchlo, kým si to stihol rozmyslieť, ho 
vytočil.  

„Karlík...“ Na druhej strane linke sa ozývalo iba neurčité práskanie. 
„Profesor Karlík,“ povedal hlasnejšie.  

„Á, profesor,“ Vartkov hlas sa ozýval akoby z veľkej diaľky. 
„Prepáčte, vypnem nahrávanie. Myslel som, že volá niekto druhý.“ V 
mušli to opäť zapráskalo, zvuk zosilnel. „Vyzerá to, že mám pre vás 
dobré správy.“  

„Už dávno som žiadnu dobrú nepočul,“ Karlík skonštatoval 
ironicky.  

„Dosiahol som pre vášho syna kauciu,“ advokát si nevšímal 
profesorovej narážky. „Nebude to ani také drahé.“  

„Čo myslíte tým, že nebude to také drahé?“ Karlík bol v strehu.  
„Dvestopäťdesiat tisíc. Keď zaplatíte, poobede ho môžete mať 

doma.“  
„Syn u nás nebýva.“  
„Ja viem, ja viem..,“ v advokátovom hlase sa prejavila 

netrpezlivosť, „ešte sa ozvem, ale...“  
„Ale?“  
„Profesor, kauciu treba realizovať maximálne do štyridsaťosem 

hodín.“  
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„Samozrejme.“ Profesor Karlík tresol slúchadlom do vidlice. 
„Dofrasa, pre tohto slizkého úhora dvestopäťdesiat tisíc znamená, že 
to nie je také drahé!“ Zakričal smerom k aparátu akoby ho advokát 
mohol začuť.  

Nevydržal sedieť. Postavil sa k oknu a odhrnul záves. Prešívaná 
zelená látka bola vždy zatiahnutá, aby v miestnosti vládlo pokojné 
šero. Okná pracovne boli otočené na juhovýchod a v tomto ročnom 
období do nich po celý deň pražilo slnko. Profesor neznášal ostré 
svetlo, pretože ho rušilo v práci. Po oblohe divoko leteli mraky. 
Aprílová čierňava sa prehnala a slnečné lúče sa opreli do obločných 
tabuliek s plnou intenzitou. Prižmúril oči. Otvoril okno, dovnútra sa 
okamžite predral hluk intenzívnej premávky pred budovou Univerzity. 
Nahnevane zaplesol a prudko zatiahol záves.  

Podišiel k stolu. Zapol na telefóne reproduktor a stlačil tlačidlo 
interkomu. „Slečna Krasňanská, zavolajte moju ženu, prosím.“  

„Hneď to bude,“ z reproduktoru sa ozval mierne skreslený 
sekretárkin hlas.  

Sadol si naspäť do kresla, aby zaujal svoju mysliteľskú pozíciu so 
zopnutými prstami. V hlave sa mu motalo množstvo myšlienok. Snažil 
sa vyrovnať s novou realitou, akosi to nešlo. Jeho Patrik... Paťo, bol 
miláčikom celej rodiny. Trpko si uvedomil, že to môže o ňom tvrdiť iba 
v minulom čase. Keď sa Paťo narodil, on si práve robil docentúru. 
Strašne sa vtedy opil. Dodnes je terčom posmechu priateľov. Vyvádzal 
ako nejaký tínedžer. Vozil sa na kontajneroch po sídlisku. Božemôj, za 
bieleho dňa... on, vysokoškolský učiteľ. Keď chlapec trošku podrástol, 
kúpil detskú sedačku. Nosil ho na chrbte, prešiel s ním takmer celé 
Slovensko. Nikdy nezabudne na vysokohorskú túru na Roháčoch. Paťo 
mal tri roky. Liezli cez Baníkov a v tom prišla búrka. Ponáhľal sa s ním 
dole. Začalo pršať, v diaľke hrmelo. Z druhej strany kopca bola 
odkmasnutá reťaz, ktorej sa mal prichytiť. Šmykol sa. V poslednej chvíli 
našmátral skalný výklenok. Paťo v sedačke sa ho držal svojimi 
maličkými rúčkami za krk ako kliešť... takmer ho zadusil. Plakal, kričal 
mu do ucha: „Ocko, zvládneš to?“ To jeho detské, plačlivé „zvládneš 
to?!“ mu teraz rezonovalo mysľou.  

Áno, zvládol to. Vtedy som to zvládol, pomyslel si horko. Paťo 
rástol, dostal sa do puberty a začali s ním šiť všetci čerti. Nie, nezvládli 
sme to... akási hrča sa mu dostala do krku, bránila mu dýchať.  
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„Peter, ak to nie je sakramentsky vážne, tak si ma neželaj!“ Klárin 
rozhorčený hlas roztriasol membránu reproduktora. „Mám konzíliá!“  

„Klára, je to sakramentsky vážne,“ Karlík nahnevane skríkol 
smerom k telefónu, nadýchol sa, „náš syn je v base!“  

„Zavolám ti o chvíľu.“ Hlas jeho ženy stratil na razantnej istote. 
„Nemôžem hovoriť, vydrž pri telefóne.“  

Profesor Karlík zapol opäť interkom. „Slečna Krasňanská, 
neprepínajte mi žiadne hovory, mimo mojej ženy, prosím.“  

„Ako si prajete, pán profesor.“  
Karlík vypol reproduktor. V tom momente sa aparát rozdrnčal. 

Schmatol slúchadlo. „Klára...?“  
„Starý, čo ti uleteli včely?“ V uchu mu zaznel žoviálny tón Ivana 

Černáka.  
Profesor v duchu zahrešil na adresu sekretárky. „Ivan, prosím ťa, 

teraz nemám čas.“ Napadlo mu, že internou linkou mohol Černák bez 
problémov obísť sekretárku. 

„Počul som, že od rána tu chodíš nabrúsený ako žiletka.“  
Školské tamtamy nezaháľajú, rozčertene si pomyslel Karlík. 

Nekomentoval priateľovu narážku. Čakal, čo z neho vylezie.  
„Už som ti dvakrát volal...“  
„Krasňanská mi nič nevravela.“ Karlík ho namrzene prerušil.  
„Mal by si konečne tú starú dievku vymeniť za niečo mladšie, 

životaschopnejšie...“  
„Ivan, naozaj nemám čas.“ Karlíkov hlas znel naliehavejšie.  
„Organizujeme katedru.“ Černák sa nenechal zastaviť. 
Katedra bol na fakulte pojem majúci pre zainteresovaných celkom 

iný zmysel. Za týmto pomenovaním sa neskrývalo nič iné ako bláznivý 
víkend, organizované a dobrovoľné znemožnenie sa dôstojného 
pedagogického zboru na chate Univerzity. Katedra to boli pamätné 
míľniky v histórii spoločenských udalostí školy.  

„Fajn, porozprávame sa o tom neskôr.“  
„Starý, tento rok je výročná. Nemusím ti predsa pripomínať, čo to 

znamená.“  
Profesor Karlík vedel veľmi dobre, čo to znamená. Výročná Katedra 

sa mala absolvovať bez rodinných príslušníkov. Výnimky neboli trpené.  
„Kedy to má vypuknúť?“  
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„Máš to na stole.“  
Až teraz sa Karlík zahľadel na kôpku dennej pošty. K listom boli 

zopnuté obálky, v ktorých prišli. Rozhrnul ich. Pohľad mu upútala malá 
ružová obálka. Nebolo k nej nič pripnuté. Zobral ju do ruky, nechtiac sa 
musel usmiať. Na prednej strane bolo okrasným písmom (spoznal 
rukopis Ireny Malatinskej) napísané: „Jeho Magnificencia, Professor 
Peter Carlicius, Theologicus Philosophia, Honoris Causa“. Otvoril 
obálku, na zadnej strane rovnako ružovej pozvánky bol latinský citát: 
„Non decet principi solidam noctem dormire“.  

„Trafili ste klinec po hlavičke. Skutočne som celú noc nespal.“  
„Si menovaný do prípravného výboru.“  
„Ivan neblázni! Mám starosti. Neviem, čo skôr. Zober si Karola.“  
Prodekan docent Karol Záhradník bol tretím členom trojlístku, vždy 

ochotným sa nechať nahovoriť na čokoľvek, čo len trochu pozdvihlo 
nezáživný školský život.  

„Je mi jasné, že zase zostane všetko na mojich ťažko skúšaných 
pleciach.“  

Profesor Karlík nevedel, čo to náhle do neho vošlo. Prehodil si 
slúchadlo do druhej ruky. „Ivan potrebujem požičať nejaké peniaze.“  

„Čo je to podľa teba - nejaké peniaze?“  
„Asi tak dvestotisíc.“  
„Počúvaj starec, ty šalieš! Takú sumu som nevidel ani nakreslenú, 

nieže...“  
„Prepáč Ivan. Zabudni na to, prosím ťa. Ešte ti brnknem.“ Karlík 

položil skôr, kým sa Černák mohol zmôcť na nejaký protest.  
Telefón okamžite zazvonil. Karlík vzdychol, tušil, čo ho čaká. 

Slúchadlo bolo ešte stále horúce od stisku jeho dlane.  
„Pán profesor, vaša manželka volá tretíkrát. Mal ste prepnutú 

internú linku, nemohla som ju prepojiť.“ Krasňanská sa ovládala, aby 
nezdvihla hlas.  

 „Slečna Krasňanská, prečo ste mi neoznámila, že volal doktor 
Černák?“  

„Pán profesor, vzhľadom na váš stav, som si myslela, že asi s ním 
nebudete chcieť hovoriť. Manželku, máte na druhej linke, je dosť 
rozčúlená.“  
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Karlík si predstavil, čo si musela Krasňanská od nej vypočuť. Náhle 
mu došlo, čo pre neho urobila. „Janka...?“  

„Prosím?“ Sekretárkin úradný tón zmäkol.  
„Ďakujem, ste poklad.“ Prepol na aparáte externý vstup.  
„Peter, nenúť ma, aby som použila hrubé slová. Vytiahneš ma z 

konzílií a potom ma necháš trčať na telefóne ako poslednú fuchtľu!“ 
Manželkin zvýšený tón hlasu nekompromisne rozdrnčal membránu 
mikrofónu. 

„Klára, čakal som ťa večer, mohli sme sa o všetkom v pokoji 
porozprávať.“  

„Kristepane, ten nemožný Róbert sa opil a nemohla som zohnať 
taxík.“  

Škodoradostný pocit sa v Karlíkovi nanovo prebudil. Klárin hlas už 
neznel tak rozhorčene. Porozprával jej o Patrikovi všetko, čo vedel.  

„Peter, nemám toľko peňazí.“ Klára to povedala pokojne bez 
akejkoľvek emócie.  

„To nemyslíš vážne?!“  
„Dala som všetko do investičného fondu.“  
„Povedz mi, že zle počujem!“ Tentoraz to bol Karlík, kto sa dostával 

do varu. „Ty nečítaš noviny? Veď o ne prídeme!“  
„Môj názor poznáš veľmi dobre. Vlastne je to úplne jedno, či nám 

ich zoberie nejaká firma alebo nás o ne pripraví syn.“  
„Dofrasa, ty pokojne necháš syna trčať v base?!“  
„Má dvadsaťšesť rokov, je celkom svojprávny.“  
„Si predsa jeho matka!“  
„Teraz to nevyriešime, večer sa o všetkom porozprávame.“  
„Ale dnes už mohol byť...“  
„Peter, ponáhľam sa!“ V telefóne to cvaklo.  
„... vonku,“ Karlík dodal do hluchého slúchadla.  
Dvere na pracovni sa otvorili. „Pán profesor, pol jedenástej.“  
„A?“ Karlík sa zatváril nechápavo.  
„Už ste mal byť na seminári.“  
„Celkom mi to vypadlo!“ Profesor schmatol obal s poznámkami a 

vytrielil z pracovne. Nechal za sebou sekretárkin rozpačitý pohľad.  
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8. kapitola  

Nemohol si pomôcť. Oči mu neustále ako magnety priťahovali tie 
mandľovo hnedé kotúčiky. Nedokázal sa sústrediť na tému. Predniesol 
len základnú charakteristiku vtedajšieho obdobia a potom nechal 
študentov voľne diskutovať. Zlatý svit lanieho pohľadu ho rozptyľoval. 
Vlasy mala stiahnuté v dvoch vrkočoch, čo jej ubralo na rokoch, ale o 
to viac vynikla podmanivá krása symetrickej tváre s mierne 
vystupujúcimi lícnymi kosťami. Občas si prebehla jazykom po plných 
perách akoby sa chcela zapojiť do diskusie, ale nenabrala odvahu, aby 
sa prihlásila.  

Prechádzal sa medzi lavicami. Tesné džiny, do ktorých bola 
navlečená, zvýrazňovali boky peknej postavy. Voľnejší sveter s 
výstrihom splýval po provokujúcich hrotoch. Ich pohľady sa 
mimovoľne stretli. Bol v pokušení ju vyvolať, ale rozhodol sa nechať 
semináru voľný priebeh. Jeho študenti sa dostali do zanietenej 
polemiky, musel ich krotiť.  

Hodina rýchlo ubehla. Profesor Karlík triedil poznámky, študenti sa 
postupne vytrácali z učebne.  

„Študentka Zlatá...“  
Veronika sa pristavila pred dverami. „Prosím?“  
„Počkajte, na moment.“  
Dievča sa poslušne vrátilo do lavice, kde pred chvíľou sedelo. Karlík 

čakal až posledný študent odíde. Zavrel za ním dvere. Vrátil sa ku 
katedre, medzi nimi bol prázdny rad stolov. Niekoľko sekúnd ju nechal 
v napätí.  

„Mysleli ste si, že na to neprídem?“  
„Ja som vám neklamala, pán profesor.“ Veronika Zlatá okamžite 

vytušila, na čo profesor naráža. Vydržala skúmavý pohľad jeho očí.  
„Tomu nerozumiem.“ Profesor si preložil ruky na prsiach.  
„Pre mňa bol ocko pochovaný minulú nedeľu.“ Ruka dievčaťa sa 

dotkla ľavého prsníka. „Tu.“  
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Profesor bol zaskočený. Pripravoval sa, že si dievča poriadne podá, 
ale ona ho jediným gestom obrala o akýkoľvek argument. Nevedel, čo 
má povedať. Obišiel stôl. Sadol si za katedru, nechal si chvíľu na 
premýšľanie.  

Zahľadel sa na ňu, ale odvrátila tvár. Na jemnom profile sa 
pohrávalo slnečné svetlo. Stiahnuté pramene vlasov sa vzdorne stočili 
na pleciach. Oči mala červenšie, nepokojne behali po celej miestnosti, 
až sa napokon ustálili kdesi na úrovni jeho brady. Karlík vytiahol z 
vnútorného vrecka saka diár. Listoval, kým nenašiel potrebnú stranu.  

„Budete sa hlásiť u mňa najbližší pondelok o sedemnástej hodine.“  
„Áno.“ V tých veľkých hnedých írisoch sa vyjavila nemá otázka.  
„Spravíme si diferenčný test. Na študijnom ste už zapísaná v 

mojom ročníku, bude to len pre interné potreby. Myslím, že sa 
rozumieme.“  

„Áno... na čo sa mám pripraviť?“ Veronika zneistela.  
„Pripravte si antiku.“ Profesor prízvukoval tému. Poznačil si všetko 

do diára. Keď sa na ňu pozrel, stretli sa im pohľady. Niečo jej 
preblesklo v očiach. „Alebo..?“ 

„To je v poriadku, pán profesor.“ Veronika Zlatá vstala, hrubý 
poznámkový zošit si pritlačila na prsia. „Môžem ísť?“  

„Iste.“  
Veronika sa pobrala ku dverám.  
„Kolegyňa!“  
Dievča zastalo medzi dverami. Pery sa jej roztiahli do úsmevu, 

odhalili rad bielych rovných zubov. Karlíkovi to oslovenie vyletelo z úst 
celkom mimovoľne. Všetkých svojich študentov oslovoval kolega alebo 
kolegyňa. Uvedomil si, že ju vidí po prvý raz sa usmievať.  

„Vraveli ste, že ste rozvedená.“  
Plné pery sa opäť stiahli do rovnej čiary. „Bol to najväčší omyl v 

mojom živote.“   
Karlík sa zamyslene pozeral na dvere, v ktorých zmizla štíhla 

postava.  
Triedil si poznámky, keď dvere opäť vrzli v pántoch. Do odchýlenej 

medzery sa vopchali čierne vrkoče. „Pán profesor, myslím, že ste 
ďaleko lepší, ako sa o vás hovorí.“ Tvár medzi dverami, na ktorú sa 
vrátil roztopašný úsmev, vzápätí zmizla preč.  
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9. kapitola  

Profesor Karlík držal ruky hore akoby naňho niekto mieril pištoľou. 
Službukonajúci práporčík mu obkresľoval indikátorom detektora kovov 
obrys tela. Prístroj zapípal.  

„Vravel som vám, že máte z vreciek vybrať všetky kovové veci.“ 
Mladý muž v uniforme sa tváril veľmi dôležito.  

„Prepáčte.“ Profesor vybral z plášťa niekoľko drobných mincí a 
položil ich na tácku ku kľúčom.  

„Pane, ten kufrík tu budete musieť nechať.“ Služobne staršia 
policajtka, aj hodnosťou aj výzorom ako jej kolega, sa prehŕňala v 
profesorových papieroch.  

„To sú materiály o reformistickom hnutí v šestnástom storočí.“  
„Mohlo by sa jednať o ovplyvňovanie vyšetrovania.“  
Karlík opätoval pohľad neústupčivých jedovato zelených očí. Bola 

od neho o hlavu nižšia, svetlé vlasy mala začesané pod čiapku. Keby si 
nemala uniformu, mohla si byť celkom k svetu, pomyslel si v duchu. Dal 
do vrecka kľúče a pozbieral z tácky drobné. Policajtkinu narážku bolo 
zbytočné komentovať.  

Cvakol uzáver a mreža sa pred ním otvorila. Policajt, ktorý robil 
osobnú prehliadku, vyšiel pred profesorom na chodbu.  

Cestou dlhou, na sivozeleno natretou chodbou, profesor Karlík 
zneistel. Po seminári ho v pracovni čakal odkaz od advokáta, že má 
vybavenú návštevu u syna. Nakázal Krasňanskej nech mu zruší celý 
poobedňajší program. Tie múry okolo neho vyžarovali čosi 
deprimujúce. Zrazu si nebol istý, čo mu stretnutie s Patrikom prinesie. 
Buchot ďalších mreží ho obral aj o posledné zvyšky rozvahy.  

A potom ho uvidel.  
Policajt otvoril kovové dvere... bol tam Patrik, jeho syn. Stál pri 

malom okne, pozeral sa cez mreže kamsi do diaľky.  
Dvere za profesorom sa zabuchli a na ten zvuk sa Patrik otočil.  
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Vyzeral strhaný. V bledej tvári sa prepadali kruhy pod očami. Uprel 
na otca apatický pohľad. „Peter, som v tom celkom nevinne.“ Patrik od 
šestnástich rokov volal otca krstným menom.  

Zvykol si na to oslovenie. Dnes to bral ako samozrejmosť.  
„Mňa nemusíš presvedčovať.“  
V malej cele boli tri prične. Hnedá deka na jednej z nich mala 

otlačený obrys Patrikovho tela. Uprostred stál jednoduchý drevený stôl 
s tromi stoličkami.  

„Vyplatil si kauciu?“ Patrikov hlas ožil.  
„Ešte nie.“  
„Mama?“ Zo synových úst zaznela pochybnosť.  
Profesor bez slova prikývol. Odtiahol stoličku a sadol si za stôl. 

Očami behal po synovej tvári. Hľadal v tých dôverne známych črtách 
aspoň nejaký oporný bod, ktorý by mu dodal istotu. Chcel pevne veriť, 
že mu syn neklame.  

Patrik sa na gymnáziu dostal do divnej partie. On v tom čase 
obhajoval doktorskú dizertačnú prácu a Klára robila atestáciu z 
internej. Výchova jediného syna im akosi unikala medzi prstami. A 
prišiel šok. Zavolal si ich riaditeľ školy. Ich Paťo flákal, čo sa len dalo. 
Mal množstvo neospravedlnených hodín. Prichytili ho ako v škole 
predáva marihuanové cigarety. Riaditeľ bol neoblomný a incident 
zahlásil na polícii. Klára cez známeho prokurátora dosiahla, že sa 
všetko zahladilo. Paťo zmaturoval. Mal samé trojky, ale obidvaja boli 
radi, že to tak dopadlo. Nasľuboval rodičom hory-doly. Mysleli si, že sa 
zo všetkého poučí. Prvý raz sa pohádali nad prihláškou na vysokú 
školu. Otec ho chcel dostať na humanitné vedy, zatiaľ čo mama na 
medicínu. Syn sa zaťal a vybral si stavebnú fakultu. Bavilo ho kreslenie, 
tvrdil, že sa chce stať architektom. Vydržal to tri semestre. Obidvom 
rodičom pripravil hrozné sklamanie. Istý čas to vyzeralo, že sa s Klárou 
kvôli nemu rozvedú. Príšerne sa hádali. Mnohokrát sa vzájomné 
výčitky niesli dlho do noci.  

Paťo si našiel akúsi robotu v reklamnej agentúre. Chodil domov 
veľmi sporadicky, až im nakoniec oznámil, že sa sťahuje preč. V tom 
čase svokrovci predali dom, v ktorom žili a presťahovali sa do penziónu 
pre dôchodcov. Svojim dvom dcéram, Kláre a Viere, nechali na 
knižkách podstatnú časť zo sumy za predaný majetok. Paťo, ktorý 
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občas zavítal do rodičovského bytu, vkladnú knižku so sumou z 
dedičstva vysnoril. Klára až po čase zistila, že z nej chýba viac než 
polovica. Boli to veľké peniaze. Spravila hrozný škandál. Chcela to 
zahlásiť na políciu. Vymenili zámky od bytu. Paťo nasľuboval, že všetko 
do koruny vráti. Doteraz zostalo iba pri sľuboch.  

„Peter, čo som mal robiť? Veď je to kamoš. Volal mi, že má 
pokazené auto a z letiska to musí okamžite odviezť. Ty by si nešiel?!“  

„Paťo, koľkokrát si už na tých takzvaných kamošov doplatil?“  
„Prišiel si, aby si mi robil prednášku?“ Patrikova tvár stvrdla. „Pozri 

sa!“ Patrik si odhrnul golier na košeli. Na ramene sa mu červenel pás 
navretej pokožky. „Striedali sa tu celú noc.“  

Profesor si až teraz všimol, že jedno oko má podliate.  
V zámku zaškrípal kľúč, dvere od cely sa otvorili. Dovnútra vošiel 

vysoký, uhrančivý chlap v civile. Zle oholenú tvár mal zjazvenú po 
kiahňach. Pevný pohľad malých čiernych oči prebehol po Patrikovi, až 
nakoniec zostal ukotvený na profesorovi.  

„Som kapitán Jankovský, vyšetrovateľ. Pán profesor Karlík, nemáte 
na minútku čas?“  

Prehnane zdvorilá požiadavka vyznela v uzavretej cele dosť 
absurdne. Profesor rozmýšľal, či tu majú inštalované odpočúvacie 
zariadenie. Chytil synove ruky. „Neboj sa, tie peniaze zoženiem.“  
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10. kapitola  

„Prepáčte, pán profesor, myslel som, že sa porozprávame, už keď 
ste tu.“ Ospravedlňoval sa kapitán Jankovský, keď Patrikov pohľad za 
otcom odstrihol tieň zavretých oceľových dverí.  

Mladý policajt iba s jednou frčkou na výložkách, ktorý im otváral 
mreže do služobnej časti budovy, skočil do pozoru. Kapitán Jankovský 
zdvihol ruku na pozdrav. Otvoril ošúchané dvere hneď za mrežou.  

Z jednej strany miestnosti, do ktorej vošli, bol pod stropom rad 
malých okienok. Cez ne sa dral dovnútra slnečný svit. Sporé svetlo sa 
opieralo o navŕšené plechové registračky. Väčšinu priestoru zaberal 
dlhý stôl, po jeho obvode sa tlačili drevené stoličky s odpadávajúcim 
náterom kedysi zeleného laku. V rohu miestnosti sa lesklo malé 
umývadlo. Pod porcelánovou misou ležala skrútená hadica.  

Kapitán Jankovský zapálil stropné žiarivky a pozval profesora 
gestom ruky ďalej. „Nie je to tu zariadené na návštevy, ale aspoň tu 
budeme mať pokoj.“ Tón jeho hlasu neznel príliš vierohodne.  

Profesor si odtiahol jednu zo stoličiek, sadol si celkom z kraja stola. 
Nepovedal nič. Škúlil na hadicu pod umývadlom. Uvažoval, či je 
používaná na svoj pôvodný účel. Čakal, čo z vyšetrovateľa vylezie. 
Napadlo mu, že by sa mal dožadovať prítomnosti právnika.  

Jankovského úsmev sa snažil rozptýliť jeho pochybnosti. „Myslím, 
že som naklonený uveriť v nevinu vášho syna.“ Odtiahol si stoličku 
vedľa profesora. „Viete koľko takých prípadov sa mi premlelo medzi 
rukami?“ Natiahol sa za popolníkom. „Mám na to čuch.“  

„Iste.“ Profesor si vyšetrovateľa skúmavo obzeral.  
„Fajčíte?“  
„Nie, ďakujem.“  
Ruka s núkanou škatuľkou cigariet klesla. Jankovský si jednu z nich 

vytiahol, ale vzápätí si to rozmyslel a schoval ju naspäť. „Patrik je vaše 
jediné dieťa?“  
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„Po pôrode sa manželka musela podrobiť hysterektómii.“ 
Profesorov sa nesnažil, aby sa mu v tvári zjavil iný výraz ako nezáujem 
o tento typ konverzácie.  

Jankovský sa zahľadel na profesora. „Aha.“ Potlačil v sebe 
pokušenie pýtať sa na túto tému ďalej. „Chlapci z protidrogového 
sledovali tú zásielku už dlhšie. Caracas, Viedeň, Amsterdam. Starožitný 
porcelán z Venezuely, to musí trknúť každého.“ Odmlčal sa.  

Profesor nič nepovedal, ich pohľady sa stretli.  
„Váš syn s komplicom mali smolu.“ Jankovský sa tváril akoby 

jediné, čo ho zaujímalo bola škatuľka cigariet, ktorú držal v ruke. 
„Porcelán bol čistý. Droga bola v nosných priečkach debien. 
Profesionálna práca.“ Uznanlivo pokýval hlavou. Šibol pohľadom po 
profesorovi, aby zistil ako to na neho zapôsobilo.  

Keď z jeho tváre nič nevyčítal, pokračoval ďalej. „Drevo bolo 
navŕtané, vo vnútri boli zatavené sklenené trubice s heroínom. Celé to 
bolo namastené dechtovou živicou. Nenechali nič na náhodu. Ani ten 
najlepší pes by to nedokázal vyňuchať.“ Potľapkal profesorovi po ruke. 
„Pri nakladaní sa priečka jednej z debien zlomila. Colníkovi sa na 
topánky vysypal biely prášok. Mali smolu.“  

„Môj syn o tom nevedel. Dostal sa do toho náhodou.“ Profesor sa 
nezdržal, aby sa mu hlas nezatriasol.  

„Náhodou...?“ Nepríjemná tvár plná drobných jazvičiek skamenela. 
Pohľad trnkových očí sa neúprosne zavŕtal do profesora. „Zásielka 
miesto Viedne pristála v Bratislave, pán profesor...“, Jankovský 
nechutne pretiahol oslovenie, „...je tu záznam o vašom synovi spred 
ôsmich rokov.“  

Profesor stŕpol. Dofrasa, vedia o tom! S hrôzou si uvedomil 
evidentný fakt. Čo si mohol čakať? Nedokázal si dať odpoveď na otázku 
v duchu položenú.  

Jankovský sa postavil. Potľapkal profesora po pleci. Snažil sa, aby 
gesto vyznelo priateľsky. „Pán profesor, aj ja mám syna. Viem vás 
pochopiť, predsa sme ľudia. Kdekto šliapne vedľa a nemusí sa z toho 
hneď strieľať...“  

Kapitán obišiel stôl. Za vrchstolom odtiahol stoličku. Vytiahol 
šuplík, chvíľu sa v ňom prehŕňal. Položil na stôl spisové dosky v bielom 
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obale. „Prepáčte, pán profesor, ani som sa vás neopýtal, či nechcete 
niečo na pitie. Nedáte si kávu?“  

„Kávu nepijem, ďakujem.“ Zaklamal. Mal jedinú túžbu - čo najskôr 
ukončiť tento rozhovor.  

„Idem postaviť vodu.“ Jankovský si nevšímal námietku. Odišiel a 
nechal profesora samého.  

Profesor Karlík strnulo hľadel za hranatou postavou v károvanom 
saku a ošúchaných rifliach, ktorá sa stratila za zavretými dvermi. Jeho 
pozornosť pritiahol spis. To je trik. Obyčajný, primitívny trik, ktorým ťa 
chcú vyprovokovať, avšak nemohol si pomôcť, ale ten pohodený obal 
na stole ho nezadržateľne priťahoval. Rozhliadol sa po miestnosti. 
Určite je tu niekde namontovaná kamera. Nenechaj sa nachytať na 
túto priehľadnú psychologickú fintu, v hlave mu behali varovné signály. 
Biely obdĺžnik na tmavom stole sa kontrastne vynímal v silnom 
osvetlení. Ruka mu spravila neurčitý pohyb, ale hneď sa stiahla späť.  

Dvere za jeho chrbtom sa otvorili.  
Muž, ktorý vošiel dovnútra, bol územčistej postavy. Tmavé vlasy 

začesané dozadu, oblečený v sivom, zjavne veľmi málo pranom obleku, 
hodil krátky pohľad na profesora. Bez slova podišiel k registračkám. 
Posuvný priečinok sa so škrípaním otvoril. Muž sa sklonil nad obsahom 
registračky, bolo počuť iba listovanie v papieroch.  

Profesor Karlík v rozpakoch upieral pohľad na sklonený chrbát s 
pokrkvaným sakom.  

Muž hlučne zabuchol registračku. S tiahlym škrípaním otvoril ďalší 
priečinok. Tentoraz prehliadka netrvala tak dlho, muž ho rovnako 
hlučne začapil. Vytiahol ďalší... buch, škrípanie, buch.  

„Prepáčte, nemohli by ste to robiť tichšie. Bolí ma hlava.“ Profesor 
zaprotestoval.  

Žiadna odpoveď. Buch, škrípanie, buch.  
„Prepáčte...“ Profesorov hlas sa ozval dôraznejšie.  
„Tak vás bolí hlava?“ Muž sa otočil. „Profesor.“ Dodal posmešným 

tónom.  
„Ďakujem.“ Profesor Karlík ignoroval provokačný tón neznámeho. 
„Takých ako ste vy poznám veľmi dobre.“ Mužovi sa stiahli rysy 

tváre. „Myslíte si, že ste nejakí lepší ľudia.“ Zlovestne preťahoval 
hlásky.  
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„Prepáčte..?“ Profesor si neuvedomoval, že sa chytá do pasce.  
„Štyridsať kíl deväťdesiatosempercentného heroínu. Koľko si 

myslíte, že z toho mohlo byť dávok?!“ Mužov hlas nabral na intenzite.  
„Môj syn je v tom nevinne.“  
„Nevinne?!“ Muž spravil krok smerom k profesorovi. „Všetci ste 

skurvení klamári. Nevinný... komu to chcete nahovoriť?“ Muž sa 
rozkričal. 

„Dovoľte!“ Profesor sa postavil „To si vyprosím!“ 
„Vysokoškolský profesor, čo ich učíte? No čo?! Ako si to pichnúť? 

Viete, že už máme v ústavoch sedemročné, drogovo závislé deti?!“ 
Muž kričal profesorovi zblízka do tváre.  

„Vážený, toto si nenechám!“ Profesor sčervenel v tvári.  
„Kradnú, znásilňujú, žijú v dierach ako krysy a to všetko len preto, 

že hajzli, čo sa nazývajú pedagógmi, sa nevedia postarať ani len o 
svojich panghartov!“  

„Ty sviniar!“ Chytil muža za zle uviazanú kravatu. Profesor si 
neskoro uvedomil ako ľahko sa nechal vyprovokovať.  

„To by stačilo.“ V dverách stál kapitán Jankovský. V obidvoch 
rukách držal šálky z umelej hmoty, ešte sa z nich parilo.  

Obidvaja rozvášnení muži okamžite vychladli.  
Jankovský položil šálky na stôl, pošúchal si prsty, ktorými držal 

horúci nápoj. Jeho tvrdý pohľad sa uprel na kolegu. „Jozef, vypadni!“ 
Muž bez slova poslúchol, zavrel za sebou dvere. „Dal som vám tam dve 
lyžičky cukru. Ja to tiež tak pijem.“ Jankovský zobral jednu zo šálok a 
sadol si za vrch stola. „Cukor upokojuje.“  

Profesor vytiahol z nohavíc vreckovku, poutieral si kútiky úst. 
Potom si pretrel čelo. Snažil sa nepozerať na vyšetrovateľa. Chytil šálku 
do prstov, sykol a okamžite ju pustil. „Musíte mať prsty z plechu.“  

Jankovský sa usmial. Otvoril spis a premŕval sa v papieroch. 
„Ospravedlňujem sa za kolegu.“  

„Vás sa to predsa netýka.“ Profesor omotal vreckovku okolo šálky a 
srkol si horúceho nápoja.  

„Traja nadrogovaní výrastkovia mu znásilnili dcéru. Najstarší z nich 
mal šestnásť rokov.“  

Profesor mlčal. Napadlo mu, či je to skutočne pravda. Si pedagóg 
a správaš sa ako hlupák, hrýzla ho výčitka.  
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Jankovský chytil do prstov jeden z dokumentov. „Tu je tá nešťastná 
zápisnica. Mohli by sme to všetko dať do poriadku, keby ste dokázal 
syna presvedčiť.“ Pohľad vyšetrovateľa už nebol tak priateľský.  

„O čom?“  
„Aby spolupracoval.“  
„Spolupracoval?“  
Dvere sa otvorili. Dovnútra vpadol zadýchaný advokát Vartko. 

„Profesor Karlík, prišiel ste skôr. Mal ste na mňa počkať.“ Vyložil na 
stôl profesorov kufrík. „Kapitán, poučil ste svedka?“ Obrátil sa na 
Jankovského.  

„Profesor Karlík nebol zavolaný ako svedok na výsluch. Iba sme sa 
porozprávali.“ Jankovský sa zamračil.  

Vartko sa obrátil s nemou otázkou v očiach na Karlíka.  
„Fakt, iba sme sa rozprávali.“ Potvrdil profesor. Otvoril kufrík 

a nakrátko skontroloval jeho obsah. 
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11. kapitola  

„Čo ste mu všetko povedal?“ Advokát Vartko, o niekoľko minút 
neskôr, sa neúprosne dožadoval odpovede.  

Obidvaja kráčali dlhou a širokou chodbou.  
 „Dohromady nič zvláštne. Kým ste prišiel, stihol iba urobiť kávu.“ 

Poklepkal na kufrík. „Netušil som, že Kalvínova reforma by mohla 
ovplyvniť vyšetrovanie môjho syna.“  

„Keď ste tu bez právnika, tak vám skomplikujú život ako sa len dá.“  
Profesor chytil advokáta za rukáv. „Vyzerá to, že ho zbili.“  
„S tým nič nespravíme. Váš syn tých niekoľko rán obuškom prežije. 

Ak by sme do toho vŕtali, len by sme mu pohoršili.“ Vartko sa chcel 
pohnúť, ale potom si to rozmyslel. Poobzeral sa na obidve strany, 
chodba bola prázdna. Stiahol profesora na najbližšiu lavičku. „Mám pre 
vás riešenie.“  

„Aké riešenie?“  
 „Mám človeka, ktorý by vám požičal.“ Vartko si všimol ako sa 

profesor zamračil. „Úplne bez úrokov a za určitých okolností by mu to 
nebolo treba ani vrátiť.“  

„Akých okolností?“ 
„Zanedlho sú u vás na škole prijímačky.“  
„Váš návrh nie je príliš zdvorilý.“ Profesor odmietavo pokrútil 

hlavou.  
„Profesor, chcete sa správať zdvorilo a za týchto okolností?“ 

Advokát hodil hlavou smerom k mreži, ktorú nechali za sebou. 
„Doktor Vartko, mám vám to teda povedať naplno?“ Profesorovi 

sa zablýskal pohľad. „Poznáme sa len niekoľko hodín a už ste ma 
zaradil medzi tú špinu, ktorú obhajujete.“ 

„To sú dosť silné slová od otca, ktorý má syna kdesi na dne tej 
spomínanej špiny. Profesor Karlík, nechcem od vás odpoveď okamžite. 
Ale doba na vypršanie kaucie sa kráti. Veľa by sa tým pre vás vyriešilo.“  

Pred východom z budovy sa obidvaja muži rozdelili.  
Veľa by sa tým pre vás vyriešilo. Advokátove slová profesorovi 

neustále mátali v hlave.  
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12. kapitola  

Krátku aprílovú spŕšku vystriedalo slnečné počasie. V diaľke nad 
secesnými mestskými domami sa spravila dúha. Má to byť znamenie? 
Premýšľal, či sa vrátiť naspäť do školy. Predstavil si údiv v okrúhlej tvári 
svojej sekretárky. Nie, radšej nie. Domov? Netúžil po nemej 
spoločnosti počítača. Klára príde určite až neskoro večer. Bude chcieť 
čo možno najviac oddialiť nepríjemný rozhovor. Kráčal malým parkom 
na námestí, vdychoval vôňu prebudenej jari. Ako dlho som sem 
nezavítal, a pritom je to pár krokov. Ľudia sa ponáhľali po chodníku. 
Neďaleko postávala skupinka mladíkov. 

