Moja cesta
Nádych nosom. Výdych ústami. Drž tempo! Kŕč v bruchu. Oheň v pľúcach. Dýchaj! Za
zákrutou sa lesná cesta končila a napájala sa na asfaltovú. Cieľ trasy už som mala ako
na dlani. Prinútila som svoje svaly pracovať a rozbehla som sa ešte rýchlejšie. Ako
vždy až na pokraj svojich síl. Vybehla som z lesa a prešla do kroku. Tvár mi horela a
nohy som mala ako zo želatiny. Cestou domov som už len kráčala. Svet sa kúpal v
prvých slnečných lúčoch a ľudia ešte len rozospato vykukovali z okien a pretierali si
oči. Rada som takto začínala deň.
Ležala som na záhradnom ratanovom lehátku. Slnko pálilo, aj v plavkách mi bolo
horúco. Bolo počuť štebotanie vtákov. Žiaden iný zvuk nenarúšal tento dokonalý
pokoj. Žijem v oblasti ďalej od mesta, v starej zrenovovanej vile. Celý náš pozemok je
ohraničený päť metrov vysokými tujami. Celkom ako odrezaný od sveta.
Pretočila som ďalšiu stránku knihy, ale písmenká sa mi už zlievali pred očami a vôbec
som nevnímala ich obsah. Tak som sa radšej ponorila do myšlienok.
...
Ulica bola prázdna. Obzerala som sa za každým známym domom, či v okne nezazriem
zvedavé pohľady. Premeškala som správny čas, takže tiene noci ma už neskryli.
Ktokoľvek z miestnych by bol svedkom toho, ako sa potajomky vraciam domov za
úsvitu, neodriekol by si to potešenie nabonzovať ma. A to mi rozhodne nechýbalo k
šťastiu.
Chcela som kráčať rýchlejšie, ale sotva som vládala klásť nohu pred nohu. Bola
som unavená. Alkoholový opar, ktorý mi zastieral zrak a myšlienky postupne
vyprchával. No tlak v hlave nepovoľoval. Ešte stále som mala pocit, že na tele cítim
jeho nástojčivé dotyky.
Pred bránou svojho domu som si vyzula topánky. Nemohla som si dovoliť ani
najtichší zvuk. Ladne som prehupla cez bránu a potom vliezla do pootvoreného okna
na dolnom poschodí, cez ktoré som sa večer rovnako nenápadne vykradla von.
Našľapovala som na špičky a dýchala plytko. Vybehla som hore schodmi a vkĺzla do
svojej izby potichučky, ako myška. A bola som vo svojej posteli. Akoby sa nič nestalo.
...
Vo svojom veľkom dome, odtrhnutom od sveta mám svoju izbu. Tiež dosť veľkú. Je
zaprataná knihami a pohármi z úspešných gymnastických súťaží. Pri niektorých stoja

aj fotky. Fotky usmiatych dievčat vystretých ako sviece s vlasmi vyčesanými do
prísnych drdolov. Každá mala na krku zavesenú medailu.
...
„A raz! A dva! A tri! A štyri! Kolená! Špičky dopnúť!“ Pozrela som dole na svoje nohy.
Každý sval až po malíček na chodidle som mala napnutý na prasknutie. Zrazu ma
ktosi zozadu zdrapil za vlasy a potiahol. „Hore hlavu! Si gymnastka!“ Trénerkin krik mi
zarezonoval v ušiach. Už som si viac nedovolila pozerať sa inam, než pred seba.
...
Všetko je také tiché, nehybné. Za oknami čiernočierna noc. Izba plná spomienok na
môj život osvetlená slabým svetlom lampy pôsobila nostalgicky. Pomalá smutná
pieseň pustená na najnižšej hlasitosti ten dojem ešte zvýrazňovala.
„Mám všetkých tých démonov ukrytých v sebe. Nikto ich nemôže vidieť. Nikto len ja a
ty si ten dôvod,“ zneli slová piesne. Aké trefné. Keď takto ležím každý večer na posteli
... sama, neviem sa zbaviť myšlienok na to, aké by to bol, keď to bolo inak.
...
Ležali sme vedľa seba medzi rozhádzanými obliečkami a vankúšmi. Nahí, lesklí od
potu, snažiaci sa opäť chytiť dych. Striaslo ma od dotyku chladného vzduchu na koži.
Chýbalo mi teplo jeho tela. Objal ma a privinul si ma do náručia. Vždy bol ku mne
nežný. Ohľaduplný. Možno nie slovami, ale takto mi to vynahrádzal.