Bohvie, koľko z nich berie drogy? Tí postávajúci mladíci 
schovávajúci pohľady pod kapucňami? No, veľa by som za to nedal.  

Preciťoval tú neurčitú anonymitu davu. Predtým ho takéto 
myšlienky nenapadli ani vo sne. Dych sa mu zrýchlil pri spomienke na 
nedávnu skúsenosť. Oči sa mu pristavili na veľkej reklamnej tabuli - 
Krčma u sedliaka. Tak sem sa ho Ivan Černák už niekoľko dní márne 
pokúšal zatiahnuť. Novootvorený podnik... reklama lákala. Máš 
povinnosti! Nie, teraz je na to najvhodnejšia príležitosť, presvedčil 
svojho vnútorného oponenta.  

Interiér pôsobil príjemným dojmom. Svetlé drevo, keramické 
obkladačky, občas nejaká zelená rastlinka. Určite sú tie rastliny umelé, 
napadlo mu, keď sa rozhliadol dookola. Iste, umelý svet.  

Vo vnútri nebolo veľa hostí. Začali ho štípať oči od cigaretového 
dymu. Mali by tu zlepšiť vetranie, pomyslel si. Chcel sa posadiť k 
širokému barovému pultu, vtom si všimol divoké mávanie od zadného 
stola. Snažil sa tú tvár so širokým úsmevom niekam zaradiť.  

„To je predsa Potvorák!“ Zvolal polohlasom.  
Pery muža za pivovým pohárom sa roztiahli v neprestávajúcom 

úškľabku. „Parči Karči, stará vojna, teba by som tu vôbec nečakal!“  
Profesor sa zvítal so svojím spolužiakom zo strednej školy Milanom 

Potorákom. Nikto ho nevolal inak ako Potvorák.  
„Človeče a ty tu čo robíš?“ Sadol si vedľa neho na drevenú lavicu.  
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„Čo si dáte...?“ Ten dievčenský hlas za jeho chrbtom mu bol známy, 
„...pán profesor,“ dodala.  

Štíhle lýtka, súmerné stehná odpoly zakrývala suknička 
pomarančovožltej rovnošaty, ktorú nosil obsluhujúci personál. 
Profesorov pohľad sa stretol s očakávaním veľkých hnedých zreničiek.  

„Som tu len na záskok.“ Veronika Zlatá sa snažila obhájiť svoju 
prítomnosť, aj keď sa na to nepýtal. V rozpakoch nad neočakávaným 
stretnutím sa vyvyšovala na špičkách, akoby chcela upozorniť na svoju 
postavu. Za chrbtom držala obidvomi rukami tácku. 

„Doneste mi bourbónsku, dvojitú.“ Chvíľu napätia prerušila 
profesorova objednávka.  

„S ľadom alebo so sódou?“  
„Čistú.“  
„Ja si dám ešte jedno.“ Potvorák obrátil na seba pozornosť, zdvihol 

do vzduchu poloprázdny pivový pohár. „Človeče, to je baba...“, 
sledoval štíhle nohy v oranžových pančuchách odchádzajúcej servírky, 
„...cha, dlho by som sa nenechal prehovárať. Čo povieš Parči?“ Štuchol 
priateľa do ramena.  

„To je moja študentka.“  
„Neblázni! Nezoberieš ma za asistenta?“ Obidvaja sa rozosmiali.  
Profesor cítil ako z neho pomaly padá napätie z prežitých udalostí. 

Zahľadel sa na Potvoráka, ktorý dopíjal pivo mocnými dúškami. 
„Človeče, máš pravdu. Stres patrí do kanála.“ Tľapol ho po pleci až 
bývalému spolužiakovi zabehlo.  

Ich nenútená veselosť pritiahla zopár zvedavých pohľadov od 
susedných stolov.  

Na hnedom nápoji sa zaleskol zlatistý odraz slnečného svetla. 
Obsah širokého pohára prevrátil do seba na jedenkrát.  

„Ešte raz, prosím.“ Profesor zakričal za odchádzajúcim dievčaťom.  
„Človeče brzdi, kto ťa odnesie domov?“  
„Potvorák, všetko je pod kontrolou.“ Stúpala v ňom horúčosť z 

vypitého nápoja. Nevideli sa od posledného maturitného stretnutia. 
Spoločných tém bolo mnoho a ani jeden z nich sa nikam neponáhľal.  

Krčma sa pomaly zaplnila.. Za širokými oknami vedúcimi do rušnej 
ulice sa zapálili pouličné lampy.  

Po piatom poháriku prestal vnímať čas.  
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13. kapitola  

Profesora Karlíka zobudil nepríjemný zvuk. Nechápavo sa obzeral 
dookola. V miestnosti panovalo šero. Cez husté závesy sa chcelo 
predrať slnečné svetlo. Dobiedzavý lúč prenikol štrbinou a našiel jeho 
vyľakaný pohľad. Zaclonil si rukou tvár, odhodil zo seba prikrývku. 
Zazeral na svoje holé nohy, hlava mu išla prasknúť.  

Posadil sa. „Kde to som? Kde mám šaty?“  
Stará pohovka, na ktorej ležal, zavŕzgala akoby mu chcela dať 

odpoveď na splašené otázky, čo sa mu rojili hlavou.  
Otravné bzučanie sa ozvalo opäť.  
„Dofrasa!“ Chvíľu mu trvalo, kým našiel budík. „Už som mal byť v 

škole.“ Výčitku mohol adresovať len sám sebe.  
Zrušil alarm a zdalo sa mu, že počuje nejaký hluk.  
Sťažka sa postavil. Z mäkkého gauča, na ktorom ležal, bol úplne 

dolámaný. Odchýlil záves. Do izby vniklo ostré svetlo, hneď ho zatiahol 
naspäť. Na sebe mal iba tielko a spodky. Prehodil si cez plecia deku, 
ktorou bol prikrytý. Vyšiel von na chodbu a hluk zosilnel.  

V špľachote tečúcej vody rozoznal výkriky. Hlasy ho priviedli k 
dverám do kúpeľne. S neistým očakávaním ich odchýlil. Srdce mu 
poskočilo. Chcel opäť zavrieť, ale nemohol od scény, ktorá sa mu 
nechtiac naskytla, odtrhnúť zrak.  

Vo vani, do ktorej tiekla voda, sedela Veronika Zlatá. Pramene 
mokrých čiernych vlasov mala rozhodené po zaoblenom chrbte. Ponad 
okraj vane vytŕčala chlapčenská hlava. Dievča mu šampónovalo vlasy. 
Chlapcovi stekali mydliny do očí a nahlas protestoval. Veronika sa 
natiahla so špongiou ku kohútiku s tečúcou vodou a všimla si 
pootvorené dvere. Ich pohľady sa stretli. V perách sa zabelel rad 
zubov, jej úsmev bol nenútený.  

Vyšla z vane. Na sebe mala iba spodok plaviek. Zakrútila sa do 
županu.  

„Pán profesor, oblek máte na vešiaku v chodbe. Vyčistila som ho. 
Posaďte sa do kuchyne, hneď som tam.“ Zobrala si uterák a vytriasala 
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si vodu z vlasov. Vôbec neprišla do rozpakov, že ju videl takmer nahú. 
„Spravím kávu, myslím, že to potrebujeme obidvaja.“ 

Ešte kým zavrel dvere, znútra kúpeľne sa ozvala zlostná chlapcova 
námietka: „Nika, ja ťa zabijem, štípu ma oči!“  

Sako, nohavice aj košeľa viseli na vešiakoch každé zvlášť. Obliekol si 
košeľu, načiahol sa po nohaviciach. Látka bola ešte teplá z nedávneho 
žehlenia. To teplo ním preniklo. Pohlo v ňom čosi, o čom sa domnieval, 
že je napevno zabetónované na dne duše. Búšenie v hlave sa kamsi 
stratilo. Prehodil si cez ramená sako. Obzeral sa po kravate, ale nikde 
ju nevidel. 

Prechádzajúc okolo kúpeľňových dverí počul rozčúlený Veronikin 
hlas. „Poviem tvojej mame, že sa nechceš ostrihať!“  

„A ja jej poviem, že si sem vodíš cudzích ujov!“ Chlapčenský hlas 
vzdorovito odvrával.  

Profesor sa vrátil do izby, v ktorej spal. Poodhrnul záves, dovnútra 
sa dostalo svetlo. Cez zabudnutú ponožku sa hadil cíp kravaty trčiaci 
spod pohovky. Snažil sa rozpamätať na včerajší večer, ale okrem 
vyškerenej tváre Potvoráka, mu nič neprišlo na myseľ.  

Vyhrnul si golier košele, pohmate si uviazal viazanku. Poobzeral sa 
po izbe.  

Starožitný nábytok dodával priestoru zvláštnu atmosféru. Celú 
jednu stenu tvorila knižnica. Na poličkách sa až po strop vŕšilo 
množstvo kníh. Uprostred bola jedna polička vyprázdnená. Stál tu iba 
jednoduchý rám s fotografiou muža. Cez roh rámu bola previazaná 
čierna stuha. Zobral rám do rúk, aby ho natočil do svetla.  

Prudké buchnutie ho vyrušilo zo zamyslenia. Rýchlo vrátil portrét 
na svoje miesto. Čierna stužka skĺzla nabok. V náhlivosti ju naprával, 
ale nedarilo sa mu dostať pásku späť na pôvodné miesto.  

 „Toto nie je kuchyňa.“ Ozvalo sa mu za chrbtom. 
Veronika zostala oblečená v župane. Vlasy mala vytočené nahor a 

schované pod uterákom skrúteným do turbana. Dýchala z nej svieža 
krása. 

„Máte jeho pohľad.“ 
Veronika bez slova prišla k nemu a položila rám dolu fotografiou. 

„Dáte si tú kávu?“ 
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14. kapitola  

„Čo som vystrájal?“ Povedal, sadajúc si za kuchynský stôl. Hľadel 
na jej chrbát sklonený nad otvorenou chladničkou. Plášť siahajúci po 
lýtka sa otvoril, aby na moment odhalil pokožku štíhlej nohy. „Veľa si 
nepamätám... vlastne si nepamätám vôbec nič.“  

Veronika si predlaktím pritláčala na prsia škatuľu s mliekom. 
Naskladala na stôl jogurty. Pousmiala sa nad nešťastným výzorom 
profesora. „Nič ste nemohli vyviesť, pretože ste zaspal.“ Položila 
mlieko vedľa jeho ruky. „Ten váš podarený kamarát vás nechal tak a 
odišiel preč.“  

„Potvorák, samozrejme.“ 
„Prosím?“ 
„Ale nič.“ 
Natiahla sa k poličke nad profesorovou hlavou, vybrala odtiaľ 

cukorničku. „Šéf mi vás pomohol naložiť do taxíka.“ Otočila sa k 
príborníku. Zahrkotali šálky. „Akú pijete?“ Nečakala na odpoveď. 
„Spravím vám do veľkej. Myslím, že to potrebujete.“ Položila pred 
profesora na stôl veľkú šálku s vytočenými okrajmi.  

Na tmavohnedej keramike boli dva čierne kruhy. Vytvárali ilúziu 
pohľadu imaginárnych očí. Veronika sa šikovne zvŕtala, na druhý 
koniec stola položila podobnú šálku, ale menšiu, pod obidve podsunula 
podšálky. Vytiahla priečinok v strede stola, štrngotala s príborom. 
Škatuľa s kávou bola na poličke celkom vzadu. Nahla sa ponad 
profesora. Voľný župan sa odchýlil.  

Profesorovi sa zrýchlil dych.  
„Prepáčte, nedočiahnem cez vás.“  
Profesor sa postavil. Ich tváre boli od seba na niekoľko 

centimetrov. Rozlialo sa mu hnedé more. V tých zreničkách sa krútil 
strhujúci vír, išiel ho pohltiť. Ruka mu vkĺzla do výstrihu. V dlani cítil 
ako sa jej rozbúšilo srdce, bradavka sa vzdorne postavila. Druhou 
rukou jej stiahol z hlavy stočený uterák. Vlhké čierne pletence ho švihli 
do líca. Tie plné pery boli zrazu neuveriteľne blízko.  
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„Nika pozri sa! Vzadu si mi urobila schody!“ Vzdorovitý 
chlapčenský hlas ich okamžite odtrhol od seba.  

„Janko, zabudol si pozdraviť.“ Veronika sa vyčítavo pozrela na 
chlapca, z profesorovej ruky nenápadne vytrhla uterák, utiahla si 
opasok županu.  

Chlapec schmatol zo stola jogurt, pričom hodil po profesorovi 
rozhorčený pohľad.  

Veronika si čupla k chlapcovi. „Bráško, Janko Hraško trucuje.“ 
Prstami mu rozstrapatila vzdornú šticu. „Všetky baby v škole budú na 
teba letieť.“  

„Kašlem na baby, sú to hlúpe kozy!“ Vzdorne odtlačil Veronikinu 
ruku. S jogurtom v ruke vybehol preč.  

„Musím ho ísť vychystať do školy.“ Veronika sa s ospravedlňujúcim 
úsmevom otočila k profesorovi. Odbehla za bratom. Z chodby 
útržkovite zaznieval ich dialóg. Veronika mu niečo dohovárala, chlapec 
s vysokým akcentom v hlase odporoval. „Nebudem ťa poslúchať, už 
som veľký!“ Buchnutie dverí kdesi v diaľke umlčalo hádku súrodencov.  

Profesor vybral z police plechovicu s kávou, po ktorej sa 
naťahovala Veronika. Valcovitá nádoba bola pomaľovaná veľkými 
červenými ružami. Gýčovitá kresba mu nadvihla pery do úsmevu. 
Potiahol uzáverom vrchnáka, privoňal k obsahu. Na sporáku bola 
prichystaný kanvica. Zboku mala odlúpnutý kúsok bieleho emailu. 
Zobral ju a podišiel k drezu. Nad umývadlom sa lesklo malé zrkadlo.  

Zľakol sa svojich prepadnutých očí. Pustil studenú vodu a zaguľatil 
dlane. Pozeral sa ako mu voda preteká cez okraje prstov. Ponoril si do 
dlaní tvár. Príjemný chlad ho prebral k realite. Mokrými prstami si 
vošiel do vlasov, zahladil vzdorné pačesy dozadu. Našiel servítku, 
vyutieral si tvár dosucha. Plnú kanvicu postavil naspäť na sporák. 
Nenašiel zapaľovač. Vyšiel na chodbu, že sa opýta. V polovici si to 
rozmyslel a vrátil sa naspäť do kuchyne. Otvoril dvere na komore. 
Zarazil ho pohľad na množstvo starého otlčeného riadu. Na hornej 
polici pri vrecku s múkou ležali pohodené zápalky.  

Plameň vychádzajúci z horáka prechádzal cez modrú farbu do 
blikotajúcich červených pásikov. Tam, kde sa stretal so železnými 
výbežkami roštu, prefarbil sa na žlto. Profesor zo svojho miesta za 
stolom zamyslene pozoroval hru farieb pod nádobou. Ten vonkoncom 
nezmyselný popud pohol čímsi nehnuteľným kdesi hlboko v jeho 
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vnútri. Je to bláznovstvo, nemôžeš si predsa začať s vlastnou 
študentkou, hádal sa s kýmsi vo svojej mysli. Si totálny hlupák 
a prestávaš sa kontrolovať... Stále cítil tú sviežu vôňu mladej ženy. 
Poddala sa pod mojím dotykom úplne bezprostredne. Žiaden protest... 
žiaden protest? 

V kanvici začala bublať voda a z úzkeho hrdla vychádzal prúžok 
pary. Obrátil sa k stolu, nabral do obidvoch šálok po dve lyžičky kávy, 
po sekunde rozmýšľania do svojej pridal tretiu. Voda zovrela, zalial 
kávu. V kuchyni sa hneď rozhostila intenzívna vôňa.  

Zamyslene cinkal lyžičkou o steny šálky, dva čierne kotúčiky na 
hnedom brušku pohára na neho upierali svoj imaginárny pohľad. 
Božemôj, čo poviem Kláre?  

S pomaly vytriezvejúcou mysľou padli na neho všetky starosti, 
ktoré chcel včera utopiť v alkohole. Nespomínal si, kedy sa naposledy 
opil tak, že mal absolútny výpadok pamäte. Fúkol do pariaceho sa 
nápoja a opatrne priložil k okrajom šálky pery. Počul buchnutie dverí a 
hneď vzápätí sa ozval tiahly vrzgot ďalších dverí. Začul ako sa rozlúčili.  

„Žiarli.“ Stála medzi dverami, ešte stále vlhké vlasy mala stiahnuté 
červenou stužkou. Cez plecia prehodené čierne tričko, nohy mala 
obtiahnuté úzkymi elastickými legínami rovnako čiernej farby. „Vtedy 
sa snaží byť protivný.“ Sadla si k zaliatej šálke s kávou.  

„Mám tam cukor?“ Veronika sa opýtala a s cukorničkou v rukách sa 
spýtavo pozrela na profesora.  

Profesor pokrútil hlavou. Zvedavo pozoroval ako si nakladá jednu 
lyžičku kryštálového cukru za druhou. „Prváčik?“  

Ruka držiaca kopcom naloženú lyžičku zastala nad šálkou. „Je 
tretiak, v júni bude mať desať.“ Vysypala cukor do kávy.  

„Už je v takom veku, že by to na ňom mohlo zanechať stopy.“ 
Profesor sa zvedavo zahľadel na Veroniku. 

„Žiarlite?“ Šibla po profesorovi veselým pohľadom. „Kúpeme sa 
spolu prakticky od jeho narodenia.“ Rozmiešavala zahustený nápoj. „Ja 
to bez mlieka nemôžem piť.“ Natiahla sa za škatuľou a podarilo sa jej 
preliať kávu cez okraje šálky.  

„Nemal som tam dať toľko vody.“ Profesor sa pozrel na Veroniku. 
Takmer ako rodinná idylka, pomyslel si.  
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„Považovala som vás za obyčajného suchára.“ Opätovala mu 
úsmev. Priložila si šálku k perám. „Vždy robíte takú silnú?“ Položila 
šálku naspäť a doliala si mlieko opäť po okraj.  

„Niečo sa na tej predstave zmenilo?“ Profesor ju skúmavo 
pozoroval. Stúpala v ňom horúčosť a chvíľu si prestal byť istý, či sa 
ovládne a nevezme ju do náručia.  

„To je dobre, že si nefarbíte bradu. Takto vyzeráte zaujímavejšie.“  
„Kto ma vyzliekol?“  
„Vy sám.“ Veronika odtrhla hliníkový uzáver z jogurtu. Lyžičkou, 

ktorú vybrala z kávy, miešala obsah. „Chcela som vás uložiť do 
macochinej postele, ale vy ste bol tvrdohlavý. V obývačke ste strhol zo 
seba šaty a hodil ste sa na tú starú nepohodlnú pohovku,“ oblízala 
lyžičku s jogurtom, pričom sa zahľadela na profesora. „Iba som cez vás 
prehodila deku.“  

 „Macochinej..?“ Profesor chcel využiť príležitosť, aby sa o nej 
dozvedel čo najviac. Alebo len zahováraš to, čo sa jej chceš skutočne 
opýtať, napadlo mu súčasne. 

 „Jankova mama je moja Macocha.“ Kvapka jogurtu padla z lyžičky 
na hladkú stolovú dosku. „Moja mama umrela, keď som mala osem 
rokov.“  

„Otec by vás nezaprel.“  
Veronika sa snažila nehľadieť na profesora. Roztržito rozotierala 

jogurt po stole. „Otec sa druhýkrát oženil... tvrdil, že kvôli mne. Chcel, 
aby jeho dorastajúca dcéra mala matku. Myslím, že to nemal robiť.“  

Profesor sa pozrel na hodinky. Zbadal sa a rýchlo sa postavil. 
„Ďakujem za kávu...“  

„Urobil ste si ju sám.“  
„Chcem povedať, že vám ďakujem za to ako ste sa o mňa 

postarala.“  
Veronika uprela naňho zrak.  
Cítil, že má chuť urobiť niečo nepremyslené, musel sa pohnúť preč. 

Šnuroval si topánky. Sklonený pocítil opätovne nepríjemné búšenie v 
spánkoch. Dvihol hlavu.  

Stála nad ním, ruky prekrížené na prsiach, opierala sa o veraje 
dverí do obývačky. „Umyla som vám ich. Večer ste stihol vbehnúť do 
kaluže s blatom.“  
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Ten popud prišiel náhle bez akéhokoľvek racionálneho uváženia. 
Nedokázal sa mu brániť. Priťahovala ho k sebe neznámou silou. 
Podišiel k nej. Zobral jej tvár do obidvoch dlaní. Palcami hladil zamat 
jej pokožky a padal do dvoch hnedých studní pripravených ho bez 
milosti pohltiť. Jej pery boli vlhké a roztúžené.  

„Nerob to,“ povedala, ale výraz jej očí tvrdil presný opak. 
„Bráň sa! Povedz niečo.“ Mal dojem, že ten hnedý vír ho pohltí. 
Jazykom mu prešla po zuboch, jej ruky ho objali okolo krku. To 

štíhle telo sa bez odporu poddávalo jeho vôli.  
„Škoda...“ Odtiahla sa od neho, nečakane bolo v jej tvári čosi 

nevýslovne chladné.  
„Čo je škoda?“ Tvár sa mu predĺžila údivom.  
„Macocha sa každú chvíľu vráti z nočnej.“  
„Rada sa hráš?“ 
„Len keď mám dobrého protihráča.“ 
V otvorených vchodových dverách sa zarazil. „Kde som to vlastne?“  
„Nemusíte sa obávať, pán profesor.“ V hnedých očiach sa opäť 

zapálili ohníky. „Nestratíte sa. Nie sme ďaleko od Univerzity.“ Natiahla 
ruku. „Pán profesor, niečo ste tu zabudol.“ Zohla sa a spoza dverí 
obývačky vytiahla kožený kufrík.  

Zbehol po schodoch. Na mezaníne sa obrátil.  
Stála vo dverách, nespúšťala z neho zrak. Dvihla ruku a zavlnila 

prstami na pozdrav.  
Usmial sa a vybehol von.  
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15. kapitola  

Vonku nepríjemne mrholilo.  
Stisol kufrík kolenami a vyhrnul si golier na zvrchníku. Poobzeral sa 

dookola, aby sa zorientoval. Mala pravdu. Nebol ďaleko od školy. 
Očami prebehol po ošarpanej omietke nad vchodom, svietilo tam nové 
popisné číslo. Sedmička: hovorí sa, že prináša šťastie, ale čo prinesie 
tebe?  

Silnejúci dážď ho popohnal k rýchlej chôdzi.  
Ešte kým otvoril dvere na fakulte, postriasal si z kabáta vodu.  
Hneď medzi dverami sa do neho zavŕtal nekompromisný pohľad 

sekretárky. „Pán profesor, od rána si pripadám ako telefonistka v 
ústredni.“ Krasňanská vytiahla poznámkový blok. „Dvakrát vás volala 
vaša manželka, doktor Vartko, doktor Černák, jedenkrát volala 
docentka Adamová, dekan a tiež akýsi kapitán Jankovský...“, 
sekretárka vytrhla papier z poznámkového bloku, „...tu to máte s 
presnými časmi.“  

Profesor Karlík si zamyslene prezeral sekretárkine poznámky.  
Krasňanská naňho blysla pohľadom ponad polovičné okuliare, 

ktoré používala na blízku vzdialenosť. „Pán profesor, vy máte niečo s 
vojskom?“  

Tón otázky nadvihol profesorovi pery do úsmevu. „Slečna 
Krasňanská, ten kapitán je od polície.“ Bez ďalšieho vysvetlenia 
zabuchol za sebou dvere pracovne.  

Sedel za stolom, pokúšal sa dať do súvislosti jednotlivé časy 
telefonátov, ale nedávalo to akýkoľvek zmysel. Prvá volala Klára, 
samozrejme. Natiahol ruku k telefónu, ale vzápätí si to rozmyslel. 
Necháme to na osud, nech sa ozve druhá strana. Uvidíme koho, čo páli 
najviac, pomyslel si so škodoradostnou iróniou. Siahol po kufríku a 
vyložil na stôl rozrobenú prácu.  

Reforma... čo keď som to ja sám, kto by sa mal pokúsiť o reformu. 
Zmätené a nesúvislé myšlienky sa mu motali mysľou. Cítil nepríjemné 
následky vytriezvenia. Nedokázal sa koncentrovať na žiadnu súvislú 
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myšlienku. V duchu zrátaval vypité poháriky, ale bolo nad jeho sily 
určiť konečnú cifru. Vytiahol peňaženku. Myslel si, že to vydedukuje 
podľa jej obsahu. Ani za svet si nespomenul, koľko v nej bolo predtým. 
Nečakane pocítil hrejivé sebauspokojenie. Starý, ošúchaný profesor 
dokáže pritiahnuť také krásne dievča. Chlapče, ale veď ty si v najlepších 
rokoch.  

Zazvonil telefón. „No, pozrime sa, už je to tu!“ Zvolal polohlasom a 
natiahol ruku k aparátu.  

„Tu je doktor Vartko...“  
Pocítil sklamanie a súčasne mu aj odľahlo. Nie je to Klára.  
„Karlík? Prepáčte, profesor Karlík?“  
Naschvál mlčal a nevravel nič. 
„Profesor Karlík, váš syn by mal byť už u vás.“  
Vyskočil zo stoličky. „On je vonku?!“  
„Zaplatil som tú kauciu ako sme dohodli...“  
„My sme sa dohodli?! Doktor Vartko, o čom to vravíte?“  
„Pozrite sa profesor, nikde vás nebolo a ja som musel spraviť 

rozhodnutie. Kto by nad takou ponukou váhal?“  
„Doktor Vartko, myslím, že som sa jasne vyjadril, že sa ešte 

dohodneme.“  
„Profesor, veď pre vás je to naozaj maličkosť.“  
„O tomto sa cez telefón nebudem baviť. Musíme sa okamžite 

stretnúť.“  
„Bohužiaľ to nie je možné.“  
„Prečo?“ Profesor cítil ako mu treští v hlave. 
„Za pol hodinu mám prvé pojednávanie a potom hneď ďalšie. Do 

konca týždňa som maximálne vyťažený. Ozvem sa vám.“  
„Doktor Vartko!“  
V slúchadle to cvaklo. Po prvý raz pocítil na Patrika horkú zlosť. 

Nech len príde! Zastrájal sa v duchu. Podám si ho tak, že na to 
nezabudne. Kristepane, do čoho ma to navliekol?! Náhle ochladol. 
Musím zavolať Kláre, napadlo mu.  

Prst nad tlačidlom interkomu zaváhal. Vylovil z kufríka diár, 
rozhodol sa, že nepožiada Krasňanskú, aby mu ju vytočila. Našiel 
potrebné číslo na prvú internú. Po chvíli prepájania, šťukania a 
vysvetľovania sa ozval jej hlas.  
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„Nebol za tebou Paťo?“ Okamžite zaútočil, nenechal ju, aby ho 
zasypala výčitkami.  

„Nie si pri zmysloch!“ Hlas jeho ženy bol ľadovo chladný.  
„Je vonku.“  
„Ty si zaplatil kauciu?“ Dvihla hlas a ako to bolo pre ňu typické bez 

čakania na odpoveď vystrelila ďalšiu otázku. „Kde si zohnal peniaze?“  
„O tom sa porozprávame večer.“  
„Akosi ti uniklo, že ten večer, keď si sa chcel rozprávať je už preč.“ 

Tón jej hlasu nenaznačoval nič príjemné.  
„Prepáč...“  
„Tak to teda nie, môj zlatý! Nemysli si, že ti to tak jednoducho 

prejde.“  
Na profesorovej tvári sa usadil kyslý výraz akoby zahryzol do 

nahnitého pomaranča. Keď Klára použila oslovenie môj zlatý jednalo sa 
o vypovedanie vojny. Napadlo mu, že len predvčerom to bola práve 
ona, kto flámoval celú noc. Rozhodol sa pre pokojný tón, nebude to 
spomínať.  

„Opil som sa.“  
„Myslela som, že nepiješ.“  
„Nepijem a predsa som sa opil.“ Profesor dodal s rozvahou. 
„Si somár!“  
„Pokojne si uľav.“  
„To si pil celú noc? To by som ťa už mala tu na klinike.“ Klára 

ustúpila zo svojho bojového tónu. 
 „Prosím ťa, Klára.“ Mala o mňa skutočný strach, napadlo mu , ale 

skôr ako sa mohol nadýchnuť a povedať jej čosi milé, membrána 
reproduktoru v slúchadle sa rozdrnčala naplno. 

„Robíš zo mňa idiota alebo ako si to predstavuješ? Štyrikrát som 
zohrievala večeru. Ale slúžku ti robiť nebudem! To si vyhoď z hlavy! Je 
jasné po kom zdedil náš syn tú totálnu nezodpovednosť.“  

„Nedovolíš mi, aby som sa ti ospravedlnil?“  
„Neodpovedal si mi.“ V okamihu vychladla a premenila sa na 

ľadovú kalkulačku. 
„Bol som u Ivana.“  
„Ak myslíš Černáka, tak ten ti večer dvakrát volal. Bol po tebe celý 

nadržaný.“ Hlas jej klesol kamsi do oblastí polárneho chladu.  
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Profesor si zahryzol do pery, cítil ako mu začali búšiť žily na 
sluchách. Chlapče, tak túto bitku si prehral na celej čiare, pomyslel si 
horko. „Nechcel som ti to hovoriť...“  

„Len pokojne.“  
Ani pri krížovom výsluchu, náhle sa mu vyjavil včerajší zážitok z 

Justičného paláca. Ovládol ho nezmyselný pocit viny. Na čelo mu 
vystúpil studený pot. „Zaspal som na lavičke v parku.“  

„Peter, v noci mrzlo.“ Jej argumentácia bola nemilosrdná.  
„Nechcel som, aby si ma videla v takom stave. Dospal som sa v 

pracovni na pohovke.“  
„Nebola tá pohovka náhodou na študijnom?“  
„Tak to je od teba vonkoncom nefér. To sme si už predsa dávno 

vysvetlili!“  
„Večer ťa čakám doma!“ Klárin hlas trochu zaváhal. „Ak stretneš 

Patrika, bude lepšie, ak mu vysvetlíš, aby na istý čas za mnou 
nechodil.“  

„Klára...“, v slúchadle cvaklo, „... veď je to tvoj syn,“ dopovedal do 
už nemej linky.  

Otvorili sa dvere, vošla sekretárka. „Bola som v lekárni.“ V ruke 
držala tácku. „Kúpila som celú zásobu aspirínu. Myslím, že to budeme 
potrebovať spoločne. Na tácke, ktorú položila na stôl pred šéfa, bol 
pohár vody s bielou tabletkou.  

„Janka...“  
„Dám ohriať kávu, od rána celkom vychladla.“ Sekretárka zabuchla 

dvere.  
Zahľadel sa na telefón. Prv kým zatrilkoval, sa na prístroji 

rozsvietilo červené svetlo.  
„Dnes nebude tvoj dobrý deň.“ Profesor si zašomral do fúzov. 

Nechal ho dvakrát zazvoniť a s povzdychom zdvihol slúchadlo.  
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16. kapitola  

V študentskej menze to hučalo ani v úli. V miestnosti sa rozliehal 
cingot riadov. Študenti stojaci v rade na obed sa bezstarostne bavili, 
kdesi vzadu prepukol neviazaný smiech.  

Ivan Černák zobral z vysokej kopy hliníkovú tácku. Podával ju 
profesorovi Karlíkovi, ale ten odmietavo zakrútil hlavou. Obidvaja 
zamierili k výdajnému okienku, pred ktorým sa hadil dlhý zástup.  

„Pán profesor, poďte dopredu! Mladí počkajú.“ Výrazné gesto 
bucľatej ruky silnej kuchárky pozývalo pedagógov k výdajnému 
okienku.  

„Ponáhľajú sa na naše prednášky, my máme čas.“  
„Vy ste šibal.“ Kuchárka sprisahanecky mrkla na profesora. 

Naklonila sa dopredu, aby zobrala lístok. Vo výstrihu bieleho plášťa sa 
odhalilo hlboké údolie medzi dvomi horami.  

„Hej, Marka, kedy končíš?“ Za profesorom sa natlačil Černák. 
„Prídem ťa potešiť. Až to mi dvaja rozfofrujeme, tak sa vám z kuchyne 
vykotúľajú všetky hrnce.“  

Mohutné tukové vankúše sa roztriasli kuchárkiným smiechom. 
„Furt len sľubuje.“ Podávala profesorovi tanier s rezňom.  

„Dal by som si niečo diétnejšie.“ Odmietavé gesto zastavilo ruku s 
podávaným tanierom.  

„Ja nedržím diétu.“ Černák vychytil tanier s rezňom.  
„Mám o niekoľko porcií žemľovky navyše.“  
„Fajn.“ Súhlasil profesor.  
Musel chvíľu čakať. Keď prišiel k stolu vyhradenému pre 

pedagógov, Černák už lovil na dne misy s hovädzou polievkou kúsky 
mäsa. Pozdravil sa kývnutím hlavy s niekoľkými kolegami.  

„Všetko vyžerú.“ Nespokojne zahlásil Černák. Naschvál to povedal 
polohlasom, aby ho bolo počuť aj na opačnom konci stola. Niektorí 
kolegovia si nerazilo lístok a zvykli chodiť iba na polievku.  
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Profesor Karlík takticky nekomentoval priateľovu poznámku. 
Položil pred seba tanier s vykrojenou kockou zapečených žemieľ s 
ovocím. Rypol do porcie vidličkou. „Počúvaj, Ivan, čo ťa to napadlo mi 
večer vyvolávať?“  

„Prepáč, ale mohol si ma dopredu upozorniť.“ Černák ohrnul pery 
a sprisahanecky mrkol na priateľa. „Záhradník išiel do Švédska... musíš 
mi pomôcť s organizovaním katedry. Už sa z toho nevyzuješ.“ Miešal 
polievku, úsmev z tváre mu zmizol, keď sa stretol s profesorovým 
pohľadom. „Si v problémoch?“  

„Ále... však vieš.“  
„Klára?“ Černáka nepresvedčilo Karlíkove pokrútenie hlavy. „Znovu 

vykopala vojnovú sekeru?“  
„Paťo... začal strečkovať.“ Suchá žemľovka mu sa mu ťažko 

predierala cez hrdlo.  
„S tým nič nenarobíš. Je dospelý chlap, má svoj rozum.“  
„Iste.“  
„Peter, daj na mňa. Jediné, čo ti chýba, je relax a katedra bude tá 

najlepšia príležitosť ako pochovať stres. Objednal som mäso. Treba ho 
naložiť. Zohnal som bohový recept. Pôjdeme na chatu o deň skôr.“ 
Černák si pritiahol tanier s rezňom, s chuťou sa do neho pustil. 
„Spravíme taký večierok, že baby, vždy keď budú na to spomínať, tak si 
budú musieť meniť nohavičky.“  

Z opačného konca stola sa na nich uprelo niekoľko zvedavých 
pohľadov.  

„Ivan, dokážeš myslieť aj na niečo iné?“  
„Počúvaj ty filozof, čo máme zo života? Chceš sa zavrieť do suda a 

meditovať o nekonečnosti vesmíru?“ Černák sa s chuťou zahryzol do 
veľkej porcie napichnutej na vidličku. Po brade mu stieklo niekoľko 
kvapiek šťavy. „Starý, začni žiť! Poutieral sa servítkou. „Spravili nové 
ohnisko na grilovanie, volal som s chatárom.“  

„Daj si pozor! Opijem ťa a vytiahnem z teba všetky nové frajerky.“ 
Karlík vzápätí oľutoval svoju otázku, ktorá z neho vyletela úplne 
mimovoľne. „Ivan, nie je medzi nimi aj nejaká študentka?“  

Černák položil príbor na tanier. Tvár sa mu natiahla prekvapením. 
„Boha ti, ty starý lišiak! Že ma to hneď netrklo! Nie je to náhodou ten 
čierny prútik, čo si jej tak ľahko podpísal prestup?“  
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17. kapitola  

„Čaká na vás Patrik.“ Sekretárka sprisahanecky pohodila hlavou 
smerom k pracovni. Krátke rovné vlasy sa jej po oboch stranách tváre 
rozkývali.  

Nadýchol sa, napočítal do piatich a stlačil na dverách pracovne 
kľučku.  

„Čakal som ťa ráno.“  
Patrik sedel pohodlne rozvalený na širokej koženej pohovke. Vybral 

si z knižnice za sebou hrubú knižku a teraz v nej listoval. Dešpekt v jeho 
tvári zreteľne vyjadroval, čo si myslí o Kantových filozofických 
projekciách. Modrina pod okom mu odpuchla a nabrala odtieň do žlta, 
čo z diaľky vyzeralo akoby si farbil oči. 

Venoval otcovi apatický pohľad. „Takýto šit vyučuješ?“ Vložil knihu 
naspäť do regála. „Mal som nejaké vybavovačky.“  

Profesor si vybral kreslo oproti synovi a nespúšťal z neho pohľad. 
„Mám na ten šit trochu iný názor.“  

Zavládlo rozpačité ticho.  
Patrik sa v pohovke napriamil. Odvrátil od otca pohľad, palcom a 

ukazovákom pravej ruky si šúchal ukazovák na druhej ruke. „Chcel som 
sa ti poďakovať.“  

„Iba chcel?“  
„Advokát mi povedal, že si zaplatil kauciu.“ Patrik sa odvážil 

vzdorovať sústredenému pohľadu otca. „Mama dala peniaze?“  
„Myslel som, že si s bol najprv za ňou, keď ťa nebolo.“  
„Nie... hovorím ti, že som musel niečo vybaviť.“  
„Paťo povedz mi v čom to lietaš! Ešte stále nie je neskoro.“  
„Peter, nevieš o čom hovoríš.“  
Profesor nevydržal sedieť. Postavil sa a podišiel k oknu. Odhrnul 

záves, tváril sa akoby ho nezaujímalo nič iné iba ruch na ulici o štyri 
poschodia nižšie. „Volal sem tvoj vyšetrovateľ. Želá si, aby som ťa 
prehovoril na spoluprácu..,“ povedal po chvíli mlčania.  
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„Vieš čo po mne tí hajzli chcú?“ Patrik vyskočil z pohovky, zvýšil 
hlas. „Uvedomuješ si to?!  

Profesor sa na synov krik otočil od okna.  
„Chcú ma poslať do Amsterdamu, aby som tam robil volavku.“ 

Sebavedomie na jeho tvári vystriedal strach. Odtiahol jednu zo 
stoličiek pri zasadacom stole a rozčúlene sa na ňu posadil. „Ak na to tí 
chlapíci prídu, najprv mi urežú gule, potom utnú obidve ruky a 
nakoniec useknú hlavu.“ Zaboril si tvár do obidvoch dlaní. „Znamenie 
kríža.“ Dodal potichu.  

„Dofrasa, Paťo, akého kríža?!“ Zhrozený profesor si sadol vedľa 
syna.  

Patrik spustil ruky na kolená. „Naozaj som o tom heroíne nevedel. 
Radšej si odsedím desať rokov.“  

Profesor ho chytil za plecia a otočil k sebe. „Akého kríža?!“  
„Kvôli tomu som dnes doobeda behal po meste. Heroín bol určený 

pre nejakú sektu. Údajne satanisti sú oproti nim nevinné baránky.“  
Profesor zalapal po dychu. „Doriti!“ Neovládol sa, z celej sily 

buchol päsťou po tenkom stole, doska zaprašťala.  
„Bola to hlúposť.“ 
„Aká hlúposť?“ 
„Nemal som ti to povedať.“  
„Čo chceš robiť?“  
„Neviem... mám strach.“  
„Čo ten tvoj komplic?“  
„Jožo?“  
„Dofrasa, odkiaľ mám vedieť ako sa volá?“ Profesor sa opäť 

dostával do varu.  
„Jožo Haraba, ten zostal zašitý. Teraz sa k nemu nedostanem.“ 

Patrik sa dvihol zo stoličky. „Peter, tie peniaze ti určite vrátim... aj 
mame. Odkáž, že ju pozdravujem.“  

Profesor sa postavil. Pozerali si priamo do očí. Paťovi zvlhli oči.  
„Mám ťa rád, ocko.“  
„Aj ja teba.“  
Profesor sa pozeral na dvere, za ktorými zmizla vysoká synova 

postava. Uvažoval koľko je to rokov, keď mu syn naposledy povedal 
ocko.  
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18. kapitola  

„Nie, nie, nie a ešte raz jasné a dôrazné NIE!“ Profesor Karlík 
vzdoroval rozhodnému pohľadu svojej ženy.  

Pôvodne tmavé vlasy si Klára prefarbovala hrdzavočerveným 
odtieňom. Večer pred spaním ich nosila upnuté dozadu, inak si ich 
zvykla vytočiť na vrch hlavy. Rada nosila klobúky, účes zodpovedal jej 
zmyslu pre praktickosť. Očné kútiky obklopoval kolotoč vrások. Mala 
rozopnutú halenku. Neelastická pokožka v jamke pod ohryzkom 
prezrádzala, že čas sa pri nej nezastavil. Prsníky oslobodené od 
podprsenky sa energicky natriasali.  

Mimovoľne sklopil zrak na tmavé kruhy bradaviek presvitajúce cez 
tenký hodváb. „Nerozumiem tomu. Je to predsa tvoje jediné dieťa.“  

„Dvadsaťšesťročnému mužovi nemôžeš predsa hovoriť dieťa.“  
„Božemôj Klára, nech už bude mať rokov koľko chce, na tom fakte 

predsa nič nezmeníš.“  
Jej nečakaná reakcia ho priviedla do rozpakov. Oči (ich čierne írisy 

mu v tej chvíli silne pripomenuli tmavé terčíky na brušku tej hnedej 
šálky) sa jej zaliali slzami. Zakryla si obidvomi dlaňami tvár a schúlila sa 
bezmocne na pohovku. Plač z nej tryskal ako nezadržateľná rieka. 
Sklonený chrbát sa otriasal, nevidel jej do tváre.  

Sadol si vedľa nej. Dlaň jej položil na plece otriasané plačom.  
Keď prišiel domov, tak ho čakala s teplou večerou. Ani slovkom 

nespomenula predošlý večer. Zhostila sa úlohy starostlivej manželky. 
Náhle prestala byť tou večne uštvanou, nervóznou primárkou internej 
kliniky. Medzi dverami sa k nemu privinula. Prichystal sa na všetko iné, 
len nie na roztúžené bozkávanie.  

Povedal jej o Paťovi všetko, čo považoval za vhodné. Nechcel ju 
brutálnou realitou, do ktorej vliezol ich jediný syn, rozrušiť ešte viac 
ako bola. Snažil sa vyberať vhodné argumenty. Predsa kto iný mu 
pomôže, ak nie vlastní rodičia?  

Chcel ju presvedčiť, aby ho zavolala naspäť domov. Vo veľkom 
päťizbovom byte, kde každý z nich mal z jednej izby vlastnú pracovňu, 
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ostala Paťova izba skoro tak ako ju syn nechal, keď sa z jedného dňa na 
druhý rozhodol odsťahovať. Stále to bola jeho izba. Chodievala do nej 
upratovať. Bol presvedčený o jej neutíchajúcom vzťahu k jedinému 
synovi. Fakticky v tej izbe nič nezmenila. Dokonca nechala na stenách 
Paťove obľúbené plagáty.  

Hľadel na ňu ako ležala na boku. Snažila sa utlmiť plač, ale nedarilo 
sa jej to. Ruku z pleca posunul nižšie. Ten pohyb ju upokojil. Chytila mu 
ruku a pritlačila si jeho dlaň silnejšie k telu.  

„Peter, ja už nemôžem.“ Vytiahla vreckovku a vysiakala sa. 
Neotočila sa k mužovi, hovorila to vankúšu premáčanému slzami. 
„Jednoducho nemôžem, nemám na to vôbec sily. Hrozne sa bojím, že 
sa nenaplní očakávanie, ktoré by som musela do neho vložiť. Už by 
som sa cez nové sklamanie nedokázala preniesť. Takto je to lepšie. 
Mám ho rada, samozrejme, že je moje dieťa... ale už neznesiem ďalšiu 
bolesť. Mám ho v mysli stále uchovaného maličkého, keď sa učil 
hovoriť, chodiť, keď sa mi pochválil so svojou veľkou láskou v prvej 
triede, keď nám prinášal toľko radosti. Takto je to lepšie pre všetkých.“  

Sklonil sa nad ňu. Ruka mu skĺzla nižšie, rozopínal gombíky na 
halenke. Privinula sa k nemu a chytila mu dlaň. Pritlačila si jeho ruku 
na prsia.  

Ešte stále má skvelú postavu, pomyslel si, ale jej to nepovedal. 
Druhou rukou jej stiahol sponky zopnutého účesu. Nechal si tvár 
poláskať mäkkými kaderami. Mal rád mandľovú vôňu jej šampónu. 
Ruka mu skĺzla k okraju sukne. Začal ju pomaly ťahať nahor. Prsty 
nahmatali čosi tvrdé. Obliekla si podväzkový pás, prekvapilo ho to, 
väčšinou nosila pančucháče. Dnes som nemohol byť svedkom jej rannej 
toalety, napadlo mu. Tú ďalšiu dotieravú myšlienku sa snažil zaplašiť 
preč. 

Dotyk s nahou pokožkou stehna v mieste, kde končila pančucha ho 
vzrušil.  

„Dostala som menzes.“  
Ten večer po dlhom čase rozložili posteľ v obývačke. Zaspala 

stúlená na boku, opierala sa mu o rameno. Sny ho akosi obchádzali, 
preciťoval jej rytmické dýchanie. Zo spánku zakričala, objal ju, vzápätí 
sa upokojila. Keď mu stŕpla ruka, uvoľnil sa z objatia. V polospánku 
našla jeho dlaň.  

Až do rána sa držali za ruky.  
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19. kapitola  

Telo chlapca sa naplo. Chvíľu to vyzeralo, že sa mu podarí 
roztrhnúť kazajku, do ktorej bol utiahnutý. Oči sa mu vyvrátili, z jamiek 
desivo svietilo očné beľmo. Na pery mu vystúpila pena. Kŕč povolil. 
Telo sa schúlilo, prebehla ním triaška akoby dostal zimnicu.  

„Takto vyzerá skutočný absťák, ten chlapec nemá ešte ani 
pätnásť....“ Kapitán Jankovský zasunul plech na malom okienku, 
ktorým sa pozerali do cely. Oči mu behali po tvári profesora Karlíka. 
I keď by sa rád by dozvedel ako tá scéna na neho zapôsobila, na 
profesorovej zachmúrenej tvári sa nedala vidieť žiadna emócia. „Chcú 
sa dostať do neba. Majú naponáhlo a tak si vyberajú skratku cez 
peklo.“  

„Vy ste to nikdy neskúšal?“ Vyzvedal profesor.  
„A vy?“  
Obidvaja sa lenivo pohli dlhou chodbou psychiatrickej kliniky 

oddelenia pre liečbu drogovo závislých pacientov.  
Profesor Karlík si nevšímal provokujúcej protiotázky. „Veríte v 

Boha?“ Zvedavo sa zahľadel na Jankovského.  
„Profesor, taká háklivá otázka a v tomto prostredí?“ Jankovský 

pokrútil hlavou. Obidvaja zastali a ich pohľady sa skrížili.  
„Človeku to napadne, ak je reč o nebi a pekle.“  
Pohli sa k východu z oddelenia.  
„Skratka cez peklo je lákavá, ale nefunguje.“ Profesor hodil zvedavý 

pohľad na vyšetrovateľa. „Chceli ste ma šokovať?“  
„Nie, iba som chcel, aby ste videli, o čom to je.“ 
„A o čom teda?“ 
„Váš syn si nesplnil ohlasovaciu povinnosť.“ Nenútený, takmer 

priateľský tón ich dialógu zmizol. Jankovský ani švihnutím prútika 
zmenil tému akoby ho profesorova otázka podráždila. 

„Prečo mi to vravíte?“  
„Ste jeho otec.“  
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„Ku mne už dávno nemá ohlasovaciu povinnosť.“  
„Profesor verte mi, že aj keď som neštudoval na vašej fakulte, roky 

praxe zo mňa urobili skúseného psychológa. A vy ste zlý klamár.“ 
Jankovskému stvrdol pohľad. V slabom umelom osvetlení sa mu ešte 
viac prehĺbila zjazvená tvár. 

„Bol u mňa prvý deň, čo ho pustili. Odvtedy som ho nevidel.“  
„Čo vám povedal?“  
„Bojí sa.“  
„Čoho?“  
Profesor opätoval Jankovského skúmavý pohľad, chvíľu bol v 

pokušení povedať celú pravdu. „Tej spolupráce.“  
„Máme veľa možností. Zmeníme mu identitu, dostane nové meno, 

doklady, dokonca mu vieme zariadiť prácu v zahraničí.“  
„To mu musíte ponúknuť osobne.“  
„Strávil som s ním dosť času. Myslím, že ako otec máte naňho 

veľký vplyv. Som presvedčený, že sa vám ozve.“  
Pred lietacími dverami vedúcimi k východu budovy obidvaja zastali.  
„Profesor, to hlásenie je ešte stále u mňa v šuplíku. Ale moja 

trpezlivosť má tiež svoje hranice. Ak to vytiahnem na svetlo, 
prokurátor bude mať dôvod požiadať sudcu, aby zrušil kauciu.“ 
Jankovský potiahol profesora za rameno. „Verte mi, že to bude 
počiatok kolotoča nepríjemných udalostí.“  

Profesor Karlík sa pozrel na vyšetrovateľa, aby zistil ako to myslí, 
ale nepovedal nič. 

Vyšli von a kapitán Jankovský hodil pohľad na oblohu, kde sa hnali 
čierne mraky. „Kam idete?“  

„Do školy.“  
„Mám cestu okolo. Zoberiem vás.“ 
„Jedine pod podmienkou, že mi nasadíte želiezka.“  
Stuhnuté svaly Jankovského zjazvenej tváre sa dokázali uvoľniť do 

úsmevu. Otvoril dvere na strane spolujazdca. Počkal až profesor 
nastúpi a dvere zabuchol. Obehol kapotu, posadil sa za volant. 
Policajné BMW sa prudko pohlo. Podbehy buchli o kraj chodníka a 
auto sa bravúrne zaradilo do riedkej premávky.  
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20. kapitola  

Na pravidelných pondelkových sedeniach pedagogickej rady ho 
dekan zaskočil. Prišiel s vyhlásením, že uvažuje s odchodom do 
dôchodku. Rektor síce musí spraviť výberové konanie, ale on bude 
odporúčať na svoje miesto profesora Karlíka. Rada s tým súhlasila, 
nevidel im do hláv, ale nik oficiálne nenamietal. Na túto alternatívu 
nebol vôbec pripravený.  

Nedokázal sa sústrediť na kontrolu seminárnych prác. Odtlačil 
kopu študentmi popísaných papierov nabok. Bezcieľne sa hral s 
ceruzkou. Pustil ju na stôl. Odrazila sa od konca s vlisovanou gumou, 
poskočila a opäť ju zachytil do prstov. Lúč svetla zablúdil spoza závesov 
akoby bol zvedavý na nezmyselnú zábavku profesora. Zalomil sa na 
vyleštenej doske masívneho pracovného stola a vzápätí sa tratil kdesi 
medzi koženkovými väzbami hrubých kníh. Premýšľal koľko nových 
povinností mu prinesie post dekana. Na druhej strane ho hrialo 
pomyslenie spoločenského postavenia s mocou nad celou fakultou. 
Napadlo mu, že či chce alebo nie, bude nútený obmedziť vedeckú 
činnosť a možno to bude mať vplyv aj na jeho publikačnú aktivitu. 
Vzdychol si. Nie možno, ale určite.  

S profesorom Tukovským, dekanom fakulty, boli priatelia. Nedalo 
sa tvrdiť, že by si padali do náručia kedykoľvek sa stretli. Skôr to bola 
forma kolegiálneho priateľstva. Nevyhľadávali zbytočne spoločnosť 
jeden druhého, ale tolerovali sa. Karlík bol služobne starším 
profesorom, venoval sa vedeckej práci, mal množstvo pôvodných 
publikácií, napísal niekoľko kníh. Naproti tomu Tukovský musel 
obetovať podstatnú časť odbornej aktivity administratíve na dekanáte. 
Obidvaja si boli týchto faktov vedomí, a to vytvárali bariéru, cez ktorú 
si boli ochotní podať ruky. Nič viac. Ani jeden z nich nemal v úmysle sa 
cez pomyselnú prekážku preškriabať v imitácii mimoriadnej kolegiálnej 
priazne. Preto ho to prekvapilo. S touto možnosťou mohol rátať, ale 
myslel si, že jeho všeobecná antipatia ku kariérnym funkciám je 
kolegom dostatočne známa. Tukovský o svojom návrhu musel 
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rozprávať minimálne s prodekanmi, ale jemu sa vôbec nič nedostalo do 
uší. Ak to schválila pedagogická rada, menovanie je vlastne hotová vec. 
Zmeniť ho môže iba rektor.  

Keď na rade odznel dekanov návrh, sedel oproti Eve Adamovej. Tá 
sa zámerne vyhýbala stretnúť sa s jeho pohľadom. Dobre vedel ako sa 
na miesto dekana trasie. Dofrasa, čo keby som to menovanie prijal?  

Z úvah ho vyrušilo vrznutie otvorených dverí. „Pán profesor prišla 
vám akási obálka zo študijného oddelenia a pripravila som vám 
terminovník na zajtra.“ Krasňanská sa silila k neutrálnemu výzoru.  

„Zajtra?“ Zamyslený profesor zachytil iba posledné slovo, z toho čo 
mu hovorila sekretárka.  

„Áno zajtra. Je pol piatej. Ja idem.“  
„Nechajte mi tie termíny na vašom stole. Pozriem si ich, keď 

pôjdem preč.“ Profesor si zobral z jej rúk obálku a mimovoľne ju hodil 
do otvorenej zásuvky. Stretol sa s jej pohľadom a v sekretárkiných 
očiach sa zalesklo čosi nedefinovateľné. 

 „Pán profesor, na piatu ste si zapísal diferenčné testy.“  
„Testy?“ Pýtal sa ako námesačný.  
„S tou novou študentkou.“  
„Áno, už mi to došlo.“  
„Môžem teda ísť?“  
„Samozrejme, slečna Krasňanská, nemusíte sa zdržiavať.“ 

Netrpezlivý tón v jeho hlase sa snažil zakryť nečakanú úľavu, že tu 
ostane sám.  

„Nechám vám otvorené dvere, aby ste počul keď bude niekto 
klopať.“  

Zašpliechala voda. Asi si umýva ruky, načúval zvukom z vedľajšej 
miestnosti. Šúchanie látky o látku naznačilo, že si oblieka kabát, 
prezúva topánky. Chvíľu bolo ticho. Čo sa asi vedľa deje? Robí si 
mejkap? Náhle si nemohol vybaviť ani za celý svet, či sa Krasňanská 
maľuje. Snažil sa v duchu predstaviť si jej tvár. Obraz sa mu rozplýval. 
Jej malé oči sa zväčšili, zreničky sa prefarbili na hnedo. Krátke vlasy sa 
predlžovali do pol ramien, stmavli, tvár sa zúžila, lícne kosti vystúpili...  

Zaklopkali podpätky, energické buchnutie vonkajších dverí 
prerušilo prevteľovanie sa obrazu sekretárky do podoby študentky. 
Zamyslene sa dvihol od stola, prešiel do vedľajšej miestnosti. Celý deň 
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mal zatiahnuté závesy ani si neuvedomil, že svieti slnko. Zobral do rúk 
papier s termínmi.  

„Zdá sa, že nudiť sa nebudeme.“ Konštatoval polohlasom. Všimol 
si, že po boku stolného kalendára bola sponkou pripnutá fotografia 
malého dievčatka. Vrkoče po bokoch hlavičky mala podviazané 
veľkými ružovými mašľami. Ústočká sa usmievali, ale v roztiahnutých 
očiach sa zrkadlil úľak akoby dieťa bolo zaskočené samotným 
fotografovaním. Koho fotografiu tu má? Uvažoval v duchu. Náhle si 
uvedomil ako málo toho vie o vlastnej sekretárke. Nechal úhľadne 
napísaný zoznam termínov aj s bližšími poznámkami o schôdzkach na 
jej stole a vrátil sa do svojej pracovne.  

Žltá obálka svietila v otvorenej zásuvke. Bola zalepená, pod jeho 
menom bola poznámka iba do vlastných rúk. Vybral ju a nevedno 
prečo ho obišiel pocit neblahej predtuchy. Nedočkavo rozrezal obálku. 
Vytiahol fotokópiu protokolu z jednania posudkovej komisie. K 
úradnému dokumentu bol pripnutý lístok. Spoznal Malatinskej písmo. 
„Myslím, že ťa to bude zaujímať. Očakávam tvoju vďaku.“ Miesto 
podpisu bol okrúhly červený odtlačok perí. Až mu ostalo horko. 
Krasňanská zvykne otvárať obálky aj napriek upozorneniu, že sú určené 
do jeho vlastných rúk. Sám ju o to výslovne žiadal. Uvažoval, čo by asi 
urobila, keby otvorila túto obálku. Určite by lístok z dokumentu odopla 
a dala by mu iba protokol. Čo by s tým lístkom spravila? Dofrasa, tá 
Irena je ale..! Stúpal v ňom hnev. To, čo si mrmlal pod fúzy už 
nedopovedal.  

Nesmelé klopkanie na dvere sekretariátu prerušilo úvahy. Schoval 
protokol naspäť do obálky a vložil si ju do vrecka. Pohľad na hodinky 
mu napovedal, že je tu o desať minút skôr.  
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21. kapitola  

Ohromila ho, ako vždy keď ju uvidel. Pod rozopnutou čiernou 
koženou bundou štíhly driek obťahovali hnedé šaty. Ich farebný odtieň 
bol identický s farbou širokých očí, ktoré sa teraz na neho 
bezprostredne upierali. Výstrih sa odvážne skĺzal nadol. Nevdojak 
skĺzol pohľadom z jej tváre na náznak rozkošného údolia. Nemohlo mu 
ujsť, že nemá podprsenku.  

„Ste tu skôr.“  
„Môžem počkať.“  
„Nie, poďte ďalej.“  
Veronika prešla okolo neho.. Voľnejšia suknička sa jej zavlnila 

okolo stehien, veľa zo súmerných nôh sa látke nepodarilo zakryť. 
Vodopád iskrivej černe na chrbte splýval s bundou siahajúcou nad 
bedrá. Ramenom si pridržiavala čiernu kabelku, v ruke niesla tenkú 
diplomatku. Zastala pred dverami jeho pracovne. Diplomatku si pritisla 
na prsia. Odľahčovala si päty vo vysokých lodičkách akoby chcela 
zdôrazniť svoju výšku. Tento výraz jej vnútornej neistoty mu bol 
dôverne známy. 

„Myslím, že sme sa dohodli na antike. Čo ste si na mňa pripravila?“  
„Platóna.“  
„V poriadku, skúste rozobrať dialóg s Teaitetom. Posaďte sa 

v pracovni. Hneď som u vás.“  
Veronika zmizla v otvorených dverách.  
Nerozhodne odtiahol stoličku a sadol si na sekretárkine miesto. 

Vybral z vrecka obálku a vybral z nej kópiu protokolu. Začítal sa do 
administratívnej správy. 

„Dofrasa!“ Neudržal sa a natiahol sa za telefónnym slúchadlom.  
„Černák...“ Z mušle sa mu ozval známy hlas.  
„Ak to, že si mi o tom nepovedal?“ Vybehol naňho bez prípravy. 
„Počkaj, o čom?“ Černák zneistel. 
„Nerob sa svätý. Prečo to išlo rektorovi bez môjho súhlasu?“ 
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„Predsa si bol na rade. Ak nechceš tú funkciu, tak si asi blázon.“ 
„Povedal som, že sa ešte vyjadrím.“ Profesor neskrýval v hlase 

podráždenie. 
 „Peter neštvi ma, o čo ti vlastne ide?“ 
„Mám pocit, že niekto so mnou manipuluje.“ Profesor znížil hlas 

a uvedomil si, že Černák ho nazval krstným menom, čo neurobil už 
dávno.  

„Ja mám zase pocit, že ti načisto hrabe. Na tvojom mieste by som 
kupoval debničku šampanského. Ale ty? Máš tón akoby ti prišlo vlastné 
parte. Myslím, že tú katedru potrebuješ ako soľ.“  

Uvedomil si, že má pravdu. „Kedy vyrážame?“  
„Konečne je s tebou normálna reč.“ Zajasal Černák. „Auto budeme 

mať pristavené na deviatu, staviame sa pre mäso, treba ešte dokúpiť 
nejaké nealko....“  

Prestal ho vnímať. Tmavý obdĺžnik otvorených dverí pracovne ho 
priťahoval silným magnetizmom. So slúchadlom v ruke sa postavil k 
oknu. Otvoril ho. Vonku je život, normálny život. Uprostred zeleného 
záhonu kontrastne svietil žltý ostrovček. Zlatý dážď... Zahýbajúca 
električka ostro zazvonila.  

 „Čo tam ešte tvrdneš?“ Černákova otázka ho prebrala zo 
zamyslenia. „Poď k Sedliakovi na pohárik.“  

„Mám tu ešte študentov. Ale...“ zahľadel sa z okna, „počkaj ma 
tam.“ Zložil, vošiel do pracovne a zavrel za sebou dvere.  

Vyzliekol si sako, zavesil ho na vešiak vedľa čiernej bundy. 
Sadol si za stôl. Pritiahol si písomné práce. Tváril sa, že ich 

kontroluje, ale slová na papieri sa rozplývali, nedávali zmysel. Pokúšal 
sa koncentrovať, avšak bolo to nad jeho sily. Postavil sa. Roztržito sa 
prechádzal, zastal pri knižnici. Vytiahol jeden zväzok, ale vzápätí ho 
vložil naspäť.  

Veronika Zlatá usilovne písala a nevšímala si pohyb profesora po 
miestnosti.  

Zastal za ňou, aby videl, o čom píše. 
„Pán profesor, nedokážem písať, ak mi niekto stojí za chrbtom.“ 

Voľnejší výstrih šiat sa odhalil, pod hnedou látkou sa matne leskla 
pokožka pevných prsníkov. Všimla si jeho pohľad. Prichytila výstrih 
dlaňou, do tváre sa jej dostala červeň.  
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„Prepáčte, nemienil som vás vyrušiť.“ Nevdojak ustúpil dozadu. 
„Stačí ak zdôrazníte hlavnú myšlienku dialógu.“  

Nečakal, že sa postaví. Urobila to a náhle bola tak neuveriteľne 
blízko. 

„Vedenie nie je nič iné ako zmyslové vnímanie.“ Veronika 
opätovala jeho pohľad. 

„Áno, to je presné.“ Položil jej ruky na ramená.  
„Pán profesor, nerobte to, prosím.“ Trblietavá hladina pohľadu sa 

zakalila.  
Prestal sa ovládať. Ruky mu skĺzli, pritiahol si ju za boky. Sklonila 

hlavu. Hľadal jej pery. Pravú ruku ťahal pomaly hore, dlaň sa na chvíľu 
pristavila na oblých krivkách.  

Dych sa jej zrýchlil. Odhrnul prameň vlasov na šiji. Palcom jej tlačil 
bradu hore.  

„Nie, prosím nie.“ Veronikine telo stuhlo vzdorom.  
Chcel ju bozkať, ale prudko otočila hlavou až mu jej vlasy švihli do 

tváre.  
„Prečo si mi povedala škoda, keď som od teba odchádzal?“  
„To mi len tak vykĺzlo...“  
Chytil jej tvár obidvomi dlaňami. Prisal sa na ňu perami.  
Veronikin odpor ochabol a zostala úplne pasívna ani keby v rukách 

držal bábku bez života.  
Odtiahol sa od nej, aby jej pozrel do očí. To už nebol ten iskrivý 

pohľad. V hĺbke tmavých zreničiek sa vyjavilo čosi ešte temnejšie. Dve 
úzke linky obočia sa stiahli. V tomto pohľade bolo nečakané, tvrdé 
a nekompromisné odhodlanie.  

Obidvomi rukami si vošla pod sukňu. Energicky sa zohla a stiahla si 
nohavičky. Elastická látka sa jej na chvíľu zamotala do lodičiek. Zlostne 
trhla rukou, aby sa vyslobodila. 

Hľadel na ňu ako fascinovaný. Chcel ju okríknuť nech prestane, ale 
nezmohol sa ani na slovo. Začal prudšie dýchať, jej pohyby ho silne 
vzrušovali. Postavila sa pred stôl. Ruky položila na stehná.  

„Ako to chceš? Tu na stole? Čo je s tebou profesor, zhltol si si 
jazyk? Alebo preťahuješ študentky na tej pohovke? No čo je? Stratil si 
odvahu?“ Štekala po ňom tie otázky.  
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Zadkom sa oprela o hranu stola, ťahala si sukňu hore. Avšak jej 
pohľad vyjadroval niečo úplne iné ako vychádzalo zo zmyselných úst. 

„Veronika, prosím ťa, prestaň!“  
Oči sa jej zaplavili slzami. „Stratil si odvahu?“ Potichu zopakovala 

otázku. Po tvári sa jej kotúľali dve veľké slzy. Rozmazávali čiernou 
linkou zvýraznené očné tiene. Oči sa jej rozšírili, ramená sa otriasali 
plačom. Pustila si sukňu. Nohavičkami, ktoré držala v ruke sa snažila 
zadržať príval plaču. Na bielej tkanine zostávali čierne šmuhy.  

Prišiel k nej a objal ju. „Prosím, prepáč mi to. Upokoj sa, prosím 
ťa.“ Cítil ako mu košeľa na ramene zvlhla od jej sĺz.  

Bez toho, aby niečo povedala, sa náhle schytila a vybehla do 
vedľajšej miestnosti.  

Počul ako špľachoce s vodou. „Pán profesor, podáte mi kabelku, 
prosím.“ Požiadavka zaznela z vedľajšej miestnosti už normálnym 
hlasom.  

Poobzeral sa, zbadal čierny remeň prehodený cez operadlo 
stoličky.  

Pokožka tváre umytá studenou vodou zružovela, okolo očí mala 
červenší odtieň. Miesto poďakovania sa na neho neisto usmiala. 
Vytiahla z kabelky šminky. Zamyslene pozoroval ako rýchlo stopy plaču 
zmizli pod pleťovým krémom.  

Vrátil sa do pracovne. Zobral do rúk papier s testom. Téma bola 
spracovaná jasne a zrozumiteľne. Občas pridala aj niekoľko vlastných 
myšlienok. Dvihol zrak od papiera.  

„Podnetná práca.“  
Stála medzi dverami, pozerala sa na neho. „Myslela som, že vás to 

nebude zaujímať.“  
„Ste tu predsa kvôli testu.“  
„Samozrejme.“ Obišla ho, energicky zatiahla zips na diplomatke. 

Prehodila si cez predlaktie koženú bundu. „Prepáčte, musím odísť.“  
„Veronika, prosím...“ Profesor nedopovedal.  
Dvere na sekretárkinej pracovni sa hlučne zabuchli.  
Posadil sa do kresla ako zbitý pes. Vytiahol kópiu protokolu 

zasadania posudkovej komisie pedagogickej rady. Obrátil list a začítal 
sa. Neveriacky pokrútil hlavou. „Dofrasa, dofrasa!“ Výkrik pohltili 
hrubé múry pracovne.  
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22. kapitola  

„Rátala som s tým.“ Klára si stiahla okuliare na špičku nosa. 
Pritiahla bradu ku krku. Ponad hrubý kostený rám uprela na svojho 
muža zamyslený pohľad.  

 
Ivana Černáka našiel u Sedliaka, ako sa dohodli. Zamieril do tej 

krčmy vlastne len preto, lebo v hĺbke duše dúfal, že ju tam stretne. 
Nemohla mať službu, samozrejme. To mu došlo hneď medzi dverami.  

Ivan nadšene zakričal, keď ho uvidel. Pritiahli na seba pozornosť 
celého lokálu. Po prvom pive sa nechal prehovoriť aj na ďalšie. Ani sa 
veľmi nezdráhal.  

Preberali blížiacu sa Katedru, ale priateľovo nadšenie ho 
obchádzalo.  

Profesor sa mimovoľne strhol, keď zbadal čierne vlasy rozhodené 
po chrbte rovnošaty servírky, čo obsluhovala vedľajší stôl.  

Černák si to samozrejme všimol a po tvári sa mu roztiahla jedna 
z jeho typických grimás. „Starec, si nadržaný ako Rus na Sibíri, ktorý sa 
po trojmesačnej poľovačke vracia domov.“ 

„Vieš čo? Choď dočerta!“ Zakýval na čiernovlasú servírku, aby si 
objednal ďalšie pivo. 

Černák ho celý čas oslovoval pán dekan, čím mu išiel poriadne na 
nervy. Nakoniec bol rád, keď sa odtiaľ vytratil.  

Doma ho čakal tichý byt.  
Domnieval sa, že Klára ešte neprišla. Otvoril dvere jej pracovne. 

Sedela za stolom, mala zapnutú len stolnú lampu a pred ňou sa vŕšila 
hromada kníh. Piplala sa v tej hore informácií. Medzi dverami prehodil, 
že tento víkend majú Katedru, nech s ním nepočíta. Mali ísť na 
návštevu k jej rodičom. Vlastne mu to prišlo vhod, že sa z tejto 
povinnosti vyzuje.  

„Ty neprotestuješ?“ Jej reakcia ho zaskočila.  
„S opitými ľuďmi sa zásadne nehádam.“  
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„Nie som opitý.“  
„Ťahá z teba ako zo suda.“  
„Si zbytočne precitlivená.“  
„Povedala som, že nemienim s tebou diskutovať.“ Klára vystretým 

ukazovákom potlačila okuliare na koreň nosa a opäť sa zahĺbila do 
jednej z kníh. Čo bolo jasné znamenie, že z nej už nevypáči ani slovo. 

„Aha.“ Chcel zavrieť dvere, ale neudržal sa, aby jej neoznámil 
horúcu novinu. „Rada ma navrhla za dekana fakulty.“ Nečakal na jej 
reakciu a zavrel za sebou.  

Dal si dole sako, rozväzoval si kravatu, keď sa dvere na Klárinej 
pracovni otvorili. Vystrčila von iba svoje ryšavé kučery.  

„Máš to na papieri?“ Nezaprela prebudenú zvedavosť.  
Rozopínal si gombíky košele. „Čakajú na súhlas rektora.“  
„Neuverím tomu, kým to neuvidím čierne na bielom.“ Dvere sa za 

ňou zabuchli, ale vzápätí sa opäť pootvorili. „Vyves ten oblek na 
balkóne. Napáchnu mi z toho smradu záclony.“  
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23. kapitola  

Do pôsobivých rytmov juhoamerickej samby sa miešal praskot 
horiacich polien.  

Docent Štefan Malík rozhrabal kutáčom žeravé drevo po stranách 
roštu a prihodil na oheň hrubé poleno. „Toto tak rýchlo nezhorí.“ 
Iskriace oči prezrádzali, že už voľačo popil.  

Krb dominoval spoločenskej miestnosti univerzitnej chaty. Po 
obvode drevom obložených stien vo výške dvoch metrov sa ťahal 
trojuholníkový výklenok, pod ktorým bolo inštalované osvetlenie. Nad 
lištou sa hrdili poľovnícke trofeje, rôzne parožie a uprostred hlava 
muflóna s dokorán otvorenou papuľou. Hlavné svetlá boli stlmené a 
nepriame osvetlenie vytváralo grotesknú tieňohru.  

Reprodukovanú hudbu prehlušil výstrel zátky a hneď za ním 
jačanie.  

Uprostred baviaceho sa hlúčku sa ozval ostrý protest. „Ty blbec, 
veď je to červené!“ Ženský hlas zarezonoval zlostným tónom.  

„Aspoň budeš mať dôvod si tú blúzku vyzliecť.“ Ozval sa jeden z 
pedagógov držiaci v rukách kypiacu fľašu od šampusu.  

Protest obliatej ženy zanikol v hlučnom smiechu. Z pedagogickej 
rady tu boli všetci. Na výročnú Katedru, usporiadanú raz za päť rokov, 
nebolo povolené brať manželky, manželov, prípadne blízkych priateľov 
a či priateľky. I tak tu boli všetci. Ešte aj hostia z rektorátu. Vážený 
vysokoškolský zbor sa oddával neviazanej zábave. Profesori, docenti a 
ďalšia honorabilita mali poväčšine saká dole a bolo zrejmé, že majú v 
sebe viac ako jeden aperitív.  

Dlhý stôl so zvyškami bohatej večere bol odtisnutý nabok. Vlahé 
tóny samby rozvlnili upnutých pedagógov žiadostivým rytmom.  

Ivan Černák sa pretlačil doprostred kola tanečníkov. Za sebou ťahal 
stoličku, v druhej ruke držal umelohmotné vedro. „Vážení, vyhlasuje sa 
koukounet dens.“ Sadol si na stoličku, vedro stisol kolenami. „Žeravý 
tanec z Karibských ostrovov pre prítomné dámy a nedočkavých 
pánov.“ Začal bubnovať na vedro v rytme hudby.  
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Docent Záhradník odkiaľsi splašil metlu, vyvliekol násadku a s 
drevenou rúčkou prišiel k Černákovi. „Pišta!“ Zakričal na Malíka.  

Dvaja docenti chytili každý z jeden strany drevenú rúčku a držali ju 
vo výške pŕs.  

„To musí mať tú správnu atmosféru.“ Černák prestal bubnovať. 
Uvoľnil si uzol kravaty, rozopol košeľu. Prevliekol si kravatu ponad 
kosákovitý nos, otočil uzol nabok a upevnil si ju ako indiánsku čelenku. 
Mykal celým telom, aby chytil správny rytmus, cíp kravaty mu pritom 
tancoval na ramene. Dlaňami udržiaval rytmus na provizórnom bubne.  

„Ivan, kde si sa to naučil?“  
„Od profesora Feynmana.“ Zakričal do pléna a začal preberať 

prstami v divokom rytme.  
Kruh okolo Černáka sa uzavrel, poniektorí s ním tlieskali do rytmu. 

Prvá sa odvážila popod nastavenú prekážku dekanova asistentka. Jej 
žltý kostým odrážal plameň z krbu, až neskutočne žiaril v prítmí 
miestnosti. Irena Malatinská sa nenechala dlho núkať. Krútiac bokmi si 
vyzliekla kostýmový kabátik, čo vyvolalo búrku potlesku. Záhradník s 
Malíkom posunuli tyč nižšie. Malatinská sa zaklonila dozadu. Jej 
rozpustené svetlé vlasy sa takmer dotýkali podlahy. Triasla ramenami. 
Zaklonila prsia, aby prešla popod tyč, za čo sa jej dostalo búrlivého 
potlesku.  

„Fejnman, také meno som na škole nepočula.“ Karlíkovi sa 
prihovorila profesorka Jana Urbanová. Antropologička bola jedným z 
mála pedagógov, ktorí boli na škole dlhšie ako profesor Karlík. Tanec 
vrások na tvári prezrádzal jej vek a ani sa ho nesnažila skrývať. Šedé 
vlasy tvorili dôstojnú aureolu okolo jej tváre. Starostlivo vyčesané vlny 
konzervatívneho účesu boli zabetónované hrubou vrstvou laku. Držala 
v ruke pohár s minerálkou.  