Nádych. Výdych. Tempo. Už len asi päťdesiat metrov. Štyridsať! Tridsať!
...
Stuha letela vo vzduchu. Dokončila som sériu akrobatických prvkov a chytila ju. Áno!
Teraz rovnováha. Drž, dva, tri. Skok. A tanečné kroky. Pracuj, pracuj, pracuj...
...
...Tri, dva, jedna! Vybehla som z lesa. Prudko som dýchala.
...
Adrenalín postupne vyprchával, ale radosť z úspechu mi ešte dodávala silu. Zo
súťažnej plochy som odchádzala v hlúčiku ostatných gymnastiek. Z každej strany
prichádzali gratulácie a úsmevy. Pohľadom som preletela rozhodcovský stôl. Tvár,
ktorú som hľadala som nenašla. Ostala po nej len prázdna stolička. Pretože bežala

hneď oproti mne. Elegantné topánky na podpätku stratila niekde na pol ceste, ale
nevyzerala, že ju to trápi. Hodila sa mi okolo krku. Povedala niečo, čo nás obe
rozosmialo. Ani jedna z nás dnes totiž nečakala úspech.
...
Presne tak. Prečo stále spomínať na to zlé. Zažila som aj pekné chvíle. A vôbec ... kto
vraví, že to zlé je zlé? Život nás učí. Čím viac sa budeme snažiť prekonať hranice
svojich možností, tým ďalej tie hranice posunieme. Čím viac rán dostaneme, tým viac
budeme nabudúce schopní zniesť. A navyše ... naučíme sa vážiť si pokoj. Jarný vánok
s arómou trávy a hliny. Dotyk slnečných lúčov na tvári. A hlavne jednoduchosť a
dobrotu ľudí okolo seba. Dobrotu z ľudí cítiť. Keď sa im pozrieš do očí, srší z nich
príjemné teplo. Takí pohľad majú všetci, ktorých mám okolo seba. A keď takto
pobehujú po lúke a hrajú sa, ako malé deti, nedá sa pochybovať o ich dobrote a
prirodzenosti. Je medzi nimi aj mama. Hrá sa na frajerku a snaží sa chlapov poraziť v
hode kameňom. Cerí zuby v úsmeve a vietor jej strapatí dlhé blond vlasy.
...
„Keď mužovi na tebe záleží, správa sa inač.“
„Fajn mami. Už dosť.“
„Vieš, pre muža je ľahké spraviť zo seba chúďa keď ťa chce pre...“
„Dosť! Prosím!“
Nechty som si zarývala do dlaní a triasla sa od vzlikov. Zmietala so mnou beznádej a
hnev. Nerozumie tomu, tak nech sa do toho nepletie! Vlastne ani ja tomu
nerozumiem. Ale je na ňom niečo ... niečo, čo som pri nikom inom necítila. Niečo,
prečo verím, že stojí za to bojovať a nevzdať to. Ale neviem sa zbaviť strachu, že sa
mýlim. Inak by ma jej slová tak veľmi neranili.
...
Kameň pristál na zemi. Ani zďaleka nedoletel tak ďaleko ako ostatné. Dalo sa čakať.
Každý robí chyby. Aj dobrí ľudia. Čo by som ja potom bola za človeka? Akonáhle sa
vyhrabem z jednej horúcej kaše, hneď zasa spadnem do ďalšej zmesi problémov.
...
Cítila som nápor vetra. Počula som vrčanie motora. Cesta predo mnou bola lemovaná
lúkami a lesmi a končila sa kdesi v nedohľadne. Pri každej zákrute sa stroj mierne

naklopil a vzápätí opäť vyrovnal. Ovládať ho bolo ako tanec ... prirodzené a ladné.
Slovami sa nedalo opísať, ako veľmi som jazdu na motorke milovala. A rovnako aj
výhľad na slnkom zaliatu krajinu a nenahraditeľný pocit slobody. Po tvári mi tiekli slzy,
ale to pod prilbou nikto vidieť nemohol. Túžila som ísť ďalej. Ďalej a rýchlejšie. Nechať
všetko trápenie za sebou. Rany, čo nás robia silnejšou? Ber to čert! Viac rán už
nezvládnem. Viac sklamaní, hnevu ... niekedy nie sme takí silní, akoby sme chceli byť.
Ale v tejto chvíli na tom nezáleží. Toto je môj liek na dušu. A ak pri mne nikto
nezostane, tak slnko vo dne a mesiac v noci budú moji spoločníci. Ak nebudem mať
viac možnosť cítiť lásku človeka, tak aspoň teplo slnečných lúčov a vietor vo vlasoch.
Svet okolo je plný lásky a šťastie sa skrýva v maličkostiach.