„Bol profesorom Kalifornskej univerzity.“ Karlík venoval Urbanovej 
krátky pohľad, napil sa šampusu.  

„Černák bol v Kalifornii?“ Urbanová si vynucovala Karlíkovú 
pozornosť.  

„Už nežije.“  
„Kto?“  
Profesor Karlík sa zahľadel do zvráskavenej tváre svojej kolegyne. 

„Feynman zavesil profesúru na klinec a odišiel do Brazílie hrať na 
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bongá.“ Chytil profesorku pod ramenom, naklonil sa k jej uchu. „Janka, 
nikomu o tom nehovor, ale aj ja o tom uvažujem.“  

„Peter, čo by si robil v Brazílii?“  
Karlík na ňu sprisahanecky mrkol a otočil sa k stolu, aby si dolial 

pohár.  
Tyč sa medzitým posunula ešte nižšie. Docentka Adamová si 

vyhrnula sukňu na silné stehná, aby sa mohla lepšie zakloniť. Černák 
kriticky ohodnotil situáciu. „Eva musíš vydýchnuť, inak pod tým 
neprepcháš kozy.“  

„Somár!“ Adamová sa neudržala a padla na chrbát. Pokrčené nohy 
sa rozbehli, sukňa vyletela vysoko dohora.  

Záhradník položil tyč a za všeobecného potlesku jej pomohol vstať. 
Ktosi prehodil kazetu a z reproduktorov sa ozvali pomalé tóny. 

„Smiem prosiť?“ Na Karlíka sa upieral žiadostivý pohľad.  
„Irenka necítim sa dobre, prepáč.“  
„Ale, ale... a čo tak zrazu?“ Malatinská ho chytila za rameno 

našpúlila ústa.  
„Ozvala sa moja osteoporóza.“  
„To nie je bohvieaká milenka.“  
„Aspoň je verná.“  
„Kocúrik je namrmlaný. Asi to bude vážne.“ Irena Malatinská mu 

pozerala do tváre. „Vymasírujem ti chrbát.“ Znelo to veľmi 
pragmaticky.  

Karlík opätoval jej pohľad. „Dobre.“  
Prepletali sa hučiacim davom. Vyzeralo to, že nik si nevšimol 

dvojicu miznúcu za dverami spoločenskej miestnosti. Pánty zaškrípali. 
Malatinská vtiahla Karlíka za ruku dovnútra  

„Zavri.“  
Poslúchol ju, ocitli sa v úplnej temnote. Od vedľa prenikali basové 

tóny nahlas pustenej hudby. Sklo na veľkej vitríne sa rozochvievalo v 
jej rytme. Zostal stáť. Opantali ho spomienky na spoločne prežité 
chvíle. Cítil ako ho tá predstava vzrušuje. Počul klepot jej opätkov, do 
niečoho zakopla a dusila záchvat smiechu, ktorý ju prepadol.  

Rozsvietila stolnú lampu. Boli v malej miestnosti, ktorej sa hovorilo 
knižnica, aj napriek tomu, že tu žiadne knihy neboli. Sporé žlté svetlo 
vytvorilo zvláštnu atmosféru. Nevidel jej do tváre. Pramene svetlých 
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vlasov žiarili v protisvetle. Skrútol kľúčom v zámku. Prišla k nemu, 
začala mu rozväzovať viazanku.  

„Chceš sa milovať?“  
„Ale, kocúrik...“ Dvihla k nemu tvár, nerozoznal jej výraz. Zachytil 

iba slabý odlesk svetla na zreničkách.  
„Pán profesor, neobjednal ste si masáž?“ Štíhle prsty mu šikovne 

rozopínali košeľu.  
Chytil jej prsty. „Akú hru sa hráme?“  
„Ľahni si!“ Vytrhla si ruky a ukázala na pohovku.  
Rozopol manžetové gombíky, vytiahol košeľu z nohavíc a prevesil 

ju cez stoličku. Ľahol si na brucho, kožená pohovka nepríjemne 
chladila. Položil si bradu na prekrížené dlane. To šúchanie ťahanej 
sukne, ktorú si musela vyhrnúť si až k bedrám, ho nečakane vzrušilo. 

Obkročmo sa mu posadila cez stehná. Ruky mala teplé a vlhké. 
„Trochu si pribral, ale inak si na tom ešte stále dobre.“ Tlak jej prstov 
mu prechádzal od ramien cez lopatky ku chrbtici. Zavrel oči, z jej dlaní 
sálalo príjemné teplo.  

„Tvoje ruky sú stále fantastické.“  
„Tu je blok.“ Palcami pritlačila hrudné stavce.  
Zjajkol od bolesti. Cítil ako sa mu stuhnuté svaly uvoľňujú. 

„Pomýlila si si povolanie.“  
„Pozvánky na katedru som písala ja.“ Irena Malatinská 

nekomentovala jeho poznámku. 
„Všimol som si.“  
„Citát je vybraný špeciálne pre teba.“ Jej prsty sa posúvali nižšie až 

k oblasti kostrče.  „V prenesenom význame znamená...“  
„Chceš ma učiť po latinsky?“ Prerušil ju profesor. 
„Každý vedúci musí byť ostražitý,“ dopovedala Malatinská.  
„Čo tým chceš povedať?“  
„Nezačínaj si s tou študentkou!“  
„O čom to dofrasa hovoríš?!“ Chcel otočiť hlavu, ale Malatinská mu 

pritlačila ramená.  
„Au!“  
„Kocúrik, upokoj sa. Prečo tak zrazu vyskakuješ?“ Nahla sa mu nad 

chrbát. Cítil na pokožke jemné šteklenie končekov vlasov,“ Čítal si 
materiál, čo som ti poslala?“ Nečakala na jeho odpoveď. „Vieš čo sa 
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skrýva za jej podmienečným vylúčením zo školy?“ Vyžívala sa v 
okamihu napätia. „Dostala sa do vážneho konfliktu s dekanom.“  

„Prečo?“  
„Pre pár faciek.“  
„Pár faciek?“  
„Údajne si k nej niečo dovolil.“ 
 „Čo?! Tukovský?“ Karlík sa prudko obrátil na pohovke. Keby sa 

nepridržala operadla, tak by ju striasol zo seba. „Ten starý impotent?“ 
Chcel sa dvihnúť, ale sa mu oprela dlaňami o prsia.  

„Vy chlapi ste všetci rovnakí. Mladá šuška by vás vytiahla aj z 
truhly.“ Prsty sa jej zaplietli do chĺpkov na jeho prsiach.  

„Odkiaľ to máš? To sú nezmyselné klebety!“  
„Ale, ale, náš profesor sa chytil na háčik.“  
„Irenka, prestaň s tými nezmyslami!“ Zbadal sa, že jeho reakcia 

bola skutočne prehnaná.  
Chcel sa vyslobodiť, ale obopla ho pevne nohami. Začala si 

rozopínať blúzku. Svetlo stolnej lampy sa odrážalo od nahej pokožky 
stehien. Chytila sa za prsia a pritlačila si ich k sebe. „Sú hladné po 
tvojom dotyku.“  

Nepribrala ani gram, napadlo mu a postavu má stále skvelú.  
Chytila mu ruky a položila si ich na prsia. „Ešte si nezabudol, ako to 

mám najradšej?“ Zadkom sa mu šúchala po stehnách.  
Pocítil silnú erekciu.  
Kľučka na dverách zaškrípala, ktosi sa snažil dostať dnu. Silný 

buchot obidvomi mykol. „Žiadne separácie sa nepovoľujú!“  
„Ten Ivan je predsa len debil!“ Povzdychol si Karlík.  
V náhlivosti sa obliekli a vyleteli von. Malatinská vykríkla od 

prekvapenia, odzadu sa na nich zosypalo mračno konfiet. Ivan Černák 
predvádzal na chodbe tanec indiánskeho náčelníka. Kolegovia 
napodobovali jeho pohyby. Z rozčapených dverí poľovníckej izby sa 
hrnuli hlasné tóny zmodernizovanej verzie akejsi zmesi ľudovej hudby 
s výkrikmi bojovníkov po úspešnom love.  

Obidvaja sa nechali vtiahnuť vírom neviazanej zábavy.  
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24. kapitola  

Profesor Karlík vyvrátil hlavu. Sledoval polnočnú oblohu obsypanú 
miliardami a miliardami žiariacich bodiek. Snažil sa v nich nájsť známe 
tvary súhvezdí, veľmi mu to nešlo. Bohvie koľko je v nich svetov 
a vôbec, sú aspoň trochu podobné tomu nášmu? Sú tiež rovnako 
hektické a neúprimné ako je ten náš? Pochytila ho nostalgia. Bol to 
zvláštny pocit, ktorý nezažil už veľmi dávno. Čo vlastne chcela 
Malatinská povedať? 

Hlučná zábava mu nečakane začala prekážať. Na poslednej 
výročnej Katedre sa vždy zapojil do všetkých uletených nápadov a 
niektoré z nich aj sám organizoval. Dnes sa tu necítil vo svojej koži. 
Dokonca aj Urbanová sa rozvášnila, pousmial sa.  

Poobzeral sa naokolo. Rozoznal tmavšiu líniu stromov pri chate. 
Pod nimi čosi svietilo.  

Konček cigarety sa rozžeravil lačným ťahom a červené svetielko 
odhalilo tvár Evy Adamovej. Podišiel k nej.  

„Nevedel som, že fajčíš.“  
„Občas dostanem chuť na cigaretu. Bránim sa tomu, ale niekedy je 

to silnejšie ako ja.“ V hlase sa jej zachvievalo čosi zvláštne. Bolo počuť 
ako vyfukuje dym.  

„Stalo sa niečo?“  
„Nie, ja som v pohode. Videl si ma niekedy bezradnú, v rozpakoch, 

alebo nedaj Boh v slzách?“  
„Eva, ty ma nemáš rada, povedz pravdu.“  
„Čo ti to napadlo?“ Rozžeravený koniec cigarety odhalil na 

sekundu jej tvár. Prisahal by, že sa jej v očiach leskli slzy.  
„Ten dekanát by mal patriť tebe. Pracovala si na tom.“  
„Si služobne najstarší profesor...“  
„Nie som presvedčený, či to zoberiem,“ skočil jej do reči. 
„Bol by si blázon, Peter.“  
„Možno aj som.“  
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„Nezodpovedný blázon.“ 
„Čo ti je?“ 
„Dokážeš myslieť aj na kohosi iného ako na seba?“ 
„Dofrasa Eva, prečo si sa potom na rade neozvala?“ Profesor zvýšil 

hlas, pretože sa mu Adamovej tón prestával páčiť. 
„Prinesú ti to ako na striebornej tácke rovno pred ksicht, ale pán 

profesor ohŕňa nos.“ 
„Eva, brzdi, prosím ťa.“ 
„Ja? Ja mám brzdiť? A ty si sa kam rozbehol?“ 
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25. kapitola  

Profesor civel na novú tabuľu s popisným číslom priklincovanú do 
starej omietky.  

„Sedmička..,“  vzdychol si.  
Jeho pôvodné nezlomné odhodlanie sa kamsi vyparilo. Pozeral sa 

na to červené číslo kontrastne sa vynímajúce v bielom poli akoby 
stratil pamäť a teraz sa snažil dať dohromady jej fragmenty a nemohol 
ani za živého Boha prísť na to, čo mu to pripomína. Už po niekoľkokrát 
zovrel v dlani koženú rúčku kufríka, ale vôľa mu vypovedala, 
nedokázala pohnúť končatinami a nasmerovať nohy do ošarpaného, 
tmavého vchodu.  

Hľadal ju u Sedliaka. Dozvedel sa len, že už tam nepracuje. Keď 
chýbala prvý raz na seminári, nenapadlo mu nič podozrivé. Po dvoch 
týždňoch bol silne znepokojený. Hľadal jej telefónne číslo v zozname. 
Nenašiel adresu jej ulice, ale pre istotu aj tak obvolal všetky Zlaté a 
Zlatých. Samozrejme, že zbytočne. Nemal odvahu prísť na študijné 
a opýtať sa na potrebné informácie. Od Katedry sa Irene Malatinskej 
vyhýbal oblúkom.  

Prešla okolo neho veselá skupinka mladých ľudí. Dve dievčatá na 
ňom zostali visieť pohľadmi. Usmievali sa. To ho pohlo k aktivite. 
Vbehol do činžiaku, aby nemal čas si to rozmyslieť.  

„Maximilián Zlatý...“, zamrmlal si popod fúzy nápis na mosadznej a 
ošáchanej menovke. Pod ňou bol zvonček.  

Stlačil ho.  
Vysoké veraje starých dverí zavŕzgali v pántoch. Hľadeli na neho 

apatické oči ženy v stredných rokoch. Okolo tváre sa jej točili 
neupravené strunky hnedých vlasov miestami prešedivených. V 
prísnych črtách úzkej tváre bol nádych niekdajšej krásy. Okolo pása 
mala obtočenú zásteru s mastnými fľakmi.  

Vyhrnula si rukávy teplákovej blúzy a premerala si profesora od 
hlavy k päte. „Čo chcete?“ Vyštekla na neho bez pozdravu.  

„Prepáčte, prišiel som za študentkou Veronikou Zlatou.“  
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„Kto ste?“ Pokračovala v nepriateľskom tóne.  
„Moje meno je profesor Karlík. Vaša dcéra navštevuje môj 

seminár.“  
Prísne črty tváre sa roztiahli, pohľad jej zmäkol, ale v hlase si 

zachovávala rovnaký tón. „Verona nie je doma.“  
Zostal v rozpakoch a náhle nevedel, čo má spraviť. Podobnú 

situáciu nečakal.  
„Aha.“  
V okamihu keď sa obrátil ku schodisku, ho žena potiahla za rukáv.  
„Prepáčte... pán profesor, ani som vás nepozvala ďalej.“  
Vstúpil dovnútra. Prebehol pohľadom po známej chodbe.  
Žena zatvorila dvere. Utierala si ruku do zástery. „Ingrida Zlatá.“  
Profesor potriasol podávanou rukou. Dlaň mala studenú a vlhkú, 

stisk jej ruky bol nevýrazný.  
„Musíte mi prepáčiť, ale každú chvíľu tu zvoní nejaký podomový 

obchodník... my nič nepotrebujeme.“ V hlase jej zaznel predošlý vzdor.  
Bol v pokušení sa opýtať, či vyzerá ako podomový obchodník, ale 

včas si zahryzol do jazyka.  
Voviedla ho do obývačky. Posadil sa na starú pohovku, ktorej 

vrzgot dôverne poznal.  
Jankova strapatá štica sa vopchala do dverí. Mrkol naňho. Chlapec 

vyplazil jazyk a zmizol preč.  
Mama si to nevšimla. „Čaj alebo kávu?“  
„Čaj.“ Ani nevedel ako to z neho vyletelo von.  
Nechala ho samého. Postavil sa ku knižnici. Zrakom prebehol po 

chrbtoch kníh. Má tu všetko, napadlo mu... Kant, Proust, Hegel, 
Nietzsche,... usmial sa, no pozrime sa aj Marx. To je po dlhom čase prvý 
krát, čo ho vidím v súkromnej knižnici. Odhadoval koľko tu má zväzkov. 
Behal očami po vzácnych dielach viazaných v koži. Vybral jednu z kníh.  

„Hebrejčina“, zamrmlal si popod nos.  
„To bola manželova vášeň.“  
Vložil knihu naspäť na poličku a otočil sa.  
Ingrida Zlatá stála s podnosom v rukách medzi dverami. Za tú 

krátku chvíľu sa stihla prezliecť. Mala na sebe tmavé šaty, sukňa sa 
ťahala na zem. Okolo krku mala jemnú zlatú retiazku s krížikom. 
Prečesala si neposlušné vlnky trvalej. Z tváre jej zmizol odmietavý 

Chris Hallies Sensei

AM
IU

M



77 
 

výzor, ktorým ho častovala pri vchode. Rýchla premena z nervóznej 
domácej na pozornú hostiteľku mu vyrazila dych.  

Položila podnos na starožitný stolík v empírovom štýle. Naliala 
pariaci sa čaj do šálok z modrého porcelánu. „Citrón, mlieko?“ Pozrela 
sa na svojho hosťa.  

„Ďakujem, iba čistý.“ Profesor zobral do rúk rám s fotografiou, cez 
ktorú sa ťahala čierna páska. „Veronika tvrdila, že zomrel len 
prednedávnom“.  

„Mal rakovinu. Trpel strašnými bolesťami. Striedali sme sa pri ňom. 
Zúfalo sa bránil ísť do nemocnice. Max bol poriadny chlap, ale keď 
zomieral nevážil ani päťdesiat kíl. Uniesla som ho na rukách, keď 
potreboval ísť na záchod.“ 

„Prepáčte...“ 
„Neospravedlňujte sa, pán profesor. To všetko prináša život.“ 

Ingrida Zlatá zobrala z profesorových rúk rám s fotografiou a zahľadela 
sa naň. „Zomrel v náručí svojej dcéry. Z otca zdedila len ten výraz očí, 
po jej matke všetko ostatné... oči, postavu, vlasy.“  

Profesor sa posadil naspäť na pohovku. „Jej..?“ Tváril sa, že nič 
o tom nevie.  

Ingrida odložila fotografiu a pritiahla si široké kreslo z druhej strany 
stolíka. „Som jej nevlastná matka.“ Zamyslene štrkotala v šálke 
striebornou lyžičkou. „S Veronou sa nemáme príliš v láske a nebudem 
sa zbytočne pretvarovať. V istej fáze manželstva sme s jej otcom mali 
úprimný vzťah. Ona sa cez to nemohla preniesť. Robila všetko, aby ho 
popudzovala voči mne. Max sa v nej videl a jej sa to darilo.“ Chytila 
šálku opatrne za uško bruškami palca a ukazováka, malíček vystrela 
dohora. Srkla si opatrne z horúceho nápoja.  

Profesor ju zamyslene pozoroval.  
„Max už ako mladý si prežil vlastné peklo, nezaslúžil si takúto smrť. 

Bolo to príliš kruté.“ Hlas sa jej roztriasol. Ovládla sa, servítkou si 
vytrela očné kútiky. „Poznala som ho, keď mala Veronika jedenásť 
rokov.“  

„Bol žid?“  
„Áno.“ Skúmavo sa na neho zahľadela akoby zvažovala, čo si mu 

môže dovoliť povedať. „Čo učíte?“ Nečakane sa opýtala.  
„Filozofiu.“  
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„Takže tomuto všetkému by ste mal rozumieť.“ Spravila široké 
gesto smerom ku knižnici.  

„Možno by ste tam našli aj nejakú knižku, ktorú som napísal ja.“  
Naliala si mlieka. Lyžička v jej prstoch sa občas zachvela a cinkla 

o stenu šálky. 
„Ja som jednoduchá žena,“ náhle prerušila ťaživé ticho. „Maxovi 

bolo odopreté vzdelanie, ale bol samouk. Myslím, že v diskusii by vám 
bol rovnocenným partnerom.“  

„Dokážem si to predstaviť.“  
„Bol z generácie Litovských židov. Tí chudáci boli večne 

prenasledovaní, a keď už sa zdalo, že sa na istý čas usadili, prišla vláda 
komunistov. Max sa bezmocne pozeral ako jeho rodičov nakladajú do 
vagónov pre dobytok. Ich dvoch s bratom naložili do ďalšieho 
transportu. Svojich rodičov už v živote nevidel. Vtedy mal sedemnásť 
rokov. Jeho brat bol o dva roky starší. Podarilo sa im z transportu 
utiecť. Brata na úteku zastrelili. On sa skrýval v močarinách, živil sa 
korienkami. Pol roka žil ako divá zver. Boh držal nad ním svoju 
milostivú ruku a on sa dostal cez Zakarpatskú Rus na Slovensko.“  

Natiahla sa za šálkou. „Rozprávam to, ani neviem, či vás to vlastne 
zaujíma.“  

„Ale iste.“ Nevydržal jej pohľad, sklopil zrak.  
„Židia sa medzi sebou nemajú veľmi v láske, ale keď ide do tuhého, 

vždy si pomôžu. Opatrili mu doklady, zmenil identitu. Vlastne ani nie 
tak veľmi, pretože z Golda sa stal Zlatý. Chvalabohu, dnes za to už 
nezatvárajú.“  

„Áno, chvalabohu.“  
„Prečo vám tak záleží na nejakej študentke?“ Opýtala sa úplne 

nečakane.  
„Nerozumiem...“  
„Prišiel ste za ňou až na byt.“  
„Mne záleží na každom dobrom študentovi.“ Stretol sa s jej 

spýtavým pohľadom, sklopil zrak. „Nemám ich toľko, aby som sa 
nemusel znepokojovať, keď niektorý z nich sa bez ospravedlnenia 
vyparí z mojich seminárov.“  

„Je dobrá študentka?“  
„Javí sa tak.“ Tentoraz opätoval jej skúmavý pohľad.  

Chris Hallies Sensei

AM
IU

M



79 
 

„Na filozofiu sa dala len z lásky k otcovi. Otec veľmi chcel, aby 
dosiahla to, čo jemu bolo ukrátené. Videl sa v nej. Keby sa Max 
dozvedel, že prestala študovať, asi by mu puklo srdce.“  

 „Prestala študovať?“ Profesor sa neubránil, aby prekvapením 
nezvýšil hlas. 

„Je to jej rozhodnutie.“ 
„Ale..?“ Profesorovi zabehol čaj a rozkašľal sa. 
 „Ja nemám prostriedky, aby som uživila dve nezaopatrené deti.“  
„Pani Zlatá...“, zarazil sa, lebo mu prišla na myseľ dvojzmyselnosť 

toho oslovenia, „...všetko sa dá riešiť. Môžeme dohodnúť individuálny 
študijný plán, sociálne štipendium. Myslíte si, že váš muž by dopustil, 
aby to pred koncom vzdala?“  

„Moja nevlastná dcéra je veľmi zložitá povaha, to by ste ju musel 
poznať lepšie.“  

„Mala prísť za mnou.“  
„V období keď mala mať matku, mala otca. A v období, kedy by 

mala pocítiť autoritu, tak ošetrovala umierajúceho otca. Svojou krásou 
provokuje, a pritom jej vadí, keď sa za ňou muži otáčajú. Je plná 
vnútorných rozporov.“ Ruka, ktorou sa natiahla za šálkou, sa jej 
zatriasla. „Prepáčte...“  

„Nemusíte sa ospravedlňovať. „Rád by som hovoril s vašou 
nevlastnou dcérou.“  

„To nie je až tak nemožné.“ Prvý raz, čo spolu hovorili, sa 
pousmiala. „Je len o poschodie vyššie. Chodí tam pomáhať do 
domácnosti.“  

Snažil sa, aby to navonok nevyzeralo, aký je netrpezlivý. Na chodbe 
zovrel v ruke kufrík.  

„Môžete si ho tu nechať.“ Ponúkla sa. Zobrala mu kufrík do rúk 
a odprevadila ho ku vchodovým dverám.  

Vyšli spolu z bytu. Na schodišti ukázala rukou nahor. „Sú to tie 
tmavé dvere.“ Upozornila ho, keď nerozhodne položil nohu na prvý 
schod.  
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26. kapitola  

„Kto je?“  
Jej hlas tlmený zavretými dverami mu zrýchlil dych. Neodpovedal. 

V zámke zaštrkotal kľúč. Srdce mu poskočilo.  
Uprela naňho svoj laní pohľad. Vlasy mala podviazané šatkou, na 

sebe červenú teplákovú súpravu. Zobrala ho za ruku a rýchlo vtiahla 
dovnútra. Vyzrela von na chodbu a skontrolovala, či si ho nik nevšimol.  

„Vy ste boli u nás? Macocha je doma, čo vám hovorila? Ježišikriste, 
nemôžem sem nikoho vodiť. Bude problém.“ Mlela jedno cez druhé, 
behala po ňom vyľakanými očami.  

Položil jej dlaň na ústa, umlčal tok nesúvislej reči. Druhou rukou jej 
striasol šatku z vlasov. Pootvorila pery a pohrýzla ho do prsta. 
Oslobodil jej ústa, prstami vošiel do čiernej hrivy. Dvihla bradu, šija sa 
napriamila, pery zostali pootvorené.  

Prisal sa jej na ústa. Padal do neznámych hlbín, sprevádzala ho 
malinová chuť rúžu. Bozkali sa. Vášeň prichádzala vo vlnách ako 
morský príboj. Trieštila sa o pevné hradby belostnej skloviny.  

Odtiahla sa od neho. „Picháš.“ Prstami mu rozhrabla striebristý 
prameň v brade, pošteklila fúzy. Stiahla mu ruku ískajúcu na ramenách 
vlasy, pritlačila si jeho dlaň na líce.  

„Prečo nechodíš do školy?“ Snažil sa, aby to vyznelo prísne, ale 
skôr sa to podobalo na prosbu. „Chceš ma vytrestať?“  

„Nemám prachy.“ Odtiahla sa od neho.  
„Hľadal som ťa u Sedliaka...“  
„Tam som skončila. Šéf si začal dovoľovať, dostal pár faciek. 

Nepreniesol sa cez to. Typicky márnomyseľný chlap.“  
Pár faciek? Otázka sa tisla na jazyk, ale ju nevyslovil. Čosi mi to 

pripomína, napadlo mu.  
Zohla sa pre spadnutú šatku. Pozrela sa na hodinky. „Nemôžeš tu 

ostať. Každú chvíľu sú tu domáci, nemôžem si dovoliť prísť o ďalší 
džob.“ Otvorila dvere, poobzerala sa po chodbe. Keď sa uistila, že tam 
nikoho niet, bez ďalších slov ho vystrčila von.  
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27. kapitola  

„Bol tu Patrik.“  
Klára sedela v obývačke. Hrala sa s diaľkovým ovládačom, 

prepínala dokola jednotlivé televízne kanály.  
Šťuk.  
Na obrazovku vyletela kreslená postavička známej figúrky. Čosi 

zvrieskla v angličtine a vlasy sa jej postavili hrôzou.  
Šťuk.  
Cez obrazovku vplával titulok - Breaking News: Crisis in Kosovo.  
Šťuk.  
Za kopcom rozrytej hliny ležali rozhádzané telá ľudí. Detail sa 

zameral na jednu tvár v značnom stupni rozkladu. Komentár v 
nemeckom jazyku rýchlo rapotal nesúvislé vety.  

Šťuk.  
Blondína so širokým úsmevom oznamovala, že bez istého pracieho 

prášku si nevie predstaviť život. 
„Mala si ho zdržať.“  
Obrazovka potemnela. Klára sa od nej konečne odtrhla a zahľadela 

na svojho muža. „Chcela som, ale mu bolo strašne naponáhlo.“  
„Čo hovoril?“  
„Veľa toho nenavravel...“  
„Tak ma nenapínaj, prosím ťa!“  
„Stará pesnička o tom ako vráti všetky peniaze. Tentoraz pridal 

novú repliku. Vraj to vráti aj s úrokmi. Mám ti oznámiť, že sa zahlásil na 
polícii a že to zoberie.“  

„Čo zoberie?“  
„Ty máš vedieť o čom je reč.“  
„Dofrasa!“  
„Nemohol by si pre mňa láskavo odtajniť tieto vaše záhadnosti?!“ 

Klárin tón nenaznačoval na nič dobrého.  
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Prisunul sa k nej na sedačku a rozpovedal jej všetko čo vedel. 
Amsterdam, sekta, vydieranie starým hriechom zo strednej školy... Keď 
spomenul, že môže prísť o kandidatúru na dekana ak praskne 
protežovanie syna jedného z advokátových klientov, Klára len mlčky 
pokrútila hlavou.  

Zobrala si opäť svoju hračku a začala prepínať televízne kanály.  
„Chcela si to počuť. Nič mi nevyčítaj!“ Obrátil sa k nej medzi 

dverami svojej pracovne.  
Tvrdohlavo hľadela do televíznej obrazovky.  
Vzdychol a zavrel za sebou dvere. Nie, nemohol sa na Patrika 

hnevať. Určite zvážil do čoho ide. Nakoniec... keď bude pod ochranou 
polície. Predstavil si Jankovského ako sa v Amsterdame zakráda za 
Patrikom. To mesto poznal veľmi dobre, ale Jankovského tvár mu do 
predstavy maľovaných domčekov popri úzkych kanáloch akosi 
nezapadla. Táto myšlienka ho rozveselila.  

Otvoril notebook. Čakal, kým sa plazmatický displej rozžiari. Našiel 
si ikonku súboru s textom o príprave novej knihy.  

Chcel siahnuť po kufríku. Prešiel mu po chrbte mráz. Kufrík aj so 
všetkými pracovnými poznámkami zostal v dome s popisným číslom 
sedem.  
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28. kapitola  

Profesor nervózne siahol na zvonček pod menovkou Maximilián 
Zlatý.  

Ozvalo sa nepríjemné zarapčanie, ktoré už poznal. Žiadna ozvena 
krokov nenasvedčovala na pohyb v byte. Prehrabol si rukou 
nerozhodne vlasy, poopravil uzol na viazanke, zazvonil znovu.  

Nič sa neudialo.  
Váhal, či má zazvoniť ešte raz. Priložil prst k zvončeku, ale 

nepotlačil. Bezradne sa vydal dole schodmi. Na mezaníne zastal. 
Obrátil sa.  

Staré dvere vrzli v pántoch. Z pootvorenej škáry sa vytrčila ženská 
ruka nesúca jeho kožený kufrík. Ruka položila kufrík na dlážku a dvere 
sa zavreli.  

Vybehol hore. Pozeral nahnevane na zaplesnuté dvere, pohľad mu 
padol na zvonček. Rozmyslel si to a zovrel ruku v päsť. Už-už by 
zabúchal, ale včas sa zháčil. Zahľadel sa na dvere protiľahlého bytu, 
zazdalo sa mu, že na kukátku je nalepené oko.  

Pokrútil hlavou a otočil sa preč. Bol už za mezanínom, keď pánty 
opäť zavŕzgali. V odchýlených dverách sa zjavila tá istá ruka. 
Krvavočervený necht zohnutého ukazováčika ho privolával späť.  

„Macocha má dennú. Príde až večer aj s Jankom.“ Veronika mala 
na sebe ten biely župan, ktorý dôverne poznal. A pod ním už len zamat 
nahej pokožky.  

Milovali sa. Tak bol netrpezlivý, že sa jej zmocnil v obývačke na 
koberci. Nevedel sa jej nabažiť. Podriaďovala sa rytmu jeho tela. Tíšila 
ho, keď do nej prudko narážal, ale keď rytmus bol príliš pomalý 
pritiahla si ho prekríženými nohami nad jeho bedrami. Ukojili nával 
prvej vášne. Potom ho zaviedla do svojej izby.  

Tam si ho zobrala ona, s rozvážnou istotou. Obkolesila ho dažďom 
čiernych motúzov, nevidel jej do tváre. Pohyby panvy, čím ďalej tým 
žiadostivejšie, privolali na ústa náruživé vzdychy. Tesne pred 
vyvrcholením mu vybrala penis. Skríkol od bolesti aj hnevu zároveň. Tá 
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čierna húština vlasov sa presunula nad jeho podbrušie. V jej perách 
dosiahol muky absolútnej rozkoše.  

„Profesor koľko študentiek si už pretiahol?“  
„Ani jednu.“  
„Klameš! Vidím ti to na nose.“  
Z  vystupujúcej pary im trčali hlavy. Voda sa pri ich pohybe preliala 

cez okraj vane. Profesor mal hlavu zaklonenú nabok, aby sa nebúchal o 
vodovodný kohútik. Veronika sa pohodlne opierala o oválny 
smaltovaný plech z druhej strany. Nohy mala vyložené po stranách 
vane. Na hladine plávala hrubá vrstva peny. Veronika sa zaklonila, z 
peny sa vyduli dva kopčeky. Stekajúce mydliny odhalili ružové 
bradavky. Prešla si dlaňami po vlasoch, stiahla ich do jedného 
prameňa. Palcom nohy mu stierala penový ostrovček z chĺpkov na 
prsiach. V pohľade pod dlhými mihalnicami, na ktorých sa perlili 
drobné kvapôčky, sa jej objavili šibalské ohníky.  

 „Jedna, ale bolo to strašne dávno.“  
„Jedna, dve, tri... učíš sa počítať?“ Veronika natiahla nohu, palcom 

mu prešla po brade.  
Kolená profesora zmizli pod hladinou.  
Dala si ruky medzi nohy. „Prestaň.“ Neznelo to vôbec nahnevane. 

„Nechaj si niečo aj nabudúce.“ Privrela oči. Čakala pokračovanie, ale 
jeho kolená sa opäť vynorili nad hladinu.  

„Je tomu možno dvadsať rokov. Odišla kvôli mne zo školy. Veľmi 
ma to mrzelo.“  

Veronikin pohľad náhle stvrdol. „Všetci ste rovnakí. Vyžívate sa v 
tom, keď nám môžete ubližovať.“ Prudko sa postavila. Vlna s 
chumáčmi peny sa mu preliala cez tvár. Pretrel si štípuce oči.  

Vypínala sa nad ním, po mokrej pokožke jej stekali bublinovité 
ostrovčeky. Tmavohnedé materinské znamienko v panvovej jamke 
rušilo trojuholníkovú symetriu ochlpenia. Chytil ju zozadu za stehná a 
pritiahol sa perami na okrúhly fliačik kontrastne vystupujúci z bielej 
pokožky.  

Nespokojne sa mu vytrhla a vyšla z vane. V ústach mu zostala 
nepríjemná horkastá pachuť šampónu.  

„Čo sa stalo?“ Pohľadom prebehol po jej postave.  
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Veronika si vytočila vlasy na vrch hlavy a stiahla si ich s uterákom 
do turbanu. Zahalila sa do županu, nereagovala na jeho otázku.  

„Idem spraviť kávu.“ Vyšla von, pričom nechala otvorené dvere.  
 „Chcem ten hrnček, čo si mi dala minule.“ Stál v kuchynských 

dverách, okolo bedier mal opásanú osušku, šúchal si uterákom mokré 
vlasy. „Má farbu tvojich očí. Tie čierne kruhy mi pripomínajú 
nebezpečné víry v hnedom mori vášne.“ Povedal o chvíľu neskôr.  

Upínal si kravatu, pozoroval ju ako nalieva vodu z čajníka.  
„Nebezpečné víry... more vášne. Mohol by si sa dať na romány.“ 

Uprela na neho pohľad, keď si pritiahol stoličku. „Čo budeš jesť?“ 
Otvorila chlebník položený na stole.  

Hodil pohľad na hodinky. „Iba kávu.“  
Posadila sa oproti nemu. „Profesor takto si privodíš infarkt. Mladé 

kočky, čierna káva, more vášne...“ Sypala si do šálky jednu lyžičku 
cukru za druhou akoby nevedela kedy prestať. „Bolo by mi za tebou 
smutno.“  

Chytil jej ruku. Lyžička spadla, cukor sa rozsypal po stole. Pritiahol 
si jej prsty k tvári, pery ponoril do vlhkej dlane. „Profesor mi hovor iba 
na škole.“  

Vytrhla si ruku. Dlaňou začala zmetať rozsypaný cukor. „Ja sa tam 
nevrátim.“  

„Nika o tom nechcem ani počuť! Zariadim ti individuálny plán. 
Musíš doštudovať.“  

„Prečo ti na tom tak záleží?“  
„Daj nám príležitosť, aby sme sa spoznali. Myslíš si, že mi ide iba 

o to jedno?“ 
„Toto nemôže mať budúcnosť.“ 
„Dofrasa, z čoho vyviera tá tvoja skepsa?“ 
 Stála chrbtom opretá o veraje dverí, ruky prekrížené na prsiach, 

pozorovala ako sa obúva, mimovoľne hodil pohľad na hodinky.  
„Povinnosti volajú.“ Poznamenala sarkasticky.  
Prišiel k nej. Padal do toho víru pohľadu a bozkal ju.  
„Pán zábudlivý profesor si tu niečo zabudol.“  
Vychádzajúc sa otočil vo dverách.  
Zohla sa a podala mu čierny kožený kufrík.  
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29. kapitola  

„Ale, ale... jeho magnificencia nás poctila nečakanou návštevou.“ 
Na profesora sa upierali sivozelené oči vedúcej študijného oddelenia.  

„Mal som more povinností.“  
 „Aká neodkladná povinnosť ťa priviala na študijné?“  
„Jedná sa o tú študentku, Veroniku Zlatú...“  
„Kocúrik mňa neoblafneš, hneď som vedela, odkiaľ fúka vietor.“  
„Irenka, prosím ťa!“  
„Pán profesor, ale nie sú stránkové hodiny.“  
„Dobre, mal som ti zavolať. Mea culpa, mea maxima culpa.“  
„Prijímam tvoje ospravedlnenie.“ Zobrala si od neho doklad so 

zmenou študijného režimu. „Prečo arogantnému profesorovi Karlíkovi 
tak nečakane leží na srdci osud nejakej študentky?“ 

Ich pohľady sa stretli. Profesor neodpovedal, len ohrnul pery.  
 „Ty si myslíš, že som včerajšia?“  
„Je sociálny prípad...“  
„Peter, to dievča ťa zničí.“ Pohľad Ireny Malatinskej zrazu zmäkol. 
„O čom to hovoríš?“ Profesor nepokojne behal očami po jej tvári.  
„Veď ty vieš veľmi dobre o čom. Kocúrik, máš to napísané tu!“ 

Priložila mu ukazovák na čelo. „Mňa neoblafneš.“  
„Žiarliš?“  
„Prečo? Nakoniec, je to tvoja vec.“ Založila doklad do jej spisu. 

„Musí prísť s indexom.“ Zabuchla registračku. „Alebo ho pošle po 
tebe?“ Jej oči sa do neho zavŕtali ako zelené laserové lúče.  

Dlhú chodbu zo študijného poznal ako dobrého dôverníka. 
Zamyslel sa a myšlienky mu uleteli. Obraz zelených írisov sa v jeho 

mysli prefarbil na hnedo, očné beľmá sa rozšírili. Napadla mu 
predstava ako stojí nad ním. Jej mokrý vzdor. Nemusel nič povedať, 
mohol klamať a tvrdiť, že je skutočne prvá študentka, ku ktorej si 
dovolil čosi viac. Nezmohol sa na tú milostivú lož. Prečo? Cha, predsa 
len žiarli. Obkolesilo ho hnedé more. Kútiky úst sa mu pri tej spomienke 
zvlnili.  

Niekoľko párov očí na chodbe prekvapene sprevádzalo v zamyslení 
sa usmievajúceho profesora.  
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30. kapitola  

„Pán profesor, čaká vás tu kapitán Jankovský,“ vo dverách mu 
zvestovala novinu sekretárka, „od polície,“ dodala významne. „Vravela 
som mu, že máte veľa práce, ale tvrdil, že on má čas.“ Pod vplyvom 
rozjasaného pohľadu šéfa, sa aj ona mimovoľne začala usmievať.  

„Máte pekný úsmev, slečna Krasňanská, mali by ste sa ho naučiť 
používať častejšie.“  

Keď sa za profesorom zabuchli dvere, sekretárka siahla po kabelke, 
vytiahla z nej zrkadielko.  

„Kapitán, nemám pre vás žiadne správy.“ Hodil sa do kresla, 
pričom uprel pohľad na svojho hosťa.  

„Zato ja som vám nejaké doniesol.“ Jankovského kamenná tvár 
opätovala profesorov pohľad. Odložil časopis, do ktorého bol začítaný. 
Oblečený bol ako vagabund. Vyšuchané džiny a vyťahané tričko.  

Krasňanská by ho len tak dovnútra nevpustila, napadlo mu. 
Predstavil si jej prísny pohľad, ako mu dôležito kontroluje preukaz. 
„Predpokladám, že nič príjemné.“  

„Ako pre koho.“  
Profesor sa rozložil v kresle a predvádzal svoju hru s ceruzkou. 

Chvíľu zostalo napäté ticho.  
„Váš syn zmizol v Holandsku bez stopy.“  
„Prišli ste ma kvôli tomu zatknúť?“  
Jankovský nepohol ani brvou aby dal na sebe poznať ako ho otázka 

vyprovokovala. Tentoraz to bol on, kto prebral iniciatívu v mlčaní. 
Profesor musel v duchu uznať, že ako psychológ je Jankovský tvrdý 
súper.  

„Viem, čo chcete počuť, ale nemám vám čo povedať.“ Dodal 
profesor po chvíli napätia. 

„Dostal nový pas, má zmenené meno...“  
„Aké?“  
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Jankovský sa tváril, že otázku prepočul. „Spolupracujeme s 
Interpolom. Ak sa preukáže, že sa v tom vezie, vydajú na neho 
medzinárodný zatykač. Bažíte po takej sláve, profesor Karlík?“  

„Usporiadali ste na neho poľovačku. Nenapadá vám, že takisto na 
neho poľuje aj druhá strana. Vohnali ste ho svojím neuváženým 
jednaním do slepej uličky.“ Profesor sa neudržal, aby nezvýšil hlas. 
„Ohrozili ste mu život.“  

„Niečo tajíte, profesor.“  
„Nemám čo.“  
„Ako myslíte.“ Jankovský sa postavil. Stisol kľučku na dverách, 

vzápätí si to rozmyslel, otočil sa k profesorovi. „Protežovanie pri 
prijímacích skúškach nie je trestný čin, ale prijímanie úplatkov už áno.“  

Profesor pocítil žeravú vlnu stúpajúcu cez hrudník. Skôr ako sa 
mohol nadýchnuť, aby odpovedal, vysoký vyšetrovateľ za sebou bez 
ďalších slov zacapil dvere. Začalo mu búšiť v spánkoch, pocítil silnú 
nevoľnosť. Uvedomil si, že Jankovský ho opäť dostal do pasce.  

Podišiel k dverám a rozcapil ich. „Janka, ostal vám tam ešte nejaký 
aspirín?“ Pozeral sa na svoju sekretárku akoby ju videl prvý raz.  

Siahla do kabelky a usmievala sa. Rozmýšľal, či počula obvinenie z 
úst Jankovského, ktoré akoby naschvál po ňom vystrelil medzi 
otvorenými dverami.  

„Pán profesor, ste strašne bledý. Nie je vám niečo?“  
Hľadel jej do očí, v ktorých sa nečakane zračili úprimné obavy.  
Ak to aj počula, táto žena ma nepodrazí, stúplo v ňom 

presvedčenie. Prehltol tabletku. Keď ju zapíjal vodou, cítil chlad 
tekutiny pretekajúcej cez hltan.  
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31. kapitola  

Vyššia postava s neposlušne stojacimi, nad čelom prešedivenými 
vlasmi, s briadkou, v ktorej svietil striebristý prameň a prísnym 
pohľadom kľučkovala po dlhej chodbe. Energicky sa pristavila pri 
dverách raz na jednej, raz na druhej strane. Keď sa pohla, prudká 
chôdza jej rozviala cípy saka, viazanka poletovala v protismernom 
pohybe.  

Profesor stiahol obočie, pri dverách svietila mosadzná gravírovaná 
vizitka: „JUDr. Alexander Vartko - advokát, trestnoprávne záležitosti.“ 
Bez zaklopania vrazil dovnútra.  

Oproti dverám bol stôl, za ktorým sedela mladá žena. Čierne vlasy 
mala nakrátko pristrihnuté, v jednom uchu veľkú náušnicu, ktorá sa 
nepokojne rozkývala nad nezdvorilým jednaním muža, ktorý bez 
klepania vrazil dovnútra.  

„Koho hľadáte?“  
„Idem za doktorom Vartkom.“  
„Ste ohlásený?“  
„Samozrejme.“ Profesor sa nerozhodne poobzeral. Z obidvoch 

strán miestnosti boli dvere. Vybral si tie s kvalitným obložením a bez 
klopania ich rozrazil.  

Doktor Vartko sedel v elegantnom koženom kresle za širokým 
mahagónovým pracovným stolom. Pred ním bola dvojica. Muž so 
ženou. Žena mala na ústach vreckovku, jej červené oči prezrádzali 
vnútorné rozpoloženie.  

Advokát, keď zbadal profesora, prekvapením vytiahol obočie.  
Za jeho chrbtom sa vtlačila dovnútra sekretárka. Hodila po 

prišelcovi tej najnevraživejší pohľad akého bola schopná. „Prepáčte, 
pán doktor, ale vtrhol sem bez môjho dovolenia.“  

„Katka, to je v poriadku.“ Vartko umlčal sekretárkine protesty v 
zárodku. Vyskočil z kresla. „Prepáčte, na minútku.“ Prehodil smerom k 
dvojici klientov. Bez ďalších slov chytil profesora pod ramenom, vtlačil 
ho naspäť na sekretariát.  
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„Zasadačka je voľná?“ Sekretárka prikývla. Vartko vtiahol profesora 
do miestnosti za protiľahlými dverami. Zabuchol za nimi dvere.  

„Doktor Vartko, osobne sa postarám, aby vám advokátska komora 
odobrala licenciu!“ Profesorov pohľad metal blesky.  

„Profesor Karlík, nadýchnite sa, pokojne. Veci sa vždy dajú lepšie 
riešiť s chladnou hlavou.“ V miestnosti bol iba oválny stôl so stoličkami. 
Nábytok mal moderný dizajn. Vartko chytil jednu stoličku za prehnutú 
pochrómovanú rukoväť. Počkal až sa profesor usadí. Sám si sadol 
oproti nemu. Vyzeralo to, že ho profesorova prudká reakcia vôbec 
neprekvapila.  

„Porušil ste dôvernú dohodu s klientom, tým ste ohrozil jeho 
bezúhonnosť a spoločenské postavenie. To vám neprejde!“ Profesorov 
hlas predsa len stratil na dôraze. Advokátov pokoj mu zobral vietor z 
plachát.  

Vartko dal ruky na stôl, oprel sa o lakte, zopol končeky prstov. 
„Myslím, že ste hovorili s kapitánom Jankovským.“  

„Myslíte dobre.“ Profesor sa oprel do lesklého operadla, ruky si 
prekrížil na prsiach.  

„Robíte stále rovnakú chybu. Ak chcete, aby sa veci otočili tým 
správnym smerom, naozaj by ste mal dbať, aby som bol prítomný pri 
každom vašom rozhovore s vyšetrovateľom.“ Jeho pohľad stále visel 
na profesorovi, odhadoval jeho možnú reakciu. „V týchto mútnych 
vodách nie je jednoduché pohybovať sa. Učíte psychológiu, ale oni sú 
školení tvrdou praxou...“  

„Ako sa o tom dozvedel?“  
„Bratislava je malé mesto. Chlapec, ktorého ste prijali, je 

márnomyseľné, naduté decko. Rodičom nerobí problémy kúpiť mu 
všetko, o čo ich synáčik požiada. Len aby mali od neho pokoj.“ Advokát 
rozhodil rukami ako Pilát pri ukrižovaní proroka. „Už teraz sa chváli, že 
mu stačí len poslať na školu index a skúšky má urobené. Tiež som sa to 
dozvedel až teraz.“  

Ich pohľady sa krížili. Advokátov chladný, chvíľami rozvážny a 
chvíľami skeptický. Profesorov plný nepokoja a snažiaci sa dopátrať 
pravdy.  

„Chcem vidieť potvrdenie o zaplatenej kaucii.“  
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Advokát sa bez slova postavil, pootvoril dvere. „Katka prineste mi 
doklad o úhrade kaucie zo spisu Karlík a spol.,“ povedal zvýšeným 
hlasom. Odsunul stoličku pri profesorovi a posadil sa k nemu.  

„Jankovský vytiahol na svetlo zápisnicu starú osem rokov. Prečo ste 
mi nepovedal o tej marihuane?“  

„Bolo to dávno. Myslel som, že to zapadlo prachom.“  
„Vidíte a nezapadlo.“ Chytil ho za rameno. „Profesor, od počiatku 

ku mne chováte nedôveru. Neprekvapuje ma to. Určite si domyslíte, že 
za tie roky praxe som tu zažil asi všetko, čo sa len v tejto branži zažiť 
dá. Ale ak stojíte za nevinou svojho syna, mali by ste skutočne zvážiť, 
čo vám odporúčam. Verte mi, že viem čo robím.“  

Otvorili sa dvere, sekretárka položila pred advokáta doklad. Bez 
slova za sebou opäť zavrela.  

Vartko posunul papier po stole. „Príjemka na dvestopäťdesiattisíc. 
Nie je tam ani o korunu menej. Myslím, že toto ste chcel vidieť.“  

„Prepáčte..,“ bojovný tón profesora Karlíka sa vytratil. Zrazu 
nevedel, čo má povedať. 

„Keby sme sa poznali lepšie...“, Vartko sa pousmial, „pre vaše 
dobro by sme sa mali poznať čo najmenej,“ jeho tvár opäť zvážnela, 
„vedel by ste ako ma váš postoj hlboko uráža. V mojej profesii sa musí 
človek naučiť prehltnúť každú pilulku, nech je horká ako chce. Inak, 
v tom lepšom prípade, skončí u jedného z vašich psychoanalytikov.“  
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32. kapitola  

„Pri zadnej bráne by rozhodne mala byť strážna služba.“  
„Na to nemáme mzdové prostriedky.“  
„Študenti si zvykli skracovať cestu a pritom rozbili plot. Môže sa 

tade do areálu dostať vlastne hocikto.“  
Za zeleným súknom dlhého zasadacieho stolu prebiehala zanietená 

diskusia pedagogickej rady. Bolo tomu tak vždy, keď sa mali deliť 
prostriedky a stanoviť rozpočet na ďalší semester. Peniaze rozkolísali 
poväčšine nudnú diskusiu, na ktorej sa prezentovali štatistické hlásenia 
za každú katedru, na búrlivú polemiku, ústiacu až do otvorenej hádky.  

„Domnievam sa...“, Ivan Černák uprel pohľad na Adamovú, „že 
prednedávnom prijatá pracovná sila v pedagogickej knižnici je 
zbytočným prepychom. Treba ju zrušiť. Tým získame potrebné 
prostriedky v mzdovom fonde.“  

Do Adamovej akoby strelil. „S tým kategoricky nesúhlasím. Je tam 
množstvo cenných písomností a ja nie som ochotná zodpovedať za ich 
stratu.“  

Profesor Karlík sledoval debatu, ale sa nezapájal do diskusie. Tóny 
rozvášnenej diskusie tiekli pomimo jeho uší. V duchu sa pousmial nad 
Černákovým zapáleným výzorom. Bojuje, povedal si, no asi má prečo. 
Prodekanka Adamová sa nevyhrážala nadarmo a spravila všetko, aby 
zmarila ich poobedňajšie siesty. Alibisticky si uvedomil, že sa mu to 
celkom hodí. 

„Doteraz sa nič nestratilo a majú tam prístup len pedagógovia.“  
„To neznamená, že sa nemusí nič stratiť v budúcnosti. Vrátnici dajú 

kľúče aj študentom, ak o ne požiadajú.“ 
„Veď je o tom reč. Do areálu je nekontrolovaný prístup.“  
„Prosím vás, kolegovia...“, snažil sa upokojiť rozbúrenú hladinu 

profesor Tukovský, „takto sa nedostaneme ďalej a máme pred sebou 
množstvo dôležitejších bodov programu.“  

Zahriaknutý Černák sa stiahol, jeho nervózny klepot prstov stlmilo 
zelené súkno.  
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Adamová naňho hodila víťazoslávny pohľad.  
Karlík sa zahľadel na dekana. Pozoroval úzku, vráskavú tvár 

šesťdesiatdeväť ročného muža, ktorý stál na najvyššom poste fakulty 
už druhé volebné obdobie. Na tvári a chrbtoch rúk mu vystupovali 
starecké škvrny. Pred tromi rokmi mal slabú porážku. Dostal sa z toho, 
ale prekonaná mozgová príhoda zanechala na ňom svoje stopy. Svaly 
ľavej polovice tváre mal menej aktívne ako na opačnej strane. Keď sa 
pozabudol ovísal mu kútik úst, z ktorého mu občas kvapla slina. Aj 
teraz sa narýchlo spamätal a utieral si ústa vreckovkou. Nie. On a 
Veronika, tá predstava sa mu zdala krajne absurdná. Na krátko zachytil 
Černákov vyčítavý pohľad, ale ako naprotiveň jeho zrak pritiahla škvrna 
od kávy hyzdiaca zelenú plochu stola.  

„Mimochodom...“, pokračoval Tukovský, „aby som na to 
nezabudol, Peter...“  

Karlíkom priame oslovenie myklo. Na sekundu mal nepríjemný 
dojem, že dekan odhalil jeho myšlienkový pochod.  

„Rektor. ma poprosil, aby som ostal vo funkcii do konca volebného 
obdobia. Necítim sa na to zdravotne. Karol daj to do zápisnice ako 
hlavný bod budúcej rady.“ Obrátil sa na docenta Záhradníka.  

Nenamastené pánty málo používaných verají bočných dverí 
zastonali. Všetci ako jeden upreli pohľad tým smerom.  

Bolo to pre neho neskutočné, ale bola tam. Akoby ju privolal 
myšlienkami. Čierne vlasy stiahnuté okolo hlavy a uviazané do 
širokého chvosta. Na sebe mala zelenohnedú károvanú vestičku, z 
ktorej trčali rukávy svetlej blúzky. Dlhé nohy vysoko nad kolenami 
ukrývala tmavohnedá suknička.  

Veronika Zlatá zbledla a prebehla očami po prítomných až jej 
napokon zrak zostal ukotvený na profesorovi Karlíkovi akoby od neho 
čakala vyslobodenie z nepríjemnej situácie.  

„Prepáčte...“ Staré krídla dverí buchli o seba a ona, tak nečakane 
ako sa objavila, tak aj zmizla preč.  

„Karol, ty sa máš starať o túto zasadačku!“ Adamová okamžite 
zaútočila. „Bočné dvere majú byť zamknuté.“  

 „Ospravedlňte ma.“ Profesor Karlík sa nečakane postavil a vybehol 
bočnými dverami, v ktorých pred okamihom zmizla študentka.  

Za sebou nechal prekvapené pohľady kolegov.  
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33. kapitola  

Rozhliadol sa na obidve strany dlhej chodby. Hnedá suknička sa 
zavlnila na rohu bočného traktu vedúcemu k oddeleniu správy budovy. 
Rozbehol sa za ňou. Chytil ju, keď zabáčala k zaprášenému schodisku.  

„Počkaj!“ Z krátkeho behu bol zadychčaný. „To mi nemôžeš robiť!“  
„Nie? Vieš, čo mi môžeš!“ Chcela sa mu vytrhnúť, ale držal ju 

pevne.  
Poobzeral sa dookola, našťastie málo používané schodište aj s 

chodbou boli prázdne.  
„Chcem, nie, žiadam ťa, aby si mi to vysvetlila!“  
„Žiadnu kurvu ti robiť nebudem!“ Hlas sa jej zvyšoval. Hnedé 

zreničky stmavli, metali po ňom blesky. Jeho pokoj ju provokoval. 
„Počuješ! Nebudem ti robiť kur...“  

Nestihla mu to vykričať. Pritisol jej dlaň na ústa. Bránila sa, snažila 
sa mu vykrútiť. Pridržal jej ruku za chrbtom. Voľnou rukou sa mu 
snažila stiahnuť dlaň zvierajúcu ústa.  

„Okamžite ma pusť!“ 
 „Len keď sa upokojíš!“  
Snažila sa ho striasť zo seba. „Začnem kričať!“  
Ruky jej zakvačil za chrbtom. Ovalený na ňu si uvedomil, že sa 

nadychuje, aby uskutočnila svoju hrozbu. Prisal sa jej ústami na pery. 
Blysol pohľadom po chodbe. Bola prázdna. 

Tlačil ju, prepadávala sa dozadu. Oprel ju o zaprášené dvere. 
Neboli zamknuté, chatrné dvere sa rozleteli. Vpadli do malej úzkej 
miestnosti, kde si upratovačky odkladali náradie. Nohou zabuchol. Na 
krátku chvíľu zaregistroval naskladané zmetáky, handry a vedrá, na 
stene bolo umývadlo. Miestnosť sa ponorila do šerosvitu. Sporé svetlo 
sa lesklo na plechových skrinkách.  

Bolestivo ho hryzla do pery, mykol hlavou dozadu. Jej vôňa ho 
naplnila, dráždila ho. Pružné telo mykajúce sa v nedobrovoľnom objatí 
ho privádzalo do šialenstva.  
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„Si bezočivý surovec!“ Oči sa jej blýskali, mykala hlavou. Vrkoč sa 
rozviazal, uvoľnené vlasy mu bičovali tvár. „Skurvený haj...“ 
Nedopovedala. Jeho ústa umlčali hrubé nadávky.  

Pery zaboleli, ale nepovolil tlak. Sila jej odporu pomaly slabla. Prsia 
sa jej nadvihovali, začala hlbšie dýchať. Vydýchnutý vzduch z nosných 
dierok mu pálil líce. Pocítil jazyk rozťahujúci ústa. Oblizla mu 
pohryzenú peru, cítil ako mu v nej búši krv. Pustil jej ruky.  

Objala ho okolo krku. „Božemôj, hrozne po tebe túžim. Chcem ťa!“  
Nadvihol sukňu, prsty zasunul cez okraj nohavičiek. Chytil ju v 

rozkroku. Temne vzdychla. Jej prsty sa mu zmocnili opasku, ťahali 
uzáver zipsu na rázporku. Sklonil sa, aby jej prevliekol nohavičky cez 
vysoké topánky. Bol netrpezlivý, ozvalo sa prasknutie trhanej látky. 
Dlane sa nedočkavo zmocnili zadku, pritlačil ju k okraju umývadla. 
Prispôsobivo dvihla nohu, zaprela sa topánkou o jednu z plechových 
skriniek. Dlhšie to nevydržal a vnikol do nej. Jej výkrik stlmila látka 
saka, zahryzla sa mu do ramena. Noha rozkývala labilnú skrinku. 
Opreté zmetáky rachotili. Doskákali na kraj plechu a postupne padali 
na zem. Jeden z nich sa zachytil o naskladané vedrá. Plechová nádoba 
celkom zvrchu sa rozkotúľala.  

Roztúžená dvojica nevnímala rachot plechu na kameninovej 
podlahe. Obidvaja prudko dýchali.  

Vyhýbal sa jej pohľadu. Zapol si nohavice a oprášil sako. Opatrne 
vyzrel poodchýlenými dverami na chodbu. Odľahlo mu. Chodba bola 
prázdna. Rámus neprivolal nežiadanú pozornosť. Pracovníci technickej 
údržby, ktorým patrila táto časť budovy, mali po pracovnej dobe. 
Pribuchol naspäť dvere.  

Veronika sa narýchlo upravila. Zdvihla roztrhané nohavičky. Najprv 
ich chcela odhodiť medzi handry, ale si to rozmyslela a vložila ich do 
kabelky. 

Prebehol zrakom po jej postave. Opantal ho pocit viny a zároveň si 
uvedomil, že sa pri tejto žene prestáva kontrolovať.  

„Prepáč, nedokážem sa pri tebe kontrolovať.“  
„V poslednej dobe sa ti to stáva častejšie, profesor.“  
„Chceš ma trestať?“ Popudil ho jej ironický tón. Vybral si z nohavíc 

vreckovku. Prišiel k umývadlu a namočil ju v prúde vody. Priložil si 
studený obklad na navretú peru.  
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„Nemala som to dopustiť, kurva!“  
„Prepáč... vadí mi, keď používaš vulgárne výrazy.“  
„Doriti, prestaň sa neustále ospravedlňovať! Nemôžem byť na tejto 

škole.“  
Prekvapene sa na ňu zahľadel. Dal si ruku s vreckovkou z úst dole. 

V šere miestnosti sa jej leskol pohľad. Jej tvrdý vzdor sa nečakane 
premenil na bezbrannosť. Odvrátila od neho tvár.  

„Nemôžem byť medzi tými istými múrmi ako ty. To sa proste nedá, 
je to silnejšie ako ja. Strácam hlavu, všetko na mňa padá. Profesor, čo 
si so mnou spravil?“  

Obrátil ju k sebe a pritiahol do náručia. Chvenie jej tela sa 
prenášalo na neho. Opatrne ju pobozkal. Pritlačila sa na neho. Sykol od 
bolesti.  

„Nechcela som.“ Odtiahla sa od neho. „Prepáč.“ Celkom 
bezprostredne a uvoľnene sa na neho usmiala. 

Padal do jej úsmevu, do nebezpečného víru v hnedom mori túžby. 
„Zober ma niekam preč, prosím ťa. Niekam ďaleko, kde by sme 

mohli byť len my dvaja.“  
Veronika sa mu chvela v náručí. Objímal ju a prial si, aby tento 

okamih, v tejto ponurej a šedivej miestnosti, nikdy neskončil. 
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34. kapitola  

„Neradím ti sondovať ženskú dušu. Všetko čo sa tam nachádza, je 
aj tak absolútne nevedecké. A to, čo je nevedecké, nie je 
kategorizovateľné a vyvrátiteľné. Navyše v tom močiari môžeš veľmi 
ľahko zablúdiť a utopiť sa.“ Ivan Černák prevrátil do seba zvyšok, čo 
mal na dne pohára. Zahľadel sa skúmavo na profesora Karlíka. Mútny 
pohľad naznačoval, že sa nejedná o jeho prvé pivo.  

Profesora Karlíka nenapadlo nič lepšie, iba sa vrátiť naspäť do 
zasadačky. Veronika sa vytratila po tom, čo mu musela sľúbiť, že s tým 
ukončením štúdia si to rozmyslí.  

Na chodbe pred dekanátom stretol Ivana Černáka. Dozvedel sa, že 
dekan nakoniec odložil radu, pretože Záhradník sa s Adamovou strašne 
posekali. Kolega ho stiahol na pivo, tentoraz ho nemusel dlho 
prehovárať.  

Profesor si prikladal studený okraj pohára na poranenú peru. 
Bolesť ustupovala. Ten pocit viny doľahol na jeho plecia ako 
neudržateľné bremeno.  

Černák si všimol napuchnutej pery. Nekomentoval to, výraz 
priateľovej tváre hovoril za všetko.  

Chýlilo sa k večeru, krčma sa pomaly plnila. Jedno z obsluhujúcich 
dievčat malo cez chrbát pomarančovej blúzky voľne prehodené dlhé 
čierne vlasy. Keď prechádzalo popri ich stole, jej postava pritiahla 
profesorov pohľad.  

„V poslednej dobe čoraz častejšie uvažujem o radikálnej zmene. 
Iná škola, presťahovať sa... človeče, neviem.“ Karlík sa zahľadel na 
Černáka, ktorý naznačoval servírke, aby mu priniesla ďalšie pivo. 
„Píšem o reforme a možno je to len vnútorný pocit nejakú reformu so 
sebou urobiť.“  

„Iná škola? Nechcel si povedať iná žena?“ Na stole pristál pohár s 
pretekajúcou penou. Černák si lačne odpil akoby niekoľko dní trpel 
smädom. „Si vzorový príklad z príručiek pre manželské poradne. Zopár 
som ich napísal.“  
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„Aj mne jedno.“  
„Druhýkrát si objednávajte naraz.“ Dievča potriaslo čiernou hrivou. 

Fľochlo po profesorovi nespokojným pohľadom. Zobralo prázdne 
poháre a krútiac bokmi zmizlo preč.  

 „Starec, pozri sa do zrkadla. Aká reforma? Kto ťa pozná, toho 
neoklameš. Mal by si so sebou niečo robiť, inak sa naozaj utopíš.“  

„Dofrasa, prečo tu stále melieš niečo o utopení! Nemyslíš si, že by 
sa mohlo jednať aj o východisko?“  

„Koľko rokov si makal aby si si vybudoval toto postavenie? A pre 
nič za nič si ochotný všetko hodiť za hlavu?“  

„Čomu vravíš všetko?“ Prevrátil zvyšok piva do seba. Držal pohár, 
zamyslene s ním krútil. Po skle stekali zvyšky peny. „To tvoje všetko sú 
bublinky peny. Chvíľu žiaria, potom spľasnú a zostane po nich len 
špina, ktorú ktosi umyje.“  

„Uplakaná sentimentalita a už po troch pivách?“ Černák pokrútil 
hlavou. „Starec, neviem pred čím chceš utiecť, ale mám obavu, že by si 
tomu neunikol ani keby ťa vystrelili v raketopláne.“ Zbadal sa, že má 
opäť prázdny pohár.  

„Ešte jedno?“ Servírka nečakala na odpoveď a položila pred 
Černáka napenený pohár. Prehnutá v bokoch podopierala jednou 
rukou plnú tácku, zakiaľ s druhou písala čiarku na konzumný lístok.  

„Ešte dve.“ Profesor sa zahľadel na servírku. 
Dievča uprelo na profesora neurčitý pohľad. Oči sa jej pristavili na 

napuchnutej pere. Potriaslo hlavou, aby si prehodilo spadnutý prameň 
vlasov z tváre preč. Preložilo si tácku do druhej ruky, vybralo ďalší 
napenený pohár a položilo ho na stôl. 

Na okamih sa im stretli pohľady, servírka sa usmiala a pobrala sa k 
ďalšiemu stolu, kde sa dvihlo niekoľko rúk.  
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35. kapitola  

Profesor Karlík civel do otvoreného notebooku, ale nie a nie sa 
sústrediť na prácu. Neustále sa vracal k už raz napísanému textu. Bol 
ho schopný iba do nekonečna korigovať, aby nakoniec veta dostala 
formu, ktorú mala na začiatku.  

Nepokročil v práci ani o milimeter. Hlavou sa mu preháňalo 
množstvo myšlienok. Tie, ktoré by mali byť k veci, nebol v stave 
zachytiť.  

Pomyslel si na Kláru. Pred očami sa mu zjavila jej neprístupná tvár 
vo chvíli, ako keď na čomsi sústredene pracovala. Okuliare sa 
rozplývali, prísne črty zmäkli, vrásky sa kamsi stratili. Naťahovala po 
ňom ramená. V jeho predstave mala devätnásť rokov. Áno, vtedy sa 
poznali. Zaviedla ho na pôjd rodičovského domu. Tam sa po prvý raz 
milovali. Obaja boli ostýchaví. Medzi starými haraburdami mu to nešlo, 
bol nešikovný, neustále do čohosi zakopol a hluk ju vždy vyrušil. Ona sa 
rozmrzela, ale prinútila sa k láskavému úsmevu a povzbudila ho, že 
druhýkrát to určite bude lepšie. Musia si predsa na seba zvyknúť.  

Zvykli si. Bože, už tomu bude dvadsaťosem rokov. Utieklo to ako 
voda v Dunaji. 

Jej správanie ho v poslednej dobe nemohlo nechať chladným. 
Vyberala si nočné služby, určite mu to robila naschvál. Primárka predsa 
nemusí toľko slúžiť. Koľkokrát sa odhodlával zájsť do nemocnice. 
Overiť si, či sa termíny jej služieb nezhodujú s Róbertovými. Ale vždy to 
nechal tak. Pomyslel si, ako by len vyzeral. Ako asi? Určite ako hlupák. 
Vpálil by na lekársku izbu... Čo by im povedal? Nie, koľkokrát si vravel, 
že o čom je ten vzťah, ak sa dôvera kamsi vytratí. Možno ho podvádza 
už dlhé roky, odkedy pracuje na internom... V nemocnici je to naozaj 
jednoduché, na každom oddelení lekárska izba s lôžkami...  

Hľadáš si dôvod, aby si si dokázal obhájiť klamstvo, neveru? Nie jej, 
ale tvoju vlastnú! Chcel zaplašiť nepríjemného červíka vŕtajúceho kdesi 
v suteréne svedomia. Z matne svietiaceho displeja sa naň zamerali 
sivozelené oči Ireny Malatinskej. Nečakane sa vyklonila z obrazovky, v 
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jej úsmeve sa zjavilo čosi mrazivé. Tá žena si ho bez akéhokoľvek 
milosrdenstva uchvátila a zmocnila sa ho všetkými desiatimi. Bola 
veliacim dôstojníkom a on len bábkou na nitkách jej lascívnosti. Videl 
sa ako na jej pokyn drhne dlážku. Vystrela ukazovák s práve 
nalakovaným nechtom zabrúseným do pazúru lovkyne. 

„Miláčik, pozri sa! V rohu ostal fľak... Si unavený? Poď ku svojej 
mačičke, kocúrik.“ Odložila by striebristý pilník. Priesvitný hodváb jej 
županu zahaľoval veľmi málo z kriviek skúseného tela. „Urob to svojej 
mačičke... zavrč! Ukáž, že si tiger!“ Vnoril sa do ponúknutých oblín. 
Skúsená ruka ho viedla až pokiaľ nenašiel sladké údolie... priadla ako 
skutočná šelma.  

Displej sa zahaľoval hnedou hmlou. Slová v texte sa zlievali do 
monotónnej línie. Nie, toto je predsa niečo úplne iné! Divoká vášeň. 
Hravosť, takmer až panenská nevinnosť na počiatku, ústiaca do 
profesionálnej istoty kdesi vo vesmírnom zakončení. Spaľuje ho to ako 
vo vysokej peci. Z údov sa mu leje do biela roztavená oceľ. Preniká ho 
žiara meniaca pevný kov na ohnivú rieku bláznivej túžby.  

Dve telá, dve spriahnuté duše. Zmyselnosť im prepletá údy, kdesi 
v hrudi tryská žiadza s energiou rodiacej sa hviezdy. Je to apológia 
zmyslu existencie, je to vyjavenie úsvitu podstaty.  

Prichádza domov a má dojem, že na vyhorenej tvári má vypálené 
znamenie stredovekej prostitútky. S Klárou sa míňajú vo dverách. 
Predsa to musí vidieť! Ale ona nič nehovorí. Každý letí za svojimi 
povinnosťami. Ona von a on dnu, a či naopak.  

Pani primárka pokoj, tvoj pacient je stabilizovaný. 
„Ahoj. Večeru máš v chladničke.“  
Letmý bozk medzi dverami. Rozlúčka je teplá, z privítania vanie 

chlad. Čosi ide von a čosi dnu, a či naopak? Nevyváženým hladinám 
energií sa dostáva stav stability. Akoby obidvaja podvedome čakali na 
tú sekundu medzi dverami.  

Náznak bozku - príchuť lesných malín na perách, a potom rýchlo 
preč.  

Keď sú obidvaja doma, tak pracujú každý vo svojej izbe. Len sa 
nezazrieť a nenútiť sa do strojeného úsmevu, tisíckrát premletých 
fráz... Z hnedej hmly sa vytváral vír a strhával ho do nepoznanej 
temnoty. Nemal žiadnu obavu, pretože strach bol iba kvapkou vody na 
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rozpálenej panvici a jeho premkla bezhraničná slasť. Tešil sa na to, čo 
príde. Prahol po tej krútňave. Strhla ho so sebou, prinášala bolesť 
a s bolesťou stratu akejkoľvek logickej súvislosti. Bolesť bola drogou, 
život s ňou dostával nový rozmer.  

Kedy si sa s vlastnou ženou naposledy pomiloval? Po čele mu 
prebehli vrásky, nebol v stave si presne spomenúť. Ako 
v pantomimickom divadle sa mu vyjavila jej tvár naspäť. Uvedomil si 
celú pravdu. Klára sa stala komplementom jeho vlastnej existencie. 
Racionálna, bytostná ako tento drevený stôl, o ktorý si opieral lakte. 
Jeho archa v mori neistoty. Jeho oáza vo večnej púšti dromedára. 
Uvažoval, či po všetkých tých rokoch sa ešte stále dá hovoriť o láske.  

„Pán profesor, na zajtra som vám pripravila všetky potrebné 
podklady.“ Interkom zachrčal. Krasňanskej hlas ho vrátil do reality.  

Zatlačil komunikátor. „Vy tu nebudete?“  
„Mám dovolenku až do konca týždňa.“ Tón jej hlasu mal v sebe 

určitý stupeň rozhorčenosti.  
Však som jej to podpisoval, trklo mu. „Samozrejme, slečna 

Krasňanská, celkom mi to vypadlo.“ Chcel jej povedať čosi príjemné. 
„Pozdravujte to krásne dievčatko, ktorej fotografiu máte na kalendári.“  

„Moja neter, Darinka.“  
Interkom nepríjemne zapískal, zabudol sa a držal stlačený 

komunikátor.  
Prehŕňal sa v hromade došlej pošty. Od rána na ňu nemal čas. Keď 

písal, nezniesol aby ho čokoľvek vyrušovalo a v tých listoch bolo 
množstvo podnetov, ktoré by ho v konečnom dôsledku rozptýlili od 
práce. Vytiahol čosi hrubšie. Usmial sa. Hm, katalóg dovoleniek, 
ideálne leto - spomienky, na ktoré sa nezabúda... z farebnej knižky čosi 
vytŕčalo.  

Pozvánka na kongres. Obrátil ju. „Celosvetové trendy súčasnej 
filozofie, Vysoké Tatry“.  

Roztvoril hrubý kartón. Účastnícky poplatok je poriadne mastný, 
pomyslel si. Náhle mu niečo napadlo. Usmial sa a hranou pozvánky si 
poškrabkal bradu.  

Siahol po telefónnom slúchadle.  
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36. kapitola  

Veronika sedela v zadnej lavici, čo najďalej od katedry.  
Tak predsa je tu!  
Posledný seminár sa niesol v znamení blížiaceho sa skúšobného 

obdobia. Študenti mali snahu dohoniť, čo lajdácky zameškali. Často ho 
prerušovali otázkami.  

Ona mlčala. Nespúšťala z neho laní pohľad. Nedokázal odhadnúť 
tok myšlienok rojacich sa za vysokým čelom, pod čiernymi vlasmi 
padajúcimi na plecia. Rozhodol sa skrátiť hodinu. Vytiahol diár, 
diktoval im jednotlivé skúšobné termíny a zapisoval si podľa toho, kto 
sa prihlásil.  

„Čo bude s predtermínmi?“ Z pléna sa ozvala otázka.  
„Z epistemológie sa môžete na predtermín prihlásiť u docentky 

Adamovej. V tom čase som pracovne mimo školy.“  
V miestnosti sa ozval hluk. Niektorí študenti rozhorčene búchali 

skriptami o lavice.  
„Pán profesor, chceme robiť skúšku u vás.“ Ozvalo sa zopár 

nespokojencov.  
„Je mi ľúto.“ Odbil žobronivé hlasy a vybral sa pomedzi lavice.  
„Kolegyňa, vy máte záujem o ktorý termín.“ S otvoreným diárom v 

ruke zastal pri poslednej lavici.  
V tých hnedých terčíkoch obklopených alabastrom sa čosi zalesklo. 

„Mám záujem o predtermín.“  
„U docentky Adamovej?“ Opýtal sa neveriaco.  
Vpredu ktorýsi zo študentov zapískal na protest.  
„Áno.“ Veronika mu opätovala pohľad. „U docentky Adamovej,“ 

zdôraznila.  
„V poriadku.“ Zaklapol diár, pobral sa späť ku katedre. „Vážení, 

očakávam, že budete poriadne pripravení. Rád by som sa s vami stretol 
v piatom ročníku.“  
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Nálada sa uvoľnila. Študenti sa rozosmiali. Hrkotali so stoličkami. 
Kráčajúc von, sa medzi sebou veselo bavili.  

Profesor dával dokopy rozhodené listy s poznámkami. Veronika 
vstala ako posledná, pritisla si veľký zošit pod pazuchu. Bez toho, aby 
naňho hodila pohľad, sa poberala za ostatnými k východu zo študovne.  

„Kolegyňa Zlatá...“  
Obrátila sa k nemu.  
„...na okamih.“  
Podišiel k dverám, zavrel ich za posledným študentom. Pohľady sa 

im skrížili. „To mi robíš naschvál?“  
„Pán profesor, termíny, ktoré ste určili, sa mi vonkoncom 

nehodia.“  
„Nika...“, vytiahol z vnútorného vrecka poskladaný kartón 

s pozvánkou na medzinárodnú konferenciu, „robím to kvôli tebe.“  
„Kvôli mne?“ Vychytila mu z rúk pozvánku. Prečítala si titulnú 

stranu.  
„Prihlásil som ťa ako asistentku.“ Zobral jej pozvánku z prstov. 

„Chcela si, aby som ťa zobral preč. Kvôli tomu som preložil skúšky.“  
„Máš smolu. Idem na predtermín k docentke Adamovej.“  
Pozeral sa do jej tváre, oči mu behali po dôverne známych rysoch. 

Má vybuchnúť zlosťou? Na sekundu bol v pokušení jej streliť pár faciek. 
Fyzicky jej ublížiť a potom s uspokojením hľadieť ako sa z tých hnedých 
jazier vylejú pramene horkosti. Pár faciek? To spojenie slov mu v 
podvedomí ostro zazvonilo ako varovný signál. Chceš sa zaradiť medzi 
tých, ktorým robilo potešenie, keď jej mohli ublížiť?  

„Prepáč. Bolo to odo mňa príliš naivné.“ Schoval pozvánku naspäť 
do saka.  

Jej paže ho nečakane objali okolo krku. Pritiahla si ho na pery. 
Nával zlosti sa roztekal ako tečúca voda v otvorenej dlani. Vošla mu 
rukou pod sako. Odtiahla sa od neho, zamávala s pozvánkou, ktorú ani 
nevedel ako mu vytiahla z vrecka a vložila si ju do zošitu.  

„Prídem tam za tebou,“ siahla na kľučku od dverí, „keď spravím 
skúšku,“ dodala a vzápätí jej nebolo.  
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37. kapitola  

„Zoberiem si tvoje auto.“  
„To mi vravíš ako oznamovaciu vetu?“ Klárina ruka, v ktorej držala 

vidličku s natočeným uzlíkom špagiet, zastala na polceste. „Prečo si 
myslíš, že ti ho požičiam?“  

Sedeli za okrúhlym kuchynským stolom. Klára pripravila taliansku 
večeru. Jej bolonské špagety vždy obľuboval. Vytiahol sedmičku 
červeného vína zabudnutú ešte od Vianoc. Vyzeralo to, že manželia si v 
pohode užijú spoločný večer, ktorých bolo v poslednom čase, čím 
ďalej, tým menej. Mužova požiadavka zavanula ostrým chladom.  

„Týždeň sa bez neho zaobídeš.“  
Klára si vložila vidličku s veľkou porciou do úst. Na plných perách 

jej zostalo pár kvapiek z krvavočervenej omáčky. Zobrala servítku, 
otrela si zvyšky jedla. Nič nepovedala, natiahla sa za pohárom.  

Počkala až jej doleje víno. Odpila si, zamyslene ho pozorovala.  
Nevedel ako to z neho vyletelo. „Tak či tak ťa vozí domov Róbert.“  
„Ty ma špehuješ?“  
„Klára, prepáč... nič ti nevyčítam.“  
„Neviem načo ti tam bude auto, keď semináre aj ubytovanie máte 

v jednom hoteli. Do Tatier môžeš ísť vlakom.  
„Ubytovanie mám až na Ždiari, každý deň budem dochádzať.“  
„Prečo budeš dochádzať?“  
„Neskoro som sa prihlásil a všetko už bolo plné.“ Uvedomil si, že sa 

nechtiac trochu začervenal.  
Klára si opäť priložila pohár k perám, nespúšťala z muža pohľad. 

„Nechce sa mi veriť, žeby veľkému profesorovi Karlíkovi nerezervovali 
ubytovanie.“ Neskrývala ironický podtón.  

„V organizačnom výbore sú noví ľudia. Nemienil som zbytočne 
robiť veľký rozruch.“  

„Miláčik, ty si nemienil robiť veľký rozruch? Stačil jeden telefonát a 
hneď by ti uvoľnili najlepší apartmán.“ Klára zamyslene krúžila 
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bruškom ukazováka po okraji pohára z brúseného kryštálu. Sklo 
zarezonovalo vysokým tónom. „Nechceš mi náhodou zobrať auto, aby 
som tam za tebou nemohla prísť?“  

Cítil ako mu stúpa horúčava do hlavy.  
Aby zakryl rozpaky rozlial víno do obidvoch pohárov. Tváril sa, že 

vychutnáva nápoj a ich pohľady sa stretli.  
„Ty by si chcela prísť za mnou? To by mi ani vo sne nenapadlo.“  
„Nezabudol si, že som tvoja žena?“ Klára sa postavila, obišla stôl a 

sadla si mu na kolená.  
Rozopol jej blúzku. Ponoril tvár medzi prsníky utláčané 

vystuženými košíkmi podprsenky. Vyvrátila bradu dohora, nechala sa 
láskať.  

Cez zatiahnuté závesy obývacej izby prebleskovali lúče pouličného 
osvetlenia. Zobral si ju tak ako to vždy mala rada. Ležiac na chrbte sa 
natiahnutými pažami pridržiavala čela postele. Napriamené prsníky sa 
zapierali o prešedivené chĺpky na hrudi v pomalom rytme dráždiacom 
vztýčené bradavky. Mala zatvorené oči. Z pootvorených pier vyšiel 
vzdych. Vnikol hlbšie. Tmavé kadere v zvláštnom oranžovom prítmí 
kontrastne svetielkovali na bielom podhlavníku. Pozeral sa do jej 
privretých, chvejúcich sa viečok. Chcel nájsť jej oči. Zvyšoval tempo.  

Jej stupňujúca sa rozkoš sa mu vplietala do podvedomia.  
Náhle sa kamsi prepadal a tam ho čakal pohľad, za ktorým zatúžil 

tak, až mu prišlo nevoľno. Pohľad bojazlivý a chvíľkami neskutočne 
oddaný. Zo svietiaceho očného beľma sa vynárali hnedé terče. Boli to 
oči v extáze vášne. Tá vidina ho privádzala do šialenstva. Ich 
vyvrcholenie prišlo v rovnakom okamihu.  

„Bol si úžasný.“ Povedala mu o niekoľko okamihov neskôr, po tom, 
čo sa navliekol do pyžama, prikryl jej nahé telo paplónom a chytil ju za 
ruku.  

V tme vnímal jej nepokojný dych a vedel, že túto noc asi ťažko 
zaspí.  
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38. kapitola  

Biely Peugeot 207 ako maličký zblúdilý chrobáčik zabočil po 
obrovskej ploche čierneho asfaltu. Hľadal si svoje miesto medzi 
pokreslenými líniami veľkého parkoviska. Zacúval, rozmyslel si to, 
vyrazil dopredu, aby sa predsa len napokon vrátil na pôvodné miesto.  

Predné sklo auta sa rosilo od drobného dažďa. Muž otvoril zadné 
dvere, prehodil si na plecia zvrchník. Otvoril kufor. Chopil sa batožiny, 
ale vzápätí si to rozmyslel. Zobral si iba čierny kožený kufrík. Pozatváral 
všetky dvere. Stlačil spínač autoalarmu. Pomýlil si gombík, auto začalo 
húkať a rozblikali sa smerovky. Nespokojne pokrútil hlavou, vypol 
alarm a zamkol auto kľúčom.  

Pred profesorom Karlíkom sa rozovreli sklenené dvere vstupného 
vestibulu hotela. Nad recepciou svietil doďaleka veľký transparent - 
Welcome Delegates of the 52.nd International Philosophy Congress. 
Vedľa dlhého mahagónového pultu boli rozložené stoly potiahnuté 
zeleným súknom. Orientačná tabuľa s heslom Presentation sa nedala 
prehliadnuť.  

Zalovil rukou v saku a vytiahol osobný doklad. Dve dievčatá v 
bielych tričkách a krátkych sukniach boli sklonené nad kartónovou 
debnou. Vyberali hrubé dosky s materiálmi pre účastníkov. Jedna z 
nich sa otočila, na perách sa jej rozhostil široký úsmev.  

Hosteska bez slova ukázala na ceduľku Accommodation 
umiestnenú na opačnom konci stola.  

„Profesor Karlík.“  
Ponad zlatý rám polovičných okuliarov sa upieral na neho 

sympatický pohľad staršej ženy.  
„Vás si pamätám z Karlových Varov.“ Prebehla pohľadom kontrolný 

ústrižok o zaplatení. Venovala delegátovi bezprostredný úsmev, ktorý 
jej rozohral tanec vrások okolo šedých očí zväčšených dioptrickými 
sklami. „To je päť alebo šesť rokov.“  

Profesor opätoval úsmev. „Sedem.“  
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Vlny striebristých vlasov sa sklonili nad veľkú plachtu so zoznamom 
účastníkov. Jej zelené šaty takmer splývali s farbou súkna, ktorým bol 
potiahnutý stôl.  

„Máte pravdu. Ten čas ale letí.“  
Profesor sledoval štíhly ukazovák, ktorý sa pristavil na riadku s jeho 

menom.  
„Ste na čísle dvestoštrnásť, kľúč je na recepcii...“, ukazovák sa 

posúval v riadku ďalej, „mám tu poznámku. Rezervoval ste si apartmán 
na Javorine.“ Na zlatej obrube sa zaleskol odlesk svetla. Šedé zreničky 
sa pátravo zahľadeli do jeho tváre. V tom momente mal pocit, že mu 
skúsený pohľad hostesky nazrel až na dno duše.  

„Čakám manželku.“ Potreboval niečo povedať.  
„Hotel Javorina predvčerom uzavreli kvôli renovácii. Správa sa vám 

ospravedlňuje, pridelili vám apartmán v Bellevue. Rozdiel v cene hradia 
oni, samozrejme. Dievčatá vám dajú materiály,“ ukázala na opačný 
koniec stola, kam zamieril najprv. „Pán profesor trochu ste sa 
poponáhľal, pretože začíname poobede o pol druhej.“ Venovala mu 
široký úsmev.  

„Ďakujem.“ Profesor jej opätoval úsmev. 
Prebral si kongresové materiály a chcel odísť preč, keď jeho 

pozornosť pritiahol muž zápasiaci so zatvárajúcimi sa dverami 
a hromadou osobnej batožiny. 

Nie som jediný nedočkavec, napadlo mu. 
Mužovi zaseknutému vo dverách pribehol na pomoc hotelový 

poslíček s vozíkom na batožinu.  
Tak tento prišiel naozaj z poriadnej diaľky, povedal si profesor, keď 

si všimol aziatské črty muža, ktorý prikročil k pultu s registráciou, ale 
vzápätí sa mu tvár roztiahla úsmevom. 

„Sensei Mašiko!“ Zvolal profesor. 
Muž sa prekvapene obrátil k profesorovi, potom sa mu tvár 

rovnako roztiahla úsmevom. „Sensei Karlik,“ na pozdrav zopol ruky 
a poklonil sa, „koničiva.“ 

„Gokigen ikaga desuka?“ Odpovedal profesor Karlík a rovnako 
zopol ruky a poklonil sa.  

„Arigatou.“ Usmievavý japonský profesor zakýval na pozdrav 
a obrátil sa k striebrovlasej recepčnej vítajúcej hostí kongresu.  

Chris Hallies Sensei

AM
IU

M



108 
 

 

39. kapitola  

Profesorove rázne kroky tlmil mäkký červený behúň.  
Na dlhej chodbe stál vozík s čistiacimi prostriedkami. Z jednej izby 

vyzrela kučeravá hlava upratovačky. Žena v krátkej tmavej rovnošate si 
čupla k vozíku a zo spodnej priehradky vytiahla balík toaletného 
papiera. V prítmí zasvietili okrúhle kolená. Neudržala rovnováhu, 
kolená sa rozbehli a odhalili biele nohavičky. Usmiala sa na hosťa a 
vzápätí zmizla v pootvorených dverách.  

Porovnal číslo na masívnom kovovom prívesku s číslom na 
oválnom pochrómovanom štítku mahagónových dverí. Hm, dva a 
jedna a štyri je sedem, napadlo mu. Odomkol dvere.  

Izba bola malá, ale pôsobila útulným dojmom. Výhľad z jediného 
okna zastierala hrboľatá sivá stena hospodárskej budovy. Rozladilo ho 
to. Hodil dosky s materiálmi kongresu na posteľ. Vybral z nich časový 
rozvrh prednášok a seminárov. Nalistoval v tenkej knižke svoje meno. 
„Chlapče, zaradili ťa na predposledný deň.“ Vošla do neho zlosť.  

„Dofrasa, prečo som sa sem len trepal?!“ Už dávno sa mu prejedlo 
všetkých konferencií s recepciami napchatými zdvorilostnými 
úsmevmi, afektovaným jednaním, tichým ohováraním v kuloároch; keď 
bol ešte mladší nechal sa bez zábran zatiahnuť do vášnivých diskusií, 
takmer vždy nemajúcich žiaden reálny zmysel. Nič sa nevyriešilo. Prečo 
by aj? Iba si zbytočne narobil nepriateľov. Zaprisahal sa, že sa bude 
venovať výlučne publikačnej aktivite. A teraz je tu! Prečo? Zrazu mu 
napadlo, že čím je od nej ďalej, tým viac sa na seba pozerá z úplne 
iného uhla pohľadu. Stáva sa panákom vo výkladnej skrini vlastného 
svedomia alebo ona je tým rozprávkovým dieťaťom, ktoré kričí, že 
„Kráľ je nahý!“  

Na okennú tabuľu zacupkali dažďové kvapky. Medzi kľukatiacimi sa 
prameňmi, zlievajúc okennú špinu do sivastých hrudiek, sa rozplývali 
snehové vločky. Uvedomil si, že nemá ani len najmenšiu istotu, či 
Veronika vôbec príde. Chcel odložiť kabát do skrine. Rozmyslel si to. 
Schytil sa a vybehol von z izby.  
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„Ako sa dostanem k hotelu Bellevue?“ Pýtal sa vrátnika pred 
vchodom.  

„Za parkoviskom doprava, držte sa smeroviek.“ Ochotne ukazoval 
starší muž v hotelovej rovnošate. Zakrútil si špic mohutných fúzov, 
ktoré si určite musel farbiť na čierno. 

„Je to ďaleko?“  
„Peši tridsať minút.“  
Nepokojne sa zahľadel na čiernu oblohu. Poryv vetra mu vohnal do 

tváre hrsť snehových vločiek. V Bratislave je leto, pomyslel si 
roztrpčene.  

„V Bratislave je leto,“ povedal vrátnikovi, ktorý i napriek 
profesionálnej rezervovanosti, si ho skryte premeral.  

„Pane, to sú iba prehánky. Keď zasvieti slnko, nevydržíte ani v 
košeli.“  

Profesor neveriaco krútil hlavou.  
„Pane, toto je najlepší barometer.“ Vrátnik s mohutnými fúzami sa 

chytil za chrbát. „Tento rok na ne zapíšem siedmy krížik.“  
Vylovil kľúče od auta, ale vzápätí ich schoval naspäť do vrecka. 

Vybral sa peši smerom, ktorý mu ukázal vrátnik.  
Dážď so snehom sa zaprel do osamelej postavy. Zlepil neposlušnú 

hrivu vlasov. Muž si vyhrnul golier na kabáte a rozhodol sa bojovať s 
nečasom.  
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40. kapitola  

Vidlička s napichnutým kúskom mäsa profesorovi takmer vypadla z 
ruky. Na plece mu dopadla čiasi ruka.  

„Starý, ty si mi ale tajnostkár.“  
„Dofrasa, Karol!“ Pozrel sa hore a stretol sa s vyzývavým pohľadom 

docenta Záhradníka. „Ty si tu, človeče?“  
„Mohol si dať nejaké info, že sem prídeš.“  
Veľká jedáleň hotela Patria bola napráskaná. Medzičasom dorazila 

väčšina účastníkov kongresu. Úvodná prednáška profesora Willisa z 
Cambridge bola pre všetkých silným magnetom.  

„Prečo? Nie som tu za školu.“ Záhradníkov tón sa mu nepáčil. 
„Mohli sme znížiť náklady, bez toho je napätý rozpočet.“ 
„Upokoj sa, školu to nebude stáť ani halier.“ Karlík natiahol ruku 

s vidličkou a naznačil priateľovi, aby si prisadol.  
„Ďakujem, ale vzadu máme rezervované stoly pre organizačný 

výbor.“  
„Ty si v organizačnom výbore?“  
„Prehovorili ma... veď ma poznáš.“ 
„No, ako ťa poznám, dlho im to netrvalo.“  
Záhradník sa sklonil ku Karlíkovi. „Donesiem ti pozvánku na 

otvárací večierok.“  
Profesor spravil odmietavé gesto.  
„Nemusíš sa obávať, iba pre vybranú spoločnosť. Po polnoci v 

Zbojníckej kolibe striptíz. Cha, to tu ešte nebolo!“ Záhradník sa s 
povzbudivým gestom rozlúčil.  

Profesor zamyslene hľadel za jeho postavou prepletajúcou sa 
medzi stolmi. Záhradník sa obzrel. Spojené dlane si priložil k lícu a 
naklonil hlavu. Tvár sa mu roztiahla do úsmevu, pohrozil zdvihnutým 
ukazovákom.  

Jeho gestikulácia pritiahla na profesora niekoľko pohľadov. Nie, 
neboj sa! Túto noc určite nezaspím, v duchu odpovedal na kolegove 
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gestá. Striptíz v Zbojníckej kolibe, napadla mu dvojzmyselnosť tohto 
slovného spojenia. Odkrojil si z porcie jemného mäsa a zapil to pivom. 
Pohľad mu padol na veľkú sklenenú plochu jedálenského okna. Počasie 
za ním nenasvedčovalo, žeby sa mala splniť predpoveď starého 
vrátnika.  

V hoteli Bellevue dostal najlepší apartmán. Pravdupovediac ho to 
šokovalo. Nečakal taký luxus. Široká presklená stena sa otvárala na 
terasu a za ňou bol už len skalnatý masív. Končiare sa halili do hustých 
mrakov. Ich obrovská masa týčiaca sa kdesi nad ním vo víriacej šedi sa 
mu celý čas, čo tam bol, prihovárala svojskou rečou. Medzi dvomi 
spálňami bola obývačka s plazmovým televízorom, rozložitou koženou 
sedačkou, domácim kinom, mini barom a príjemným luxusom. Každá 
spálňa mala vlastnú kúpeľňu. Dvihol telefón a zavolal na recepciu aby 
si potvrdil, či mu nezamenili číslo izby.  

Správca hotela sa mu prišiel ospravedlniť. Omyl, ktorým mu 
potvrdili ubytovanie v nefungujúcom hoteli, spôsobil ich zamestnanec. 
Ubezpečil ho, že rozdiel v cene je na ich náklady. Zaprial mu príjemný 
pobyt a zmizol.  

Štípal sa do ruky, aby sa uistil, či sa mu to neprisnilo.  
Stál na rozľahlej terase, nechal sa máčať dažďom a uvedomoval si 

ako mu bytostne chýba ten dôverný, mäkký pohľad hnedých írisov 
a ako mu bude chýbať chvenie sa jej pružného tela v tichom očakávaní 
spojenia. Natiahol ruky akoby chcel vzdorovať agresii prichádzajúcej 
túžby. Krátky zápas a po ňom prichádzajúci zlom, rozpaľujúca vášeň do 
kolapsu zmyslov. Premkol ho chlad a nostalgia z absencie jej 
prítomnosti. Bez nej mu luxusný apartmán s vyhliadkou na skalný 
masív nedával reálny zmysel.  

Musel sa vrátiť naspäť do hotela Patria, aby hodiny do obeda 
strávil civením do šedivého múru, čo mal pred oknom.  
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41. kapitola  

Zbojnícka koliba bola zaplnená do posledného miesta. Telom mu 
prenikali podmanivé tóny Vangelisovej hudby. Skladbu moderných 
prvkov s kompozíciou vážnej hudby dokáže naozaj iba génius, pomyslel 
si profesor, hľadiac na vysokú čiernovlásku. Silné stehná dievčaťa 
odrážali svetlo bodového reflektora. V spojení mystického chorálu a jej 
zmyselných pohybov sa vyjavovalo čosi magické.  

Karol Záhradník sediaci oproti profesorovi Karlíkovi si uvoľnil uzol 
na kravate, s očami prilepenými na postupne sa odhaľujúce telo, 
nevnímal nič iné zo zadymeného prostredia Koliby.  

Predstavenie sa začalo výstrelmi z poplašnej pištole. Profesorom 
myklo, asi ako každým v preplnenej kolibe. Napadlo mu, že keď tu bol 
posledne, tak streľba sa ozývala pri nosení zbojníckeho čaju. Časy sa 
menia. Ani nie tak veľmi, protirečil si v duchu. Tradícia predsa zostala 
zachovaná, zmenil sa iba predmet objednávky.  

„Bude tancovať tu.“ Záhradníkovi sa podarilo odtrhnúť od 
striptérky pohľad. Pobúchal po stole.  

„Ako vieš?“ Snažil sa prekričať hluk podgurážených výkrikov 
premiešaný so silnejúcou hudbou.  

„Zaplatil som za to.“ Záhradník sa zaškeril. Rozopol si vrchný 
gombík košele a opätovne sa prisal pohľadom na vlniace sa telo.  

Profesorovi vzápätí napadlo, či na toto mali byť určené tie ušetrené 
náklady, ale nepovedal nič.  

Dievča sa náhle odlepilo od striebristej tyče, ktorá mala v strede 
parketu rozhodne inú funkciu ako podopierať strešné preklady. 
Rafinovane strihaný, čierny kožený plášť stupňoval napätie z 
očakávaného odhalenia. Striedavo obnažoval a zahaľoval nahú postavu 
podľa pohybov pružného tela. S vyvrcholením hudobného motívu 
zastala pri ich stole. Nehybná ako socha, pritiahla na seba pohľady 
všetkých tvárí.  
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Jej oči, skryté za dlhými čiernymi riasami, si vybrali profesora 
Karlíka. Niekoľko sekúnd napätia spôsobilo hrobové ticho. Jej dlane sa 
kĺzali po zmyselných krivkách od stehien nahor. 

Záhradník tentoraz netáral do vetra, prebehlo profesorovi mysľou.  
Potiahnutie dvoch krátkych zipsov na ramenách zaznelo 

v nečakanom tichu ako delová salva. S rozopnutím plášťa sa o lesklú, 
striebristým perleťovým krémom natretú pokožku zaprelo bodové 
svetlo reflektora. Telo dievčaťa teraz zakrývalo iba niekoľko 
štvorcových centimetrov čiernej kože. Minimálne zahalené pevné 
prsníky a rozkrok podnecovali eros fantázie do bujného rozletu. 
Vystrela k profesorovi dlane, pohybom prstov ho pozývala k tomu, na 
čo čakali všetci prominentní kongresoví hostia.  

Profesorovi podskočil ohryzok ani keby chcel prehltnúť rozpaky. 
Nerozhodne sa pozrel na Záhradníka, ktorému vyliezali oči z jamôk. 
Kolega ho kývnutím hlavy posmelil. Poslúchol výzvu a postavil sa.  

Akoby nemohol zaostriť zrak. Obrysy postavy striptérky sa pred 
ním rozplývali v cigaretovom dyme. Náhle tu boli iba oni dvaja. Jej telo 
sa trblietalo, bolo silne vzrušujúce, mámivé ako chiméra sprevádzajúca 
ho po nekonečnej ceste, zradné ako predstava, ktorá sa ho zmocnila 
uprostred noci v tej malej izbe, kde utiekol z veľkého apartmánu a 
márne dúfal, že sa mu podarí nájsť pokoj mysle a vášnivé ako túžba 
kameňujúca bytosť pod hadím dotykom mýtickej Medúzy.  

Dievča sa predklonilo. Myklo hlavou. Dlhé čierne vlasy švihom po 
tvári ho vrátili do reality. Rozhliadol sa po miestnosti. Z vážených 
doktorov, docentov, profesorov vyžarovalo čosi zvláštne. Uvedomil si 
ako mu každý z nich závidí ten pohyb, na ktorý ho vyzýval jej prehnutý 
chrbát. Rozviazal tenký kožený remienok držiaci podprsenku.  

Začala hrať hudba, charakter osvetlenia sa zmenil. Teraz to boli 
pomalé rozvláčne tóny dotvárajúce erotický zmysel scény majúcej sa 
odohrať priamo pred nimi, na ich stole. Striptérka sa vystrela, držala si 
dlane na prsiach. Dalo sa iba vytušiť, čo s nimi robí. Ruky mala zakryté 
hustým prúdom až po pás siahajúcej černe vlasov. Trup akoby nepatril 
ku zvyšku nehybnej postavy. Panvou robila krúživé pohyby. Zadkom sa 
oprela o dosku. V poslednej chvíli stihli uchmatnúť poháre s nápojmi. 
Chrbtom sa navalila na stôl, ruky zaprela v lakťoch, prsia sa stále 
skrývali pod dlaňami. Nohy vo vysokých čiernych lodičkách zatlačili do 
stolovej dosky. Pokožka posypaná perleťou obťahovala napružené 
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svaly. S myknutím hlavy dozadu odleteli vlasy. Dlane odhalili poklad, s 
ktorým sa celý čas maznala, ruky sa natiahli a prehnuté telo nechalo 
dostatok času a priestoru pre všetky dychtivé pohľady.  

Rytmus hudby naberal tempo. Dievča sa prevrátilo na brucho. 
Pohľad nespúšťala z profesora, ktorého oči behali po nahých oblinách. 
Ruky pridržiavajúce sa hrany stola pod rytmom hudby dvíhali a vzápätí 
pritláčali telo v náznakoch vrcholiacej extázy.  

Náhle znehybnela. Kľačiac na kolenách si pohybmi panvy 
vynucovala iba jediné. Karol Záhradník sa obzrel dookola. Tváre ukryté 
v anonymite prudkého protisvetla ho vyzývali k aktivite. Potiahol za 
tenký čierny remienok a zbavil telo dievčaťa aj toho posledného kúska 
oblečenia. Striptérka sa prevalila na chrbát. S hlavou vyvrátenou 
dozadu sa rukami oprela o profesorove stehná, po ktorých sa rozliezla 
čierna mrákava. Nohami zapretými o stôl napla svaly v oblúku. 
Dráždivo veľké, červené pery poodhaľovali sklovinu zubov. Profesor 
bol vťahovaný do toho zvláštneho, na znak otočeného pohľadu.  

Hudba vrcholila. Široko roztiahnuté údy zažiarili v prudkom svetle 
zapnutého reflektora. Rozkrok bol zbavený ochlpenia. Telo zostalo na 
niekoľko sekúnd nehybne napnuté. Scéna dráždiaca najhlbšie zákutia 
erotickej fantázie bola uťatá vypnutím osvetlenia.  

Zaznel potlesk. V tme zbadal ako sa jej ruky zdvihli a šikovne 
pozbierali pohodené kusy spodného oblečenia.  

Zaleskla sa pri ňom nahá postava. Vlhká dlaň si pridržala jeho tvár. 
Vtisla mu na pery horúci bozk.  

Profesor stál pred pootvorenými dverami do Koliby, v ktorej 
pokračovala hlučná zábava. Pozrel sa na oblohu. Medzi rozkmásanými 
mračnami sa zaligotala pavučina žiariacich lampášov. Na plece mu 
sprisahanecky dopadla ruka.  

„Starý, to musíme praktizovať na budúcej katedre.“ V pásiku svetla 
vychádzajúcom z poodhalenej škáry sa zubila Záhradníkova tvár.  

„Karol obávam sa, že Adamová by ti zredukovala rozpočet a striptíz 
by sme museli robiť my dvaja.“  
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42. kapitola  

„Nemám tu nejaký odkaz?“ Profesor stál pri recepcii hotela Patria. 
Nad hlavou mu vial uvítací transparent. Pohľad s neskrývaným 
očakávaním belasých írisov žobronil od muža v hotelovej uniforme o 
kladnú odpoveď. 

Recepčný si pozrel číslo na kľúčiku. Zvrtol sa k stene zaplnenej 
priehradkami. Krútiac hlavou sa obrátil naspäť. „Nie pane, nič tu pre 
vás nie je.“   

Profesor sa prinútil do úsmevu. Zdvihol krátko ruku na pozdrav, 
pobral sa k východu. Ráno na izbe študoval program konferencie. Nič 
ho nenadchlo, preto sa rozhodol uliať. Koniec koncov naplánoval si 
túto cestu ako dovolenku.  

„Vidíte pane. Kríže neklamú.“ Pred hotelom sa naňho vycerili žlté 
zuby pod havraními fúzami vytočenými po stranách červených líc 
usmievavého vrátnika.  

Pozrel sa nahor. A vskutku. Obloha sľubovala pekný deň. Vrátil 
hotelovému vrátnikovi široký úsmev a vykročil krížom cez parkovisko k 
bielemu Peugeotu. Pod hrubou vetrovkou mal natiahnutý sveter. 
Miestnemu Matuzalemovi by sa malo dôverovať, pomyslel si. Predtým 
než odomkol auto, si vyzliekol vetrovku.  

Vozil sa len tak, naverímboha. S hlavou vyvrátenou nahor 
pokukoval po Tatranských velikánoch. Ostatným vodičom na 
magistrále pomaly idúce auto zavadzalo. Predbiehali ho a niektorí po 
ňom nervózne trúbili.   

Štíty ani namaľované na belasom nebi ho priťahovali magickou 
gravitačnou silou. Bože, ako je to dávno... Áno, premýšľal kedy tu bol 
naposledy. Samozrejme bez auta, len s batohom, na ktorý sa dala 
pripevniť detská sedačka a v ruke...  

Zovrel volant ani keby cítil tú maličkú detskú dlaň. Patrik 
samozrejme reptal. Chcel behať po vlastných. Kúpil mu čokoládu na 
udobrenie. Cestou nahor v sedačke Paťa preriedený vzduch uspal. 
Hrkalo to s ním ako preskakoval kamene. Chlapec spinkal, ale 
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rozjedenú čokoládu z ruky nepustil. Neskôr ho umýval v potoku 
spúšťajúcom sa z roztápajúcich zvyškov snehu. Ľadová voda sa Paťovi 
priečila, ale vysoko v skale, odkázaný iba na svojho otca, si už nedovolil 
nahlas protestovať.  

Pichlo ho pri srdci. Do akých končín sveta ho tá jeho spurná povaha 
zaviala? Doposiaľ nemá o ňom žiadne správy.  Pri ceste sa mihla 
tabuľa obce - Tatranská Polianka.  

Zabočil na opustené parkovisko. Rozhodol sa, že si zopakuje túru 
na Sliezsky dom.  

Do Velického plesa sa spúšťal príval vody. Nohy sa mu triasli, cítil 
ten strmý výstup v celom tele. Cestou cez les si postupne dal dole 
sveter aj košeľu. Polonahý sa vystavil páľave horského slnka. Chlapče, 
tvoja kondička je už dávno preč. Zafúkal vietor naberajúci chlad zo 
zabudnutých snehových polí. Striaslo ho a obliekol si košeľu.  

Unavené svaly ho ťahali do chaty. Pozrel sa hore. Končiare iskrili v 
prudkom slnečnom svetle. Zaťal zuby a pohol sa ďalej na Poľský 
hrebeň.  
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43. kapitola  

Recepčná mu podávala kľúč od izby. Stiahlo mu hrdlo, pretože v 
prstoch držala bielu obálku.  

„Máte tu nejaký odkaz.“  
Nedočkavo ju roztrhol.  
„Večer ťa čakám v Kolibe! K.Z.“  
Prsty sa mu zaťali v päsť. Zhúžvaný papier hodil do najbližšieho 

koša.  
Každý krok mu robil problémy. S tým výstupom to prehnal ako 

neskúsený nováčik. Netúžil po ničom inom len po rovnej mäkkej 
ploche posteľného matraca. Vyvliekol sa na druhé poschodie hotela. 
Sediac na posteli, civel do betónovej steny pred oknom. Vzdialené 
osvetlenie parkoviska vytváralo na hrboľatej štruktúre imaginárny 
obraz..  

Tiene ožili. Prelud po ňom naťahoval paže. Bolesť svalov 
ustupovala a to, čo prichádzalo, prinášalo tisíckrát horšie muky. Nie, tej 
túžbe neunikneš. Chcel si sa dotknúť neba, chcel si zabudnúť a teraz ťa 
čaká spravodlivý trest. Zatiahol záves na okne a skrútil sa na vŕzgajúcej 
váľande. Modlil sa, aby ho z tej vidiny vykúpil spánok. Milosrdné 
odlúčenie mysle neprichádzalo.  

Nečakane ho vyrušili vzlyky. Chvíľu mal dojem, že vo vedľajšej izbe 
niekto plače. Vzlyky prichádzajúce cez tenkú stenu nabrali na intenzite. 
Ich pravidelný rytmus mu zobral pochybnosti o ich pôvode. Rozhýbal 
stuhnuté telo.  

Vestibul hotela bol tmavý a za recepčným pultom nebolo nikoho. 
Kongresový transparent sa vznášal nad zapisovacím stolom ako duch, 
ktorý jediný mohol spozorovať zmiznutie jedného z  hostí.  

Profesor vliekol nohy za sebou a dúfal len, že tých tridsať minút 
peši sa mu podarí zvládnuť do najbližšieho východu slnka.  Na recepcii 
hotela Bellevue, sa neodvážil vysloviť vetu derúcu sa mu na pery.  

Muž za pultom sa otočil, stretol sa s jeho pohľadom. „Nemáte 
žiaden odkaz, pane.  
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44. kapitola  

„Starý, všade som ťa zháňal. Kde si bol zašitý?“  
Profesor sa na známy hlas otočil.  
„Že ty čosi kuješ?“ 
„Karol som rád, že všetky problémy ostali doma.“ Pri tých slovách 

ho pichlo pri srdci. 
Záhradníkova tvár niesla na sebe jasné znaky nevyspania. Aj 

napriek unavenému výzoru, v roztiahnutých perách ceril zuby. „Vieš 
komu to môžeš vravieť? Akoby sme sa nepoznali.“   

Profesor pokrčil ramenami, práve, že ťa poznám až príliš dobre, 
prebehlo mu hlavou. Chcel sa zbaviť vtieravého kolegu, ale Karol 
Záhradník sa nedal odbiť. Zjavne sa potreboval vyrozprávať. Chytil ho 
za rameno a stiahol nabok od recepcie, kde sa hmýrilo plno ľudí.  

„Peter, večer sme išli do kasína. Striptíz v Kolibe bol oproti tomu 
slabý odvar. Človeče taký synchrónny balet zadkov a ceckov len tak 
ľahko niekde neuvidíš.“ Hodil po kolegovi sprisahanecký pohľad. 
„Schádza sa tam ruská mafia. Mysleli si, že patríme k nim.“ Drgol do 
neho lakťom. „Cha, to je vtip, čo?“  

Záhradník sa obzrel dookola. Vestibul sa plnil účastníkmi 
konferencie, niekomu v diaľke zakýval na pozdrav. „V noci som ti chcel 
prepašovať do izby darček,“ významne zamrkal, „asi si bol na lepšom.“  

Profesor iba nesúhlasne pokrútil hlavou.  
„Pôjdem si hodiť šlofíka. Nebudem čakať na raňajky.“ Záhradník 

dvihol bradu smerom k hromadiacej sa guči ľudí pred vchodom do 
jedálne. „Poobede sú na programe Japonci, musím sa dostať do 
formy.“ 

„Okrem striptízu si absolvoval aj kurz japončiny?“ Nedalo mu aby 
do neho nezaryl. 

„Načo tu máme teba?“ Karol Záhradník sa zatváril ako riaditeľ 
medzinárodnej konferencie, zjavne mu nedošla profesorova narážka, 
ale potom mu na tvári pristál jeho typicky úškľabok. „Starý, ale večer 
pokračujeme,“ sprisahanecky zamrkal, „uvidíme sa.“ 
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45. kapitola  

„Auto je v poriadku?“  
Profesor sa po dni preplnenom pracovnými stretnutiami, 

seminármi a jednou zúfalo nudnou recepciou rozhodol, že zavolá 
Kláre. Teraz si pochvaľoval, že neposlúchol vnútorný hlas a nezrušil 
darovaný apartmán v Bellevue.  

Doprial si horúcu kúpeľ. Zabalený v hotelovom kúpacom plašti, s 
uterákom okolo krku sedel rozvalený v sedačke. Cez presklené okno 
terasy pozoroval ako sa štíty zahaľujú do večerného, striebristého 
pradena. Horúcim slnkom cez deň vytiahnutá vodná para v 
chladnejšom vzduchu kondenzovala. Les pod končiarmi statočne 
dymil, zdvihnutý pás hmly sa začervenal v stratenom lúči svetla.  

„Myslel som, že sa budeš zaujímať predovšetkým o stav svojho 
manžela.“  

„Podľa tvojho tónu mi je jasné, že ti nič nechýba,“ Klára sa 
nadýchla, „ani tvoja manželka,“ dodala sarkasticky.  

Rozhodol sa, že si nebude všímať provokačného tónu. „Čo nové 
doma?“  

„Skvelé... keď ti nemusím večne ohrievať večeru, je to skvelé.“  
„Teda by si prijala, keby som tu zostal dlhšie.“  
„Chceš mi to oznámiť, alebo si pýtaš dovolenie?“  
„Klára, chcel som ťa len počuť,“ prehodil si slúchadlo do druhej 

ruky, „chýbaš mi.“  
„To ti mám veriť?“  
Bol v pokušení jej povedať, že bol na tej istej túre, ktorú robili pred 

dvadsiatimi rokmi, na tých istých miestach, kde prežívali v trojici 
spoločné okamihy šťastia, ale jej neprestávajúci, zádrapčivý tón ho od 
akýchkoľvek dôverností odradil.  

„Zober si to ako chceš.“  
V slúchadle začul ako si hlboko vzdychla.  
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„Máš tu množstvo odkazov. Keď tu nie si, tak telefón zvoní v 
jednom kuse.“  

„Paťo sa neozval?“ Prerušil ju skôr ako by mohla začať s ich 
rekapituláciou. 

„Náš syn zabudol, že má nejakých rodičov.“  
Teraz to bol on, kto si povzdychol. „Ešte sa ti ohlásim.“  
„Iste, zavolaj predtým, než prídeš. Tak to predsa robia všetci 

prezieraví manželia.“   
„Klára, prosím ťa...“  
„A jazdi opatrne,“ prudko ho prerušila, „nemám ho ešte splatené.“ 

Z mušle sa mu ozvalo cmuknutie naznačeného bozku.  
Položila.  
Vstal. Odtiahol sklenené dvere na terasu a vyšiel von tak ako bol, 

v župane s uterákom okolo krku. Vonku sa pohodlne oprel o zábradlie.  
Hory predvádzali svoje predstavenie vrcholnej mágie tesne 

predtým, než sa zahalili do tmy. Kochal sa bizarnosťou naskladaných 
chumáčov abstraktnej oblačnosti. Vytvárala sa to z ničoho ani keby sa 
pozeral do ozrutánskeho kotla s víriacimi chuchvalcami cukrovej peny, 
obaľujúcimi sa čoraz hustejšou vlákninou. Občas, v tom zmysly 
mätúcom chaose, prebleskol kus skaly prežiarený krvavými stopami 
odchádzajúceho dňa. 

Uterákom si vyšúchal vlhké vlasy. Klameš aj ju, aj seba. Chýba ti, 
ale Klára to nie je, hryznúc do zapálenej rany, sa v ňom ozvalo 
svedomie. Začal mať presvedčenie, že Veronika vôbec nepríde.  

Preskočila ho smrtka.  
Vrátil sa do izby, dvere na terasu za sebou zatiahol. Vyložil na nízky 

stolík kožený kufrík. Vybral zviazané materiály. Na niekoľkokrát 
korigovanej prednáške sa prakticky nič nedalo vylepšiť. Potreboval 
zabiť čas, posunúť myseľ iným smerom. Utiecť do chladných vedeckých 
teórií, pokúsiť sa uhasiť žeravú magmu rozjatrenej túžby. Každý lávový 
potok nakoniec vychladne. Vytvorí na sebe zatvrdnutú strusku, ktorá 
ukryje plameň.  

Teória, ktorú prednedávnom rozvinul ho zaujala a z jeho mysle 
vytlačila všetok ten vírivý chaos, rovnako ako hory, ktoré sa napokon 
zahalia do upokojujúceho rúcha tmy. 

Mal pocit, že sa opäť pohybuje po pevnej zemi.  
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46. kapitola  

Tretí deň konferencie si ani netrúfal zájsť na recepciu. Jeho 
presvedčenie sa pretavilo do istoty. Zo svalovej únavy dostal slabú 
horúčku. Rozhodol sa doobedie stráviť v posteli, pretože na svoju 
prednášku chcel byť vo forme.  

Zazvonil telefón.  
Prekvapene sa pozeral na biely aparát. Uvažoval, kto všetko vie o 

tejto izbe. Dvihol slúchadlo.  
„Starý, ty si mi pekný fiškus!“ Docent Záhradník skúšal na neho 

hrať nahnevaný tón. „Ja ťa zháňam ako hlupák v Patrii a ty si pritom 
užívaš v Bellevue.“  

Hlupák, zarezonovalo mu mysľou, dofrasa, to je ale hlupák! 
„Mal som to tu rezervované pre Kláru.“  
„Mne nemusíš na nos vešať kaleráby.“  
„Karol, necítim sa dobre.“  
„Ani sa ti nedivím.“ Záhradník prešiel do oficiálneho tónu. „Počúvaj 

Peter, vážne, vybavil som s Japoncami pracovný obed. Bude tam ten 
profesor Ma... Ma...“  

„Mašiko.“  
„Áno, správne Mašiko. Vraj ťa dobre pozná,“ Záhradník chcel čosi 

dodať, ale iba naprázdno prehltol, „bolo by dobré, aby si tam prišiel.“  
„Prečo?“  
„Chceme pre katedru dojednať jeden perspektívny grant a ty 

jediný vieš po japonsky.“  
„Ale ja tu nie som za školu.“  
„Peter, prosím ťa!“  
„Všetci predsa hovoria celkom dobre po anglicky.“ Pokúsil sa 

namietať, ale vedel, že Záhradníka neodbije.  
„Samozrejme. Bude to väčšia spoločnosť a potrebujeme 

medzinárodné kontakty. Nech im je jasné, že nemajú do činenia s 
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hocikým.“ Skôr ako mohol namietať, Záhradník autoritatívne povedal, 
„o dvanásť tridsať v salóniku.“  

„Dobre, budem tam.“ Profesor chcel položiť.  
„Je to v Patrii, nie že zablúdiš!“ Záhradník dodal svojím pichľavým 

tónom.  
Zlosťou stiahnuté obočie mu vytvorilo na koreni nosa hlbokú ryhu.  
Tresol slúchadlo do vidlice.  
Mohol som si myslieť, že bude ňuchať okolo mňa ako stopovací 

pes. Vyzerá to tak, že ma chce vydierať, napadlo mu súčasne. Musím 
zrušiť túto druhú izbu!  

Rozhodol sa, že hra na skrývačku prestala mať zmysel. Hodil 
pohľad na hodinky. Stačí, ak to urobím pred obedom.  

Zapil aspirín a uložil sa naspäť do postele.  
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47. kapitola  

Stál na chodbe pred recepciou. Zamyslene si šúchal čelo. Účastníci 
schôdzky sa už dávno pobrali na obed, a on stále premýšľal nad 
lákavou alternatívou. V prestávke jednania si ho profesor Mašiko 
stiahol nabok, aby mu oznámil, že vedenie Hokkaidó Univerzity 
schválilo v rozpočte niekoľko stáží pre odborníkov z Európy. Mohli by 
obnoviť prerušenú spoluprácu. Rozpočet je veľkorysý, všetko hradia. 
Vrátane členov rodiny, dodal.  

Profesor Karlík nebol na takú ponuku pripravený. Asi sa musel 
zatváriť veľmi nešťastne. Mašiko sa ospravedlňoval, že dúfa, že ho tým 
neurazil. Typickí Japonci.  

Zrazu všetko dostalo iný rozmer. Zamyslene vsunul ruku do vrecka 
saka, bolo tam čosi ťažké. Vytiahol masívny odliatok s kľúčom od 
apartmánu. Uvedomil si, že zabudol odhlásiť ubytovanie. Zbytočne 
budú rátať o deň navyše.  

Pobúchal sa po druhom vrecku, aby zistil, či tam má kľúče od auta. 
Chvalabohu, ďalších nekonečných tridsať minút peši, by už asi 
neuniesol. 

„Žiaden odkaz, pane.“ Za recepčným pultom stál muž z nočnej 
služby a keď ho uvidel, automaticky pozrel do priehradky s kľúčom.  

Profesor položil na pult kľúč. „Ak zruším ubytovanie, budem hradiť 
ešte ďalší deň?“ Hodil pohľad na hodinky.  

„Iste, pane.“ Recepčný mu venoval profesionálny úsmev.  
Zobral si kľúč späť a znechutene sa vybral hore schodmi. 
Zabuchol za sebou dvere apartmánu.  
Zatiahnutá sivá látka cez presklenú stenu terasy ponorila izbu do 

neurčitého prítmia. Avšak čosi rušilo symetriu bezchybne upratanej 
izby. Čosi, čo tu predtým určite nebolo. Srdce mu poskočilo a on sa 
zrazu nedokázal nadýchnuť. 

Na kresle ležala pohodená objemná cestovná taška.  
Veronika ležala na koženej sedačke. Bola schúlená do klbka, 

spojené dlane podopierali bradu, čierny vodopád sa lial cez bočné 
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operadlo. Rifle obťahovali dlhé štíhle nohy. Vo výstrihu rozopnutej 
blúzky dráždila pohľad biela čipka podprsenky. Športovú bundu mala 
stočenú pod hlavou ako podušku. Jeho buchotanie ju vôbec 
nezobudilo. 

Opatrne zložil z kresla tašku. Sadol si oproti nej. V nozdrách ho 
pošteklila známa vôňa. Pod zatiahnutými očnými viečkami sa pohýbali 
očné buľvy. Chvíľkový nepokoj súmernej tváre zmizol. Rozmýšľal, o 
čom sa jej môže snívať. Prsia sa pravidelne nadvihovali. Čas, ten 
záhadný výmyselník, sa kamsi vytratil. Jednoducho prestal existovať. 
Schúlené klbko, kontrastne sa vynímajúce na čiernej koži, sa stalo 
stredom vesmíru. Zrazu všetko prestalo existovať a ostala tu len ona. 

Netušil ako dlho na ňu hľadel. Jej telo sa za celý čas nepohlo, avšak 
nakoniec ten tichý zázrak čosi narušilo. Pripadalo mu to akoby sa 
nehybná vodná hladina sčerila, hoci pritom nezafúkal ani len vánok. 
Hľadel do jej tváre a zrazu si uvedomil, že má otvorené oči.  

Precitla úplne znenazdajky. Bez toho, aby narušila symetriu, 
odovzdávala sa mu v tom pohľade pokojne a vyrovnane. Dlhé riasy sa 
nezachveli, hľadela uprene na jeden bod v jeho tvári. Rovnováha sa 
predsa len narušila, pery sa roztiahli do úsmevu a on cítil ako padá do 
gravitačnej pasce. Klesol z kresla na kolená. Prsty sa mu zamotali do 
čierňavy. Pery mala horúce a suché. Objala ho okolo krku, skĺzol s 
ústami do výstrihu.  

„Milujem ťa.“ Povedala to úplne bezprostredne. Z hnedej krútňavy 
vychádzala spaľujúca žiara. Jej telo sa poddávalo láskaniu.  

„Chýbala si mi.“  
Kamenný masív bol svedkom ich neutíchajúcej žiadostivosti.  
Odtiahol záves. Pohľad naplnený prichádzajúcou vášňou sa opájal 

dokonalosťou jej nahej postavy až pokiaľ neprišla k nemu a neutopila 
ho v prívale čiernych prameňov. Na presklenej stene sa odrážal obrys 
prepletených tiel. Nevedel sa jej nasýtiť. A ona sa oddávala jeho vôli. 
Keď prvá vlna jeho žiadosti ustúpila, zobrala si ho ona. Ich vášeň sa 
ukájala akoby sa nevideli celé veky. Prevzal iniciatívu. Vztýčené 
bradavky kropil horúci pot stekajúci so zlepených chĺpkov na hrudi. 
Poskytla mu absolútne vyvrcholenie. Ona ešte len čakala svoj vrchol. 
Pätami na jeho bedrách si ho pritiahla, naťahovala divokú extázu. 
Krčné svaly sa mu napli, drvil sánkami zubnú sklovinu, musel potlačiť 
bláznivý výkrik vášne a bolesti zároveň.  
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48. kapitola  

„Si hrozný chlap! Chceš ma umoriť hladom.“  
Hľadel na jej nahý chrbát až pokiaľ nezmizol v kúpeľni. Usmial sa a 

pobral sa za ňou.  
„Nie. Ty máš svoju!“ Zabuchla mu dvere pred nosom.  
„Ako si ma tu našla? Opýtal sa neskôr v hotelovej jedálni, pričom 

nemohol odtrhnúť zrak od plných pier, v ktorých mizol jeden kúsok 
mäsa za druhým.  

Natiahla vidličku za šalátom. „Nie som predsa žiadne béčko.“ 
Pokvapkala biely obrus, očividne jej to nerobilo starosti.  

Objednal si len pivo. Žalúdok mal stiahnutý, nedokázal by teraz do 
neho dostať ani kúsok jedla. Musel objednať aj jej. „Budem piť to, čo aj 
ty!“ Kochal sa v jej detinskej zanovitosti akou to prehlásila. Listovala v 
hrubom jedálnom lístku a čašníka nechala stepovať pri stole. 
Vypytovala sa na exotické názvy jedál. Po dobrých desiatich minútach 
trpezlivého vysvetľovania z jeho strany, si nakoniec objednala obyčajný 
rezeň. 

„No tak ako?“ Dožadoval sa odpovede. Oprel sa pohodlne do 
vysokej stoličky, poobzeral sa naokolo. Hotelová jedáleň bola takmer 
prázdna. Mimovoľne hodil pohľad na hodinky.  

„Tá stará hosteska...“ V plných perách zmizol veľký kus mäsa. 
„Nie je stará,“ namietol a v mysli sa mu vybavila jej zvráskavená 

tvár s veľkými dioptrickými okuliarmi. 
„Je šedivá.“ Veronika uprela na neho pohľad. 
„Potom som aj ja starý a šedivý.“ Opätoval jej pohľad. 
„Nie, ty si profesor.“ Namietla Veronika a opäť sa pustila do jedla. 

„Takže tá nedefinovaná hosteska mi povedala, že bývaš v Bellevue, 
lebo čakáš, že príde tvoja manželka.“ Veronika to povedala s plnými 
ústami. 

„Takže manželka?“ 
„Hráš sa na vyšetrovateľa?“ 
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„Prepáč Nika, len si potrebujem čosi overiť.“ 
„Pet, keď sa budeš neustále ospravedlňovať, vypadnem preč.“ 
Ich pohľady sa stretli. Usmievala sa a i napriek plným ústam 

vyzerala úplne prirodzene. Pocítil hrejivé teplo. Takto ho oslovila po 
prvý raz. 

„Potom sa stačilo skamarátiť s upratovačkou a nepozorovaný 
prienik k pánu profesorovi Karlíkovi bol hotový,“ dopovedala svoj 
príbeh a natiahla sa s lyžičkou za šalátom. „Naletela na haluz, že som 
tvoja dcéra, ktorá chce ocinka nečakane prekvapiť.“ 

„Dcéra?“ Chytil jej ruku. 
„Ježiš, to budeš takto nemožný celý deň?“ Vytrhla si ruku, aby si 

mohla nabrať zo šalátu. S plnými ústami iba vytiahla obočie. „A čo ty 
ocko? Nenudil si sa?“ 

Opäť pozrel na hodinky. „Teraz niekedy som mal mať prednášku,“ 
povedal to tónom, aby ju uistil, že už prestal s otázkami. Je mi vlastne 
srdečne jedno, že tam nie som, pomyslel si súčasne. Oprel sa pohodlne 
do stoličky.  

Tlak hnedých írisov sa mu oprel o tvár. Vlasy mala stiahnuté do 
jedného prameňa. Obliekla si jediné šaty, ktoré mala so sebou. Ich 
tmavá farba jej dodala na vážnosti aj príťažlivosti zároveň. Zdvihla zo 
sukne biely obrúsok. Vyšúchala si ním dlane a pokrčený ho položila na 
stôl. Napodobila ho a oprela sa do stoličky, pričom si odpila z piva. Na 
okraji pohára zostala červená stopa.  

„Tak mi ju povedz,“ požiadala ho a zatvárila sa celkom vážne. 
„Neblázni. Chceš to počuť?“  
„Áno.“  
„Bude ťa to nudiť.“  
„Prečo?“  
„Jedná sa o kritiku súčasného stavu. Preto ma zaradili až na záver 

konferencie. Kritikov nemá nikto v láske.“  
„Myslíš?“  
Zahľadel sa do jej tváre. Pohľady sa im stretli.  
„Tak teda začiatok. Počúvaj, ten je naozaj napínavý.“  
„Fajn.“  
„Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne, kolegovia...“  
„Som napnutá ako struna.“ Vyprskla smiechom.  
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Prišiel k nim čašník. Zbieral zo stola špinavé taniere. Ona dusila v 
sebe smiech. Čašníkovi z jedného taniera padla vidlička. Zdvihol ju a 
padol mu nôž.  

Veronika sa neudržala a vypukla smiechom naplno.  
Čašník sa usmial zo zdvorilosti a zmizol preč.  
Hľadel na ňu a uvedomoval si jej krásu. S jemným mejkapom 

pôsobila prirodzeným dojmom. Akoby v tomto horskom prostredí 
nastala premena. Malý zázrak prírody. Kokón, z ktorého sa vykľuje 
nádherný motýľ alebo naliaty puk miazgou a nečakane rozvinutý do 
fascinujúceho kvetu.  

Priložila si cíp obrúska k očnému kútiku. Pod jeho pohľadom 
zvážnela. „V otcovej knižnici je tvoja kniha.“  

„Ktorá?“  
„Karma vo východnej filozofii.“  
„V sanskrte znamená slovo karma jednoducho čin alebo akciu.“ 

Poškrabkal sa na brade. Hľadal v jej pohľade odpoveď ako to myslela. 
„Pochopila som,“ zdôraznila Veronika. Ich pohľady sa stretli. Odpila 

si piva. „Netušila som, že si bol v Číne a Japonsku.“  
„Študijný pobyt... ale nedokončil som mnoho vecí. Musel som sa 

predčasne vrátiť. Žena nechcela prísť za mnou a Paťo bol malý...“  
„Paťo?“ Prerušila ho s neskrývaným záujmom. 
„Syn.“ 
„Ty máš syna?“  
„Hm.“ Nechcelo sa mu o tom nič hovoriť. Známy tlak v hrudníku sa 

ozval nanovo.  
„Koľko má rokov?“ 
„Dvadsaťšesť.“ 
„Čo keď sa do neho zamilujem?“  
Hľadal náznak irónie v jej pohľade. Otázka ho priviedla do 

rozpakov. Táto alternatíva by ho nenapadla ani vo sne. Mimovoľne si 
uvedomil ich vzájomný vekový rozdiel.  

„To by bol incest, dcérka.“ Usmial sa.  
Opätovala mu úsmev. Nečakané napätie sa kamsi stratilo.  
„Vieš po čínsky?“ Sledovala ho cez sklo nakloneného pohára. Žltá 

kvapalina sa prevaľovala, stierala z okrajov zvyšky peny.  
„Trochu, ale v japončine som viac doma.“  
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„Robíš si zo mňa žarty.“ Veronika položila pohár na stôl.  
„Vážne.“  
„Vážne?“ Jej pohľad pátral v jeho tvári po pravde. „Tak mi povedz 

ako sa povie...“, lovila v pamäti, čo by na neho vyskúšala. Od hladiny 
piva sa odrazil lúč svetla, „...slnko.“  

„Hi.“  
„Hi?“   
„Áno, Japonci sú úplne odlišná kultúra.“  
„Takže, keď sa našinec hihňá, tak si Japonec myslí, že hovorí o 

slnku. Zvláštne.“ Čelom jej prebehla vráska. „Ako sa povie študent?“  
„Gaksé.“  
„Hm... a profesor?“  
„Sensei.“  
Veronika sa zrazu postavila. V prvej chvíli si myslel, že chce ísť na 

toaletu, ale ona obišla stôl a posadila sa mu na kolená. Poobzeral sa 
dookola, vo veľkej miestnosti boli úplne sami. Objala ho okolo krku.  

„Budem ti hovoriť Sensei. To slovo má v sebe príchuť čarovného 
orientu.“  

„Ty si môj čarovný orient.“ Neudržal sa a bozkal ju.  
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49. kapitola  

„To malo čo znamenať?!“ Veronika dostala jeden zo svojich 
nečakaných záchvatov agresivity. 

Išli výťahom hore. Gánila na profesora, ruky si vzdorne prekrížila na 
prsiach. Chcel ju prihlásiť na recepcii, avšak recepčná chcela po ňom 
Veronikin preukaz. Diskrétne vytiahnutá päťstokorunáčka umlčala 
ďalšie námietky.  

„Ty si s tým začala, že si moja dcéra.“  
„Tak si jej mal povedať pravdu!“  
„Takto je to jednoduchšie.“  
„Spravil si zo mňa kurvu!“  
„Len ak sa ňou cítiš byť!“ Zdvihol hlas. 
Výťah zastal a dvere sa bezhlučne otvorili. Chcel ju zobrať za ruku, 

ale sa mu zlostne vymkla. V obývacej izbe sa bez slova hodila na 
koženú pohovku. Vyložila nohy na stolík a zobrala do rúk diaľkové 
ovládanie. Bez zmyslu prepínala kanály satelitnej televízie, ktorej 
hlasitosť zvýšila na hranicu akceptovateľného rámusu.  

Odišiel do vedľajšej izby, ale nechal dvere otvorené.  
„Zariadil si to výborne!“ Zakričala po ňom. 
„Čo?“ 
„Že sú tu dve spálne!“ 
„Keď chceš ísť domov, ja ťa tu nedržím.“ 
„To by sa ti hodilo!“ 
Vyzliekol si oblek. Hodil na seba rifle. Rozopínajúc košeľu, si 

uvedomil, že televízia stíchla. 
Sedela pred čiernou obrazovkou, oči mala plné sĺz.  
„Nika, pokúšam sa pochopiť ťa, ale poskytuješ mi málo informácií.“ 
Vytiahla vreckovku a potichu sa vysiakala. „Kam ideš?“ 
 „Idem sa prejsť. Asi bude lepšie, keď sa chvíľu nebudeme vidieť.“ 
„Nenechávaj ma tu samú, prosím.“ Uprela na neho široký pohľad. 

„Sensei,“ dodala.  
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50. kapitola  

V horách padla rýchlo tma. Siahol na spínač svetlometov. Šibol 
pohľadom po svojej spolucestujúcej. Pred hotelom ju čakal iba krátko. 
Upravila si mejkap, zakryla stopy po slzách a pribehla za ním v šatách, v 
ktorých bola v jedálni. Chcel ju podpichnúť, že jej oblečenie sa príliš 
nehodí na prechádzku do hôr, ale včas si zahryzol do jazyka.  

Jazdil len po pamäti a dúfal, že príde na iné myšlienky. Vlastne to 
platilo pre obidvoch, napadlo mu. Ani nevedel prečo zatočil volantom a 
zišiel z magistrály. Vybral smer len tak, bez akéhokoľvek zámeru.  

Veronika sledovala les naokolo vrhajúci hrozivé tiene, nič 
nevravela.  

Ticho v aute bolo stiesňujúce. Natiahol ruku k rádiu. Skôr než ho 
zapol, mu chytila prsty. Pritlačila si jeho dlaň na stehno. Jednou rukou 
zvládal prudké zákruty. Nemal ani sekundu času, aby v jej očiach pátral 
po pocitoch, ktoré viedli jej konanie. Ruku mala horúcu. To teplo sa mu 
prelievalo cez končeky prstov. Prešli cez pásmo lesa, cesta sa 
vyrovnala. Spomalil. 

„Nezastavuj.“ Povedala ticho.  
Tlmené palubné osvetlenie odhaľovalo profil jej tváre. Dlaň 

pritlačená na chrbte ruky ho pálila. Prstami nahmatal okraj sukne. 
Pustila mu ruku, nebránila sa. Klesla hlbšie do sedadla, prispôsobivo 
roztiahla nohy. Prsty sa sunuli po drapľavom silone pančúch. Intímne 
teplo jej lona ho silne vzrušilo. Dlaň sa zaoblila ponad brucho a prsty sa 
posunuli k okraju pančuchových nohavíc pod lemom sukne. 
Prispôsobivo nadvihla zadok a nechalo ho nech ich stiahne. Prsty sa 
dostali pod trojuholník nohavičiek.  

Osvetlilo ich protiidúce auto. Na okamih postrehol, že má oči 
zatvorené. Elastická látka nekládla odpor. Vzdychla, ľavou nohou sa 
opierala o radiacu páku. Horúca dlaň si pritlačila jeho prsty na 
prirodzenie.   

Oproti sa blížili ďalšie svetlá. Nedokázal prestať. Pociťoval silnú 
erekciu. Reflektory protiidúceho auta sa nesklopili. Prižmúril oči. 
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Obidvaja sa mykli. Nákladné auto zahúkalo. Vytrhol si ruku a strhol 
volant inštinktívne doprava. Uvedomil si, že šofér v kabíne nákladiaku 
musel vidieť, čo sa deje v ich aute. 

Nečakane ho premkol strach z predstavy, čo sa mohlo stať, keby 
v zákrute nebolo miesto na uhnutie. Mimovoľne zrýchlil, len aby sa 
zamestnal riadením auta a zaplašil hroznú predstavu. Blysol po nej 
pohľadom. Stále mlčiac, sa v sedadle napriamila, aby si vytiahla sukňu 
a upravila pančuchy. 

Prechádzali akousi dedinou. Opustené ulice a tmavé domy 
vrhajúce predĺžené tiene pod sem-tam svietiacou lampou vytvárali 
prostredie bez akéhokoľvek náznaku života. Umŕtvená realita pôsobila 
veľmi skľučujúco. Rozmýšľal, kam sa asi podeli tí ľudia. Sliepňajú do 
obrazoviek, hľadia striedavo na jeden satelitný horor za druhým, 
sediac bok po boku na doteraz nesplatenej sedačke z hypotéky a 
pritom tak neuveriteľne ďaleko jeden od druhého...  

Spomínal si, keď tu boli s Klárou, ešte ako novomanželia na 
svadobnej ceste, tak prišli k akémusi domu na samote (možnože to bol 
práve tento, zahľadel sa do stráne, kde v jednom okne zablikalo svetlo 
a hneď zhaslo). Bola už noc, tak zaklopali a proste otvorili.  

Vtedy sa nezamykalo.   
Veru, nezamykalo sa. A teraz... spomienka ho pichla svojou 

nostalgickou aktuálnosťou... nedali si len zámky na dvere, ale aj zámky 
na duše. Ohlušení a oslepení prívalom hrôzy spúšťajúcim sa z vesmíru, 
koncentrovaným početnými satelitmi. Taniere, ako vesmírny votrelci, 
boli rozosiate po plechových strechách, nastavené na príjem strachu... 
áno, dali sa rozoznať tie vajcovité diery, vytisnuté ani okruch čerstvo 
napečeného chleba z pomúčenej čierňavy.  

- Mara, toť, podrezal ju ako susedov Jano včera prasa. Toľko krvi 
vari ani v človeku nie je. Ty a strieľa po ňom! A ona ti skrvavená a hýbe 
sa... Mariška, dones ešte jedno pivo z chladničky, voľáko mi vyschlo... - 
Predstavoval si ako môže teraz prebiehať dialóg v tom dome, kde ich 
kedysi tak láskavo prespali (nechceli za to nič; nechal pod vankúšom 
päťdesiat korunovú bankovku a potom sa hanbil za to ako pes) a kde 
sa pred večerou prežehnávali a na noc obehli ešte raz statok... nuž, 
teraz si pestujú zlaté teľa...  
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V zamyslení šmátral po jej teplej dlani. Odtiahla sa a ruky si 
prekrížila na prsiach. V diaľke svietila reklama. Zapol smerovku, odbočil 
z hlavnej cesty. Pozrela sa po ňom, ale nepovedala nič.  

E  senka - ružové svetlo neónovej výbojky im ožiarilo tváre. 
Pomaly prešiel popri nočnom podniku. Na parkovisku stálo niekoľko 
áut. Uprostred svetelnej reklamy zablikali písmená ro. Na niekoľko 
sekúnd, kým opäť nezhasli, sa im vyjavil celý názov nočného podniku.  

Pozrel sa na Veroniku. Svetlo reklamy sa odrazilo v jej zreničkách, 
ale stratilo sa, keď skrútol volantom.  

„Čo tam chceš robiť?“ Jeho akcia ju prinútila, aby prerušila mlčanie. 
„Dáme si pohárik.“  
„Nechcem alkohol.“  
„Tvrdila si, že budeš piť to, čo aj ja.“ 
„Sensei, nemám z tohto miesta dobrý pocit.“  
„Prečo?“  
„Neviem... je to tu deprimujúce.“  
„Nika, potrebuješ sa trochu uvoľniť“ Objal ju okolo pliec. „Celá sa 

chveješ.“  
„Je mi zima.“  
„Len jeden a vypadneme.“  
„Tak dobre.“  
Zastal medzi autami na malom parkovisku, ale potom si to 

rozmyslel a dal nohu z brzdy dole. Pohol sa na neutrále zvažujúcou 
cestou k začiatku dediny.  

Spýtavo sa naňho zahľadela.  
„Pár krokov ti prospeje.“  
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51. kapitola  

 
Veľa detailov zo zadymeného interiéru sa nedalo rozoznať. Na 

nízkych stolíkoch sliepňali červené lampy. Najviac svetla dával modrý 
neón nad barom.  

Veronikina prítomnosť mala elektrizujúci účinok. Automaticky 
pritiahla všetky pohľady.  

Profesor prebehol pohľadom dookola a uvedomil si, že Veronika je 
tu jediná žena. Chcel sa otočiť a odísť preč. Stretol sa s jej pohľadom. V 
tých očiach sa zapaľovali ohníky. 

„Čo, stratil si odvahu?“ Nekompromisne mu pripomenula zážitok, 
ktorý by najradšej natrvalo vymazal z pamäte.  

Až tak jednoduché to nebude, pomyslel si. Obopol rukou štíhly pás 
a potiahol ju k svietiacemu baru.  

Na vysokej stoličke sa necítil pohodlne. Pozrel sa na Veroniku, 
ktorá si v sede potiahla sukničku na prekrížených nohách. Nevyzeralo 
to, že by s ním zdieľala tie isté problémy. Tvárila sa, že študuje 
nápojový lístok v držiaku z plexiskla.  

Muž za barovým pultom spĺňal skôr predstavu horára alebo 
prinajmenej správcu vysokohorskej nocľahárne. Hustá čierna brada mu 
splývala ponad červený rolák až na objemné brucho. V jednej ruke 
držal utierku, ktorá nejavila prílišné známky čistoty. Leštil ňou vysoký 
pohár. Zastal z druhej strany baru pred profesorom, podvihol husté 
obočie v bezslovnej otázke.  

„Dáme si bourbónsku.“ 
Objednávka privolala barmanovu pozornosť, ktorá sa medzitým 

preorientovala na Veronikine poodhalené kolená. „Burbónsku?“ Do 
profesora sa zavŕtal čierny pohľad.  

„Whisky,“ dodal profesor.  
„Visky?“  
„Áno, dvakrát s ľadom,“ zdôraznil.  
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Zdalo sa mu, že steny pohára sa v hrubých prstoch stenčovali ako 
ich barman intenzívne otieral, avšak bez známky úspechu. Muž za 
pultom napokon odložil pohár aj utierku. Rozkýval sa, aby splnil 
objednávku.  

Rozhľadel sa pomedzi clonu dymu. Neveľká miestnosť mu 
dreveným obložením pripomenula Zbojnícku kolibu. Stolíky 
rozostavené okolo parketu vytvárali sústredné polkruhy. Na 
vzdialenejších sa neurčito rysovali obrysy postáv, tie bližšie k baru boli 
prázdne. 

Asi sme tu príliš skoro, aby sme zažili predstavenie sľubované 
nefungujúcou reklamou, napadlo mu s pohľadom na hodinky. Avšak 
niečo ho zarazilo. Polohlasná vrava, ozývajúca sa pri ich príchode, 
stíchla.  

Vtom si uvedomil, že všetci prítomní muži zízajú na Veroniku. 
Lesklé pančuchy ukončené v polovici stehien lemom sukne odrážali 
modré svetlo neónu nad barovým pultom. Vlasy rozhodené po chrbte 
iskrili pri strete s červenými lúčmi. V prostredí určenom pre lacné 
erotické predstavenia sa až neskutočne vynímala jej krása. Obrátená 
chrbtom, nevnímala tlak žiadostivých pohľadov.   

Ticho, ktoré ho zarazilo, trvalo snáď len nepatrný okamih a muži sa 
opäť začali baviť. Tá scéna mu pripadala absurdná, až začal 
pochybovať, či dobre videl a počul. Je tu a patrí len jemu. V tej 
modročervenej realite vyzerala nádherne. Prenikol ho pocit, že prežíva 
len sen. Precitne a všetko bude tak ako má byť. Usporiadaný život so 
železnou pravidelnosťou dennodenných návykov. Úsmev sekretárky na 
uvítanie medzi dverami, ošiaľ pracovnej rutiny, prednášky, skúšky...  

Potriasol hlavou.  
V širokom pohári zahrkali kocky s ľadom. Barman pred nich kládol 

objednané nápoje a potom sa odšuchtal na opačnú stranu vybavovať 
ďalšiu objednávku.  

„Na čo si pripijeme?“ Obrátil sa k nej. 
Veronika odložila nápojový lístok, jeho krátky obsah už musela 

poznať naspamäť. Pohľad upretý naňho mal rovnakú farbu ako obsah 
pohára, ktorý držala v ruke. Hnedé írisy pohlcovali modročervený lesk, 
bolo v nich čosi zvláštne.  

„Na trtkačku.“ Ľad v jej pohári zacinkal.  
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„Nika, nepáči sa mi, keď tak hovoríš.“  
„Dobre, tak si pripijeme na to, ako mi to urobíš..,“ spaľovala ho 

tým záhadným pohľadom, „Sensei,“ dodala a nechala v tom oslovení 
lascívnu zmyselnosť.  

Nevydržal tlak jej pohľadu a odvrátil zrak. Nahol široký pohár nad 
hlavu. Zmŕštil tvár. „Došľaka, to je škótska!“ Zaprotestoval. 

„Ja mám škótsku rada.“  
Zvedavo sa na ňu zahľadel. „To mi nevrav. Stavím sa, že nerozoznáš 

Džeka Danielsa od Džonyho Wolkera.“  
„Škótska whisky je jemná ako pohladenie milenky, inšpirujúca ako 

nekonečná zeleň domovskej pahorkatiny, mocná ako tristoročné duby, 
z ktorých dreva sú vyhotovené sudy, kde zreje mnoho rokov...“  

„To máš odkiaľ?“ Zanietenie, s ktorým to vravela mu vykúzlilo na 
tvári úsmev.  

Veronika obrátila nápojový lístok. Z opačnej strany bola reklama, 
ktorú si predtým nevšimol.  

Očami prebehol po texte. „Verná ako daňové priznanie.“ Položil 
stojanček naspäť na pult. „Myslím, že to nemá chybu.“  

Vybrala z pohára kocku ľadu a prechádzala si ňou po perách.  
„Prečo bolo manželstvo najväčším omylom tvojho života?“ 

Profesor sa opýtal nečakane. 
„Nebudem o tom hovoriť!“  
„Daj mi príležitosť, aby som ťa spoznal.“  
„Ak vstúpiš do mojej duše, odtiaľ niet návratu.“ Hlas sa jej zachvel.  
„Nika, nechala si mi dostatok času na rozmýšľanie. Prebudila si 

sopku, o ktorej som si myslel, že už je len bezduchým kráterom.“  
Krvavočervené nechty zvierajúce kocku s ľadom ako klieštiky sa 

ponorili do pohára. Miešali hnedastú kvapalinu, až pokiaľ sa ľad 
neroztopil. „Sensei, ty to zvládneš. Príde iná študentka...“  

Chytil ju za ruku. „Nechcem... nemôžeš, pre živého Boha!“ Mykol 
jej rukou, nevšímal si, že obsah pohára sa rozlieva. „Rozpusti ten 
košiar, kde si nás všetkých vohnala. Svet je plný farieb! Necítiš to?!“  

Oči sa jej leskli odrazom modrého neónu. „Cítim to...“ Odvrátila 
pohľad. „Sensei, bojím sa toho, čo príde.“  
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52. kapitola  

Barman za pultom nespokojne zafučal. Nadvihol pohár a vytrel 
porozlievanú whisky.  

Profesor si uvedomil, že hluk hlasnej vravy zosilnel. Hrkotali 
stoličky, erotický salón sa plnil. Úkosom sa zahľadel ku dverám, ktoré 
vyplnila silueta mohutnej postavy.  

Obrovitý chlap vo vchode zízal na Veroniku. Ich pohľady sa na 
okamih stretli. Za chrbtom obra poskakoval bezvýrazný chlapík, ktorý 
mu siahal iba čosi vyše pása. Ruka s vydúvajúcim sa bicepsom z 
krátkeho trička naznačila akési gesto, ktorého zmysel mu unikal. 
Kontroverznú dvojicu vtlačili dovnútra ďalší prichádzajúci kumpáni.  

Pokrútil hlavou. Oči sa mu vrátili späť na lesklý barový pult. Krútil 
pohár s roztápajúcimi sa kockami ľadu. Dopil nápoj skôr, ako by sa 
mohol príliš zriediť. Chcel objednať, ale barmana privolali noví hostia.  

„Bola som na dne.“ Veronika sa oprela lakťami o pult a podoprela 
si bradu. Prehovorila smerom k otlčenej americkej dopravnej značke 
pribitej na stene za pariacim sa kávovarom, hneď vedľa širokého 
zbojníckeho opasku.  

Prisunul sa bližšie k nej. Hlas mala tichý, bezvýrazný.  
„Tí posraní lekári aj napriek sľubom, rozličným uisťovaniam, to 

nezvládli...“ Zdvihla pohár, ale ten bol prázdny. „Otec po operácii 
dostal metastázy do celého organizmu. Veľa mu nezostávalo. Macocha 
penila, možno zo zúfalstva, možno si len na mne chcela vybiť zlosť. 
Nedalo sa to vydržať.“ Veronika sa zahľadela na profesora. Jej pohľad 
bol bezvýrazný, vôbec nereflektoval slová, ktoré z nej zrazu začali 
nezadržateľne plynúť. „A potom prišiel on. Hajzel, zbalil ma na 
diskotéke. Hneď v tú noc ma dostal do postele. Bolo mi to úplne jedno. 
V tuneli beznádeje môžeš tak iba šliapnuť do sračiek.“  

„Ako sa volal?“ Cítil len potrebu na čosi sa opýtať, aby prerušila ten 
svoj monológ. 

„Nemá meno. Vymazala som ho zo svojej pamäte. Mal svoj dom a 
ja som bola rada, že môžem vypadnúť z toho blázinca, od macochy. 
Povedal, že nech sa vykašlem na školu, že sa nemusím o nič starať. 
Otca som znenávidela. Nechápala som ako ma môže v tomto 
posranom svete nechať samú. Bolo to od neho nefér...“  
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„Od koho?“  
„No predsa od ocka... a ten skurvysyn to využil. Nasľuboval mi 

hory-doly. Ja krava som na všetko naletela. Možno som bola chvíľami 
aj šťastná... neviem. Naozaj neviem.“  

„Prečo si sa za neho vydala?“  
„Bol to taký nezmyselný popud. Chcel si ma pripútať a ja som sa 

nebránila. Vozieval ma na rozličné miesta. Údajne bol novinár na 
voľnej nohe. Až neskôr mi došlo, že tým len maskoval kšefty s 
drogovými dílermi. Raz zastavil v akejsi dedine pri kostolíku. Povedal, 
že sa potrebuje pomodliť. Asi už vtedy po ňom išli. Zhodou okolností 
tam bol kňaz. Prehodili medzi sebou niekoľko slov. Opýtal sa ho, či nás 
môže zosobášiť. Nestihla som... možno som ani nechcela protestovať. 
Za svedkov sme mali dvoch miestnych opilcov. Dostali fľašu vodky. 
Aspoň niekto mal z toho potešenie.“  

Veronika sa odmlčala a v zamyslení krúžila ukazovákom po kraji 
pohára.  

Profesor sa rozhliadol po obsluhe. Súdok s názvom barman, 
obtiahnutý červeným rolákom, sa pohyboval kdesi vzadu pomedzi 
stolmi. Dvihol ruku. Barman pokýval mohutnou bradou na znamenie, 
že o ňom vie. Na opačnej strane baru sa niekoľko stoličiek obsadilo.  

Veronikin pohľad dostal sklenený výraz. Plech s nezmyselnou 
dopravnou značkou ju nateraz prestal zaujímať a hľadela na nejaký 
neurčitý bod za kávovarom.  

„Po tej takzvanej svadbe sa jeho chovanie rapídne zmenilo. Šalel 
pri každom zazvonení telefónu. Zohnal si pištoľ. Vystatoval sa s ňou. 
Predo mnou sa robil hrdinom, vyhrážal sa nejakému neznámemu 
chlapíkovi. Spíjal sa do nemoty. Nútil ma brať koks.“  

„Koks?“  
Neodpovedala mu na otázku a on na ňu nenaliehal s ďalším 

vysvetlením. Spomienky vytiahnuté z hĺbok pamäte, kde mali dávno 
zapadnúť prachom, boli v jej mysli stále kruto živé.  

„Pravidelne mi z toho bolo zle. Zúril a tĺkol ma ako psa. Prehlásil, že 
som len neschopná štetka, že ma nebude živiť. Zamykal ma v byte a...“ 
Zasekla sa.  
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V jej pohľade, ktorý na okamih zachytil, bolo niečo 
nedefinovateľné. Reflexia bolesti, krutosti, životnej apatie... tie oči 
nepoznával.  

„Modlila som sa, aby len jeden, jediný raz zabudol otočiť kľúčikom 
v zámku. Boh ma vyslyšal, ale ja som bola nešikovná. Zastihol ma s 
kufrom medzi dverami. Smola. Dostal záchvat besnoty. Nemala som 
toho veľa, tak mu nerobilo problém mi všetky šaty rozšklbať ešte aj tie, 
čo som mala na sebe. Priviazal ma k posteli. Kutral v mojej skrini. 
Netušila som, čo hľadá. Pred svadbou mi kúpil koženú kabelku. 
Elegantnú, s kovovými sponami, ktorými sa pripevňoval tenký 
remienok na nosenie. Stál tam a držal ten remienok v ruke. Nikdy by 
som neverila aká je to bolesť. Švihal ma všade. Cez tvár, cez prsia, 
brucho, stehná... Myslela som, že ma zabije. Celým telom mi šklbalo, 
pokožku som mala v jednom ohni. Neschopná akéhokoľvek pohybu, 
priviazaná za ruky a nohy. Našťastie som zamdlela. Keď som sa 
prebrala, bola už noc. Ruky aj chodidlá priškrtené šnúrou na bielizeň 
mi napuchli. Nevedela som, čo ma bolí viac. Revala som ako zmyslov 
zbavená, nebolo tam nikoho, kto by ma vypočul. Vyslobodilo ma 
sladké bezvedomie. Keď som sa druhýkrát prebrala, stál nado mnou. 
Nerozoznala som, či horím od bolesti alebo hanby. Pri ňom stáli ďalší 
dvaja chlapi. Predstavila som si aký musí byť pohľad na moje nahé 
rozďavené telo s červenou, napuchnutou pokožkou. Začala som po 
nich kričať tie najoplzlejšie nadávky. To ich rozveselilo. Potom sa na 
mne vystriedali, jeden po druhom.“   

Profesor sa strhol. Zdesený príbehom, ktorý mu Veronika odvíjala 
ani scénu z filmu, prestal vnímať, čo sa deje naokolo.  

Na plece mu dopadla mocná tľapa.  
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53. kapitola  

„Amen tma, kamoš!“  
Profesor hľadel do zošikmených čiernych očí silného muža. Cez 

ľavé líce až po bradu sa mu ťahala jazva, ktorá robila z jeho úsmevu 
nezmyselný úškrn.  

Malý svalovitý muž nechal svoju ruku ležať na profesorovom pleci. 
„Čo piješ?“ Obzeral sa po barmanovi. „Dáme si spolu, čo?“ Súhlas 
považoval za hotovú vec.  

Profesor otočil hlavou. Pri Veronike stál ten medveď, ktorého si 
všimol prichádzať medzi dverami. Obrovitý muž neprestával civieť na 
jej poodhalené stehná.  

„Jožo, nám daj po borovičke a týmto dvom... čo pijú?“ Malý 
svalovec objednával tónom, ktorý nepripúšťal protesty. Obrátil sa na 
barmana, ktorý sa medzitým došuchtal naspäť za pult. 

„Visky.“ Povedal barman.  
„Visky?“ Malý chlap prebehol pohľadom z profesora na Veroniku. 

„Tak nalej doriti! Amen tma, veď umreme od smedu.“  
„Prepáčte...“, profesor sa pokúsil o bezvýrazný protest, „som tu 

autom.“  
„Čo sa ondíš? Počúvaj, keby ťa zastavili žandári, povedz, že si bol s 

Ferom. Nemáš problém. Jasnačka, kamoš? Ešte ti zasalutujú, amen 
tma.“ Zjavne bol spokojný so svojím presvedčovaním. 

Na pulte pred nimi sa zjavili poháre. Prekvapilo ho ako sa ten lesný, 
súdkovitý muž za pultom náhle dokáže zvŕtať. 

„Neondi sa.“ Malý svalovec, držiac pohár pri perách, mu 
naznačoval, aby urobil to isté. „Ja som Jano, amen tma a tu kamoš je 
Fero.“ S pohárom v ruke ukázal na obra vedľa Veroniky. 

„Peter.“ Nerovnaké poháre o seba tupo zazvonili. 
„A ona, čo?“  
Profesor sa nadýchol, že mu odpovie, ale Veronika ho predbehla. 

„Diana.“ Tvárila sa, že ju nezaujíma nič iné, iba cinkajúce kocky ľadu.  
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„Di... čo? Ha, prečo sa nevolá ako normálna baba? Ja som Jano, 
bude Jana, amen tma.“ Malý svalovec sa definitívne rozhodol. 
Oslobodil profesorove plece, oprel sa lakťom o pult. „A ty čo? Ešte som 
ťa tu nevidel. Čo robíš?“  

„Som doktor.“ Profesorovi odľahlo, keď sa jeho samozvaný hostiteľ 
odtiahol. Z úst malého svalovca razil celý arzenál požitého alkoholu 
prilepšený závanom cibule.  

„Dochtor.“ Nechal si to slovo pováľať po jazyku. „A čo liečiš?“  
„Neliečim.“ Profesor sa obzeral okolo seba a odhadoval možnú 

cestu úniku. 
„Ako to, že neliečiš? Nejeb mi hlavu. Veď si vravel, že si dochtor!“ 

Tón hlasu malého svalovca začal naberať nebezpečne na intenzite.  
„On reže vtákov.“ Veronikina poznámka priniesla nečakaný zvrat 

do debaty.  
Malý svalovec sa prekvapene zahľadel na dievča, ale z jej 

bezvýraznej tváre s očami neustále upretými do pohára, nevytušil nič.  
„Peter, počúvaj, nech ma neondi! Z Jana si nikdo piču robiť 

nebude!“  
„Má pravdu, som plastický chirurg.“ Snažil sa zachrániť situáciu. 

„Robím z chlapov ženy.“ 
Malý svalovec obrátil do seba borovičku. To, čo sa dozvedel, s ním 

očividne zamávalo. Obrátil sa ku kumpánovi. „Amen tma, Fero už si to 
počul?!“  

Vysoký obor odtrhol oči od nezakrytých kriviek, ktoré Veronika 
bezprostredne ponúkala. „Počul.“ Jeho dutý barytón sa ozval prvýkrát 
za dobu diskusie svalovca s profesorom. 

Malý svalovec očividne stratil záujem o prílišné bratanie sa 
s profesorom a odtiahol sa od neho. „Ty a ako to... no oné.“ Vypleštil 
oči. Hrkol si z pohára, neuvedomil si, že ho má už prázdny. 

Profesor prevzal v debate iniciatívu. „Pacient je šesť mesiacov pod 
hormonálnou liečbou. Narastú mu prsia a potom fik.“ Spravil názorný 
pohyb. „Je to úplne jednoduché. Zákrok je pod narkózou, pacient sa 
prebudí a je z neho pacientka.“ Nevedel, čo mu to náhle prišlo na um. 
„Pozri sa na ňu.“ Ukázal na Veroniku. „Ešte pred rokom bola chlapom.“ 
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Malý svalovec behal očami z jedného na druhého. Snažil sa zachytiť 
aspoň náznak úsmevu. Profesor sa tváril smrteľne vážne, Veronika 
stále kontrolovala obsah pohára akoby už neviempokoľkýkrát zrátala 
počet kociek v nápoji. Zrak mu skĺzol na jej sukňu. Zdalo sa, že na 
moment sa rozpakuje potvrdiť si vlastnými rukami to, čo mu uši stále 
nedokázali pochopiť. Pokrútil hlavou a odpútal sa od barového pultu.  

„Amen, tma... oné, tá visky je na Fera.“ Kývol barmanovi a obidvaja 
kumpáni sa pobrali k partii hučiacej pri zadnom stole.  

V bare začala hrať hudba.  
„Zaplatím.“ Profesor sa márne snažil dovolať barmanovej 

pozornosti. Pozrel sa na Veroniku. Okrajom pohára sa dotkla perí, 
hneď ho položila naspäť. Črty tváre, ktoré sa mu predtým tak vďačne 
odovzdávali, sa stali balvanom neprístupnosti. „Ako to dopadlo?“ 

„Nemala som ti to hovoriť.“ 
„Chápem...“  
„Kurva, nič nechápeš!“ Tvrdo ho okríkla. Oči sa jej prehĺbili. „Teraz 

som mohla sedieť v base. Nebolo by ani Senseia, ani jeho zaľúbenej 
študentky.“ Obrátila do seba pohár. Kocky ľadu zacinkali. „Nebol by 
žiaden skurvený hotelový apartmán.“ Snažila sa potlačiť plač derúci sa 
cez očné kútiky.  

Obrátil sa opäť k barmanovi a zamával konzumným lístkom.  
„Jeden z tých jeho podarených kamarátov sa nakoniec nado mnou 

zmiloval.“  
Obrátil sa k nej späť, a pohľady sa im stretli. 
„Odviazal ma. Čakala som, kým sa mi rozprúdi v žilách krv. Prvú 

vec, čo som urobila, keď sa mi do údov vrátila sila, bolo, že som sa 
pobrala do spálne, kde mal v skrinke schovanú pištoľ. Potom som si 
obliekla jediné oblečenie, čo mi nechal, teplákovú súpravu. Nevedela 
som s tým železom narábať, videla som to iba vo filmoch. Po 
niekoľkých pokusoch sa mi podarilo pištoľ natiahnuť. Netušila som, či 
sú v nej náboje alebo nie. Z kuchyne sa ozývali ich spité hlasy.“ 

Veronika vylovila jazykom kocku ľadu z pohára. Profesor sa ju 
neodvážil prerušiť.  

„Vrazila som medzi nich a všetci stíchli ako na povel. Určite nebol 
na mňa príjemný pohľad. Mierila som mu na hlavu a potiahla kohútik. 
Výstrel ma hodil o krok späť. Tí dvaja hajzlíci vyleteli preč. Zmizli ako 
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gáfor. On pozeral na mňa vytreštenými očami a v jeho spitej hlave sa 
rozjasnievalo. Chápeš to?! Strieľala som na neho asi z metrovej 
vzdialenosti a netrafila som!“  

Veronika rozhryzla kocku ľadu, čo mala v ústach. Zachrapčanie 
s ním myklo. 

„Potiahla som kohútik ešte raz. Pištoľ bola strašne ťažká, ďalšia 
rana mi skoro utrhla zápästie. Ježišikriste vedľa! Stlačila by som ešte 
raz a ešte raz až by mu napokon vyletel ten opitý mozog z hlavy. 
Nemohla som. Vieš prečo?“  

„Prečo?“ Nedalo mu, aby sa neopýtal.  
„Zacítila som smrad. Pustil do gatí. Posratý až za ušami sa mi vrhol 

k nohám. Prosil o odpustenie. Škemral o tú svoju mizernú existenciu, 
ktorá vo mne zahubila akýkoľvek cit. Plazil sa mi pri nohách a mňa 
opustila akákoľvek nenávisť. Náhle som si uvedomila, ako mi je 
ľahostajný. Presne ako to hovno, ktoré z neho vyšlo. Necítila som voči 
nemu nič. Ani ľútosť ani pomstu. Stal sa pre mňa iba kusom páchnucej 
hmoty...“ 

„Tu je účet.“ Barman položil pred profesora ústrižok z pokladnice.  
Zalovil v saku pre peňaženku. Konečná suma sa mu nezdala. „To je 

čo?“  
„Vstupné.“ Barman odvetil s ľadovou tvárou.  
„Počkám ťa vonku.“ Veronika si pretrela očné kútiky vreckovkou. 

Zoskočila z vysokej stoličky a poklepkala mu po pleci. Prehodila si cez 
seba kabátik, ktorý mala položený na vedľajšej stoličke.  

„Nechoď bezo mňa, prosím ťa. Pôjdeme spolu.“  
Neposlúchla ho a vybrala sa k dverám.  
„Zaplatíte alebo nie? Nemám čas sa tu dohadovať.“  
„Akože nemáte?“ Stúpla do neho zlosť. Pohľadom sledoval 

Veronikinu štíhlu postavu víriacu usadnuté pásy cigaretového dymu. 
„Sú to predsa moje peniaze, nie?“  

Nemohol už vidieť ako sa za miznúcou siluetou dievčaťa zjavili 
tiene dvoch svalnatých postáv. Jeden vysoký, druhý nízky.  
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54. kapitola  

Veronika rozrazila lietacie dvere. Prišlo jej zle, nemohla v tom 
zadymenom prostredí vydržať ani sekundu. Všetko sa na ňu valilo. 
Chcela sa pobrať k východu, avšak vtom sa zarazila. O pult pred 
prázdnou šatňou sa opieral malý svalovec.  

Z druhej strany stál mlčanlivý obor v ústach prežúval vyhorenú 
zápalku. Obrátil k Veronike tvár. Zápalka v jeho mäsitých perách sa 
premiestnila z jedného kútiku úst do druhého.  

Medzi mužmi bola len úzka ulička na priechod. Chcela sa otočiť 
naspäť, ale pred lietacími dverami so sklenenou výplňou zastal tretí 
chlap. Bola v pasci.  

„Ty, ona je ten oný... tranz... tranzita, amen tma.“ Malému 
svalovcovi sa roztiahli pery do úsmevu od hrdosti, že si spomenul na 
ťažké slovo.   

„Transvestita.“ Opravil ho tretí muž.  
Obor pri stene si ju premeral od hlavy po päty, zápalka sa 

presunula do pôvodného kútika úst.  
„Okamžite ma pustite!“ Skríkla Veronika. Otočila hlavu k dverám, 

ale odtiaľ sa ozývala iba hlučná hudba, ktorá jej protest prehlušila.  
„Šak ťa nikdo nedrží.“ Konštatoval malý svalovec. 
Veronika vyrazila smerom k východu.  
Reakcia malého svalovca bola takmer nepostrehnuteľná. Zachytil 

ju predlaktím akoby sa oháňal po vystrelenej bejzbalovej loptičke. 
Pravačka ju objala okolo pása, pritisol si ju chrbtom k sebe, takmer to 
vyzeralo, že vytvorili tanečnú dvojicu. Bol v tom iba malý rozdiel. 
Veronikine lodičky sa trepotali niekoľko centimetrov nad zemou.  

Držal ju akoby sa rozhodol odniesť bábku z vitríny obchodného 
domu. Druhou rukou jej vošiel pod kabátik. „Šak má normálne cecky.“ 
Vyzeral zjavne spokojný so svojím objavom.  

„Ty skurvený buzerant! Daj zo mňa preč svoje špinavé prsty!“ 
Veronika sa trepala, ale pre svalnaté ruky bola hračkou. „Ohmatávať si 
môžeš tak svoju mater!“  
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„Má paru.“ Obor si opäť prehodil zápalku do druhého kútika úst.  
„Transvestita je napoly baba a napoly chlap.“ Ochotne vysvetľoval 

tretí muž.  
Ľavačka malého muža sa presunula dole. „Konský nabijak.“ 

Nadvihol jej sukňu. Pravačka sa unavila. Postavil Veroniku na zem, ale 
stále ju pevne držal.  

„Ukáž!“ Obrove odhodlanie presvedčiť sa vlastnými rukami 
potvrdila prehodená zápalka v hrubých perách.  

„Varujem ťa! Opováž sa ku mne priblížiť!“ Rozmetané blesky vo 
Veronikiných očiach nemohli zastaviť obrovitého muža.  

To, čo sa udialo, nik z trojice násilníkov nečakal. Veronika sa 
zaprela ľavou nohou, pravá vyletela dopredu. Vysoko vyhrnutá sukňa 
držaná svalnatou pažou nebránila končatine v pohybe smerom nahor. 
Ostrý špic vysokej topánky sa nasmeroval medzi obrove nohy. Mierila 
presne. Účinok kopnutia znásobil pohyb obrovitej postavy smerom k 
nej.  

Zápalka vypadla z rozďavených pier obra. Doteraz bezvýrazná 
maska mäsitej tváre sa pokrčila strašnou bolesťou. Jeho dvaja komplici 
skameneli. Neboli schopní pohybu, ani keby príšerná bolesť ich 
kumpána naplnila úzky priestor chodby pred šatňou elastickým 
spojivom zväzujúcim údy.  

Obor stuhol. Otvorené ústa lapali po dychu, obidve dlane si 
pritláčal na rozkrok. Vytreštené oči sledovali Veroniku a snažili sa 
pochopiť, čo sa vlastne prihodilo. Nohy sa mu podťali, ani v 
spomalenom filme klesol na kolená. Vysoké telo sa prehlo do oblúku, z 
úst vyšiel akýsi chrapot. Rozšírené zreničky sa vyvrátili nahor. Ruky 
stále v rozkroku nemohli udržať stabilitu. Čelo tupo dopadlo na dlážku 
a obor sa prevalil ani drevený pajác.  

„Amen tma, rozkopla mu gule.“ Malý svalovec bol otrasený. Viera v 
absolútnu neporaziteľnosť kamaráta sa trieštila so skučaním zrútenej 
hory svalov. Neschopný ďalšej akcie, pustil Veroniku. „Ferovi rozkopla 
gule,“ zopakoval, aby si nahlas potvrdil, že to čo vidí, sa mu skutočne 
nesníva.  

Nečakane sa rozleteli vstupné dvere. Krídlo lietacích dverí odhodilo 
tretieho komplica, sklenená výplň sa s rachotom vysypala. Muž vrazil 
hlavou do steny a omráčený spadol na zem.  
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55. kapitola  

Profesor vybehol z dverí.  
Malý svalovec nebol dostatočne rýchly. V podobných situáciách sa 

cítil ako ryba vo vode, ale teraz jeho neporaziteľný kamarát robil 
bezmocnú trojnožku, z ktorej sa striedavo ozýval ryk porazeného býka 
a sípavý zvuk hustilky prudko naberajúcej do seba vzduch. Nereagoval 
dostatočne skoro.  

Profesorova päsť sa stretla s bradou malého svalovca. Úder 
otriasol lebkou, preniesol svoju energiu až do spánkových oblastí. Muž 
sa zviezol na kolená.  

Profesor schytil Veroniku za ruku a obidvaja sa rozbehli k východu. 
Musel ju vliecť za sebou. Vonku na schodoch zle stúpila. Vysoký opätok 
sa šmykol na hrane betónu, oddelil sa od topánky. Profesor ju 
inštinktívne podržal, inak by sa vyváľala v prachu príjazdovej cesty.  

Vonku sa Veronika zastavila pred nízkou budovou, osvetlenou 
ružovým neónom. Pohodila hlavou, vlasy jej zakryli tvár. 

„Skurvení hajzli!“ Vyzula topánku s vylomeným opätkom. 
Poskakovala tam ako bohyňa pomsty.  

Profesor si šúchal narazenú päsť pravej ruky, pričom tvár mal 
skrútenú bolesťou. „Nika padáme!“ 

„Nie! Ja sa tam vrátim. Tomu malému hajzlovi ukážem, koho môže 
omakávať!“ 

Vliekol ju násilím k autu, ale sa mu vytrhla. Zaklonila sa s rukou 
držiacou topánku bez opätka. Vložila do toho hodu celú nenávisť, 
hnev, bolesť, hanbu a pokoru, ktorou bola naplnená.  

Topánka spravila oblúk ponad strechu budovy. Trafila veľké E 
osamelo svietiace pred zvyškom reklamy. Neón sa otriasol, nosné 
trubky sa naklonili, a potom sa roztrieštil pádom zo šikmej strechy. 
Zvyšky ružovej žiary pokropili iskrami schody pred budovou. 

Pád jedného písmena posmelil nesvietiaci zvyšok a dve zarazené 
postavy ožiaril novovytvorený nápis: rosenka.  
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„Dofrasa!“ Profesor vytreštil oči nad skazou. Nekompromisne 
schmatol Veroniku za zápästie a ťahal ju preč.  

„Počkaj, vykrútiš mi ruku!“ Veronika skackala na jednej nohe.  
Zastali na okamih, kým si vyzula aj druhú topánku.  
Dvere na vchode sa rozleteli. Zvnútra vybehlo niekoľko chlapov a 

zarazili sa pred dymiacim zvyškom neónu, ktorý zatarasil schody.  
Utečenci sa dali do šprintu. Spásonosné biele autíčko sa lesklo 

kdesi ďaleko v tme pred nimi. Čas, ten nikde nestojaci rýchlik, svišťal 
svojím oceľovým tempom, vonkoncom nemilosrdne k ich bázni, 
strachu spútavajúcemu naučené vedomie rutinných pohybov.  

Pribehli, dychčiaci a rozhorúčení, ale kľúčik, zasratý kľúčik zrazu 
nepasoval do zámky. Dvere sa umúdrili. Naskočili do auta, ale 
zapaľovanie motora sa zaťalo.   

„Sensei, chytia nás.“ Veronika s hlavou obrátenou dozadu 
úzkostlivo sledovala rýchlo sa približujúce siluety supiacich postáv. 
Prsia sa jej rytmicky dvíhali od prudkého behu.  

Profesor precedil hrubú nadávku pomedzi zaťaté zuby. Veronika sa 
na neho prekvapene pozrela. Štartérom pretáčaný motor konečne 
naskočil.  

Biely Peugeot vyrazil bez svetiel. Vrazil do smetných nádob, ktoré 
sa s hrmotom rozkotúľali a podrážali prenasledovateľov. Zdesene 
vykríkla. V poslednom momente sa vyhli stĺpu trčiacemu uprostred 
cesty.  

Nahmatal potrebný spínač. Kužele svetiel sa zapreli do prašnej 
vozovky. V šmyku vyletel na hlavnú cestu. Až keď roztrúsené bodky 
sporého dedinského osvetlenia sa vytratili zo spätného zrkadielka, 
popustil nohu z plynu dole.  

Cesta sa krútila. Pred nimi sa týčila tmavá hradba lesa.  
„Zaboč!“ Veronika ukázala na lesnú cestu. 
Prudko zabrzdil a skrútol volant. Úkosom sa na ňu zahľadel.  
Prsia sa jej ešte stále nadvihovali od prežitého vzrušenia „Tu nás 

nenájdu.“ Veronika sa zaprela chrbtom do sedadla. Nadvihla zadok, 
vošla si rukami pod sukňu a stiahla pančuchy.  

„Sú v keli.“ Znechutene prepchala prsty prederaveným silonom.  
Pozrel sa na ňu, uvedomil si, že tentoraz hrubo nezanadávala. 

Spomalil a išiel krokom. 
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Hľadela kamsi na neurčitú líniu vyhasnutého obzoru, ktorý sa 
ukazoval pomedzi čierne kmene riedkeho lesa. „Prečo si to urobil?“ 
Povedala to ticho, takmer prepočul otázku.  

„Milujem ťa.“   
„Nemôžeš ma mať rád. Brala som drogy, kurvila som sa..,“ pritiahla 

si päty na sedadlo, pažami objala kolená. Celkom sa schúlila do klbka. 
„Si vysokoškolský profesor. Máš ženu, syna...“ Odmlčala sa.  

Cesta obchádzala čistinku, skrútila sa a ďalej nepokračovala. 
Konáre nízkej smrečiny zaškrípali o plech kapoty. Zastavil a zhasol 
svetlá. Magické prostredie plné rôznych odtieňov čiernej farby uvoľnilo 
nahromadené napätie.  

Vyzerala nečakane krehko a bezbranne. Uvedomil si, že svojou 
spoveďou sa mu oddala viac ako kedykoľvek predtým.  

„S kým si o tom hovorila?“  
„Si prvý,“ hlas sa jej zatriasol, „urobil si so mnou niečo strašné. 

Nemala by som ti to hovoriť. Tie dni bez teba mi pripadali ako roky... 
Sensei, nenávidím ťa za to. Mučíš ma, je to ďaleko horšie ako spútaná 
na tej posteli...“   

Kdesi v diaľke bolo počuť šum vody preskakujúcej cez kamene. Z 
lesa išiel dovnútra chlad. Motor priadol na neutrále. Zapol kúrenie. 

„Chcem o tebe vedieť všetko. Rozumieš?! Všetko!“  
Nahol sa k nej, oči si rýchlo privykli na tmu. Z černe vystupovali 

detaily jej tváre. Oči sa matne leskli. Bola blízko, neuveriteľne blízko. 
Objal ju ani keby ju chcel chrániť pred prízrakom vracajúcej sa nočnej 
mory. Jej prsty mu našmátrali opasok. Zvuk sťahovaného zipsu zaznel 
ako šľahnutie bičom. Jej dlaň na penise mu spôsobila okamžitú erekciu.  

„Vezmi si ma, chcem ťa, urob mi to. Sensei, prosím ťa...“ Slová 
šepkané do jamky nad kľúčnou kosťou ho privádzali do šialenstva, 
„...túžim po tebe, spáľ ma, unes ma kamsi preč, chcem ťa cítiť v sebe, 
prosím.“ Odtiahla sa od neho, aby sa nadvihla a šikovne si stiahla 
nohavičky. Presunul sa pod ňu na vedľajšie sedadlo. Dosadla zadkom 
na jeho stehná a prudko vykríkla. Schmatol ju za bedrá, usmerňoval 
nedočkavý pohyb panvy do správnej polohy.  

Temnota lesného porastu sa tratila za rosiacimi sa sklami.  
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56. kapitola  

Na hotel prišli, keď sa prvé zore pretláčali pomedzi Tatranské 
vrcholce. Na parkovisku obišiel auto. Aj v tme sa zboku dali vidieť 
škrabance. Klára bude zúriť, napadlo mu, ale hryzúcu myšlienku hodil 
za hlavu. 

V izbe otvorili príručný bar. Obidvaja boli vyprahnutí. Pery mu 
horeli, cítil na nich neustále jej vášnivé bozky. Rozdelili sa každý do 
svojej spálne.  

Ešte nestihol zaspať a dvere na jeho spálni sa otvorili. Vkĺzla mu 
pod prikrývku a stúlila sa mu pri boku.  

Obrysy končiarov horeli všetkými odtieňmi zapaľujúceho sa dňa. 
Les sa rozozvučal koncertom spevavého vtáctva. Objala ho pevne 
akoby sa bála, že jej utečie. Ponoril pery do voňavých vlasov. Krátku 
prikrývku pretiahol cez jej nahý chrbát.  

„Nepodarilo sa mu to.“  
„Čo?“ Nenapadlo mu hneď, čo chcela povedať.  
„Nezahubil vo mne cit.“  
„Iste.“  
„Prišiel jeden Sensei a Gaksé vzbĺkla ani vyprahnutá tráva.“  
„Vo východnej filozofii sa hovorí, že ak je študent pripravený, učiteľ 

sa objaví.“ 
„Som pripravená.“ V jej potláčanom dvojzmyselnom chichote 

zaznela nádherná bezstarostnosť.  
„Takže si pripravená?“  
„Nebudeš veriť, ale tú tvoju knižku o karme som prečítala celú.“ 
„Verím ti.“  
Pritiahla sa k nemu ešte silnejšie. Cítil tlak jej hrotov na ramene. 

Keď zaspala, vyslobodil si tŕpnucu ruku a obrátil sa na druhý bok.  
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57. kapitola  

Profesor sa manikúrkami snažil zarovnať vyčnievajúce chĺpky z 
brady. Vykrúcal hlavu, pretože sa dobre nevidel v malom zrkadielku 
opretom o podstavec stolnej lampy. V odchýlených dverách sa blysla 
nahá Veronikina postava. Natiahla sa pre osušku prehodenú cez rám 
dverí. 

Nečakane sa ozvalo energické zaklopanie.  
Mykol sa a nožničkami si pricvikol pokožku.  
„Choď otvoriť. Objednala som na izbu raňajky.“  
Prekvapene sa obrátil k jej spálni. Prstami zatlačil poranené miesto, 

aby mu nezačalo krvácať.  
„Chcela som vyskúšať, či to funguje rovnako ako v tých amerických 

filmoch.“ Jej ďalšie vysvetlenie prehlušila spustená voda.  
Utiahol si opasok na hotelovom župane a neochotne sa pobral ku 

dverám.  
„Starý, je to naša chyba!“  
Ohryzok mu takmer vyskočil z krku. Pozeral sa do čerstvo vyholenej 

tváre Karola Záhradníka. Rýchlo sa pozrel za seba. Medzera v 
pootvorených dverách Veronikinej spálne bola našťastie prázdna. 
Spravil krok dopredu, aby zakryl pohľad do izby. Držiac ruku na kľučke 
za sebou privrel.  

Záhradník musel nechtiac ustúpiť do chodby. Premeral si kolegu, 
zrak sa mu nakrátko zastavil na chlpatých nohách trčiacich spod 
županu. Vrátil sa pohľadom na jeho líce, kde z drobnej ranky sa 
vypotila kvapka krvi. 

„Musel som ťa obhájiť. Zo strany organizačného výboru sa jednalo 
o zrejmé, nekompetentné jednanie. Taká kapacita ako si ty, mala byť 
zaradená medzi úvodné prednášky.“ 

Vytriešťal na neho nechápavo zrak. Prednáška - rozsvietilo sa mu v 
hlave. Zabudol som na ňu ako na smrť, napadlo mu. „Prepáč Karol, mal 
som sa ospravedlniť... je to moja chyba...“ 
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„Peter, dobre rozumiem tvojmu protestu. Na tvojom mieste by 
som jednal rovnako. Negácia negácie, výsledkom je ignorácia 
minimálne jednej zo zúčastnených strán.“ Zasmial sa na tom ako na 
dobrom vtipe.  

Profesor Karlík zdúpnel. V perspektíve dlhej chodby sa zjavil 
hotelový sluha. Pred sebou tlačil servírovací stolík. Biela rukavica 
pridržala cinkajúce šálky, z kávovaru sa dymilo a na podnose búchali 
o seba prikryté taniere. 

Potiahol Záhradníka za rukáv. „Karol, aký protest? Zbytočne veci 
zveličuješ. Počkaj ma vo vestibule, pretečie mi vaňa.“ Snažil sa ho 
dostať preč.  

Záhradník nechápal nečakanú zmenu v profesorovom konaní. 
„Máš právo byť naštvaný, rozumiem, ale neúčasť prihlásenej 
prednášky je jasný protest.“ Potľapkal profesora po ramene. „Starý, 
veď som sa ťa zastal.“ 

Profesorov zrak úzkostlivo sledoval siluetu v hotelovej rovnošate, 
nekompromisne sa približujúcu k dverám apartmánu. Hovno rozumieš! 
V tom momente pochopil túžbu, ktorá dokáže vraždiť. To potľapkanie 
po ramene mu pripomenulo identický zážitok z Erosenky.  

Záhradník nepostrehol výboje za zúženými zreničkami profesora. 
„Starý, myslel som, že dnes ideš domov. Čo keby sme to prebrali 
cestou?“  

Tak ten sviniar sa mi chce navyše naládovať do auta. Zlosť ním 
začala lomcovať, ovládol sa iba s vypätím vôle. „Prepáč Karol, musím 
sa ešte zastaviť u rodiny. Zdržím sa.“ Povedal to s pohľadom 
fascinujúcim pikolíka za servírovacím stolíkom, aby sa otočil späť. 
Náhle mu bolo jasné, že katastrofa je neodvrátiteľná.  

„Nevedel som, že máš v Tatrách rodinu.“  
Chcel zabuchnúť dvere, ale bolo neskoro. 
 „Dovolíte pane. Mám tu objednávku.“ Servírovací stolík zastal za 

Záhradníkovým chrbtom. 
Záhradník sa otočil a odstúpil nabok. Profesor chtiac-nechtiac 

musel dať ruku z kľučky dole. 
Chlapec otvoril dvere apartmánu dokorán, aby mohol pretlačiť širší 

vozíček.  
Záhradník pri pohľade do izby potichu zahvízdal.  
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„Pane, váš podpis.“  
Profesor mechanicky podpísal účet a už nedokázal zabrániť 

kolegovi, ktorý sa pretisol dovnútra za hotelovým sluhom.  
Záhradník si obzeral luxusnú obývačku. Cez medzeru 

poodchýleného závesu zasvietilo dovnútra slnko. Oči sa mu pristavili 
na porcelánových šálkach, do ktorých pikolík nalieval kávu.  

„Čakáš návštevu?“  
„Pane, želáte si ešte niečo?“ Keď nedostal odpoveď na svoju 

otázku, pikolík sa obrátil a zabuchol za sebou dvere.  
Záhradník pokýval hlavou. Spodná pera sa vydula, kútiky úst mu 

uznanlivo poklesli. „Musím uznať, máš formát.“  
„Pridelili mi to ako náhradnú izbu v bežnej cene.“ 
„Náhradnú izbu...?“ Záhradník, aj napriek tvrdému pohľadu 

priateľa, neprejavoval snahu po odchode. Obrátil sa k spálni. „Pretečie 
ti vaňa.“  

V momente ako to dopovedal, hluk tečúcej vody sa zastavil. Úškrn 
na tvári sa mu roztiahol do sprisahaneckej grimasy. Mrkol na 
profesora. „Prepáč, starký. Ráno som vždy tak trochu natvrdnutý.“  

„Myslela som, že sa naraňajkujeme na terase.“ Veronikin rozhalený 
župan toho viac odokrýval ako zakrýval.  

Spínala si vlasy na vrch hlavy. Hľadela na profesora, ale vzápätí si 
uvedomila prítomnosť docenta Záhradníka. Chytila župan za okraje a 
pritisla si ho na prsia. Oči dievčaťa sa zúžili na malé štrbiny a lícne kosti 
vystúpili. Pohľad, ktorý upierala na nezvaného hosťa, mal v sebe 
postreh šelmy chystajúcej sa na smrteľný skok.  

Profesor na ňu fascinovane hľadel a to, čo videl v jej očiach, tú 
nedefinovateľnú krutú žiaru, u nej doposiaľ videl iba raz - za barovým 
pultom v Erosenke.  

„Kolegyňa...“ Záhradník neskrýval šok. Behal nepokojným zrakom z 
Karlíka na Veroniku a naspäť. „Peter, veď ja už niekoho nájdem... kto 
ma zoberie do Bratislavy.“ Cúval k dverám. Chcel niečo dodať, ale si to 
rozmyslel a vypadol preč.  

Profesor sa stretol s Veronikiným pohľadom ešte stále plným 
horkej zlosti. „Nedokázal som tomu zabrániť.“  

Veronika sa otočila a bez slova zmizla za dverami svojej spálne. 
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