
AKO LEN MÔŽEM 

    Každú stredu som tam musela stáť a pretŕčať sa pred ostatnými babami. 

Už ma to nebavilo, stále tam chodiť. Áno, hovorím o tanečnej škole, do 

ktorej som chodila každý týždeň. Nikdy som nemala stres, no dnes akoby 

ma niekto vypol. Nič. Dívalo sa na mňa priveľa očí. Okrem vždy usmiateho 

trénera a mojej dievčenskej tanečnej skupiny na mňa hľadelo aj pár ďalších 

nezvyčajných ľudí. Matka, otec a porota. ,, Keď budeš drieť a dávať do toho 

maximum dosiahneš toho veľa,” prízvukovala mi každý deň, keď sa mi 

niečo nechcelo, moja mama. Presne kvôli nej som chodila na tu hnusnú 

tanečnú. Dnes som tu stála ako obarená. ,, Slečna Hillerová ste 

pripravená?” vytrhla má z myšlienok najstaršia porotkyňa. Samozrejme, že 

som nebola. Dve skúšky nestačili nato, aby som mohla bezchybne 

zatancovať. Nikto to nechápal. Ani moja najlepšia kamarátka Sára. Pozrela 

som na moju mamu a tá len kývla, aby som odpovedala. Preboha. Taký 

stres som nemala asi nikdy. ,, A..a..a.. áno som pripravená,” povedala som 

trasľavým hlasom. Tréner Alex sa na mňa pozrel, usmial sa (však ako inak) 

a zapol hudbu. Ozvali sa prvé tóny. Hudba letela po celej tanečnej sále. 

Začala som tancovať prvé kroky. Opadol zo mňa stres. Konečne, už mi z 

neho bolo zle. Raz a dva a tri a raz a dva.. Kroky ubúdali, no hudba akoby 

stále bežala dookola. Zrazu mi došiel dych. Nemohla som sa nadýchnuť. 

Posledné, čo som zaregistrovala bola matkina vyčítavá tvár. Ten obraz 

budem mať v mysli navždy. 

 Ráno ma zobudili sestričky.  

 

 

 

 

 

 



Vymieňali mi infúziu. ,, Kde to som?” nechápavo som hľadela na sestričku. 

Presne som to vedela. Som v nemocnici. Vedela som to až moc dobre, a 

preto som to potláčala. Z nemocníc som nikdy nemala dobrý pocit. Zvlášť 

po niekoľkých pobytoch tu. Väčšinou to boli slabosti,  ktoré moja mama 

pripisovala neskorému zaspávaniu a skorému vstávaniu. No jasné, že to 

bolo z tej jej tanečnej. A všetkých iných krúžkov. Doučovania, jazyky, klavír 

aj spev neboli moc zábavné krúžky, a preto ma vyčerpávali. ,, V nemocnici 

milá moja. Včera si to asi prehnala s fyzickou aktivitou a odpadla si. Tvoja 

mama vyzerala naštvane. Povieš mi čo sa stalo?” prebrala má z myšlienok 

sestrička. Až teraz som si ju poriadne všimla. Bola zavalitej postavy, 

dokonalé nechty a prefarbené vlasy. Mlčala som. Stisla som pery a ona 

pochopila, že o tom nechcem hovoriť. Moja matka sa nikdy nepoučila a 

stále ma vodila z krúžku na krúžok. Za deň som mávala dva-tri krúžky a 

unavovalo ma to. Ostatné spolužiačky chodili von. Skúšali fajčiť, piť, žili 

naplno a ja? Sedela som na krúžku alebo doma nad knihami. 

     V nemocničnej izbe som zostala sama. Všetky sestričky odišli. Zrazu 

som zbadala moju matku. Videla som ju ako kráča. Ako sa približuje. 

Zamrazilo ma po celom tele. ,,Je to celé v háji! Kde si mala rozum? Mala si 

sa vyspať! Isto si bola do noci na mobile!” začala prudkým tónom. ,, Ehm.. 

Ty si mi ho zobrala a spať som išla už o ôsmej. Som strašne vyťažená 

mami,” pokúsila som sa zmierniť situáciu. No moja matka sa nedala: ,, Ale 

prosím ťa, v škole sa isto naháňaš za chalanmi, a potom nevládzeš na 

tréningoch. Porotcovia boli rázni a povedali, že toto nemá zmysel. Zničila si 

si budúcnosť!”. Bola to jej budúcnosť.  

 

 

 

 

 

 



Ja som chcela cestovať a fotiť. Vlani som si kúpila z poctivo našetrených 

peňazí fotoaparát a odvtedy je môj najlepší kamarát. Keby o ňom mama 

vedela, zabila by ma. Isto by povedala, že tie peniaze som mala na výšku 

alebo podobne. Fotiť som chodila vždy, keď sme boli na chate a mala som 

ísť nazbierať drevo na oheň. Odfotila som vždy len pár detailov prírody, no 

stáli za to. Takmer som zabudla, že je tu so mnou moja matka. Takmer. 

Tak hnusné slovo. ,,Nechcela som ,ale zatienilo sa mi pred očami a 

nedokázala som nič robiť. Kto vlastne vyhral?” pokračovala som opatrne.  

„Nejaká Horváthová. Nebola dobrá, ale isto lepšia než ty,” odsekla 

znechuteným hlasom. Sára. Sára sa predsa len zúčastnila. Keby nebolo jej, 

mala by som to v kapse, lebo len my dve sme vedeli zatancovať hociktorý 

štýl tanca. Tréner vždy vravel, že sme najlepšie. Keď sme sa stali 

najlepšími kamarátkami sľúbili sme si, že nepôjdeme na rovnakú súťaž. Až 

doteraz. 

Doma vládlo neprestajne ticho. Nezvládala som ten stres, ktorý na mňa 

všetci zhadzovali. Nezvládala som svoj život. A tak ako aj vo filmoch 

pobrala som sa do kúpeľne. Prehľadala som snáď všetky zásuvky. Počkať. 

Všetky nie. Ešte otcova. Pomaly a potichu som ju otvorila a tam na mňa 

cerili zuby žiletky. Vybrala som najostrejšiu a zamkla som. Vyhrnula som si 

rukáv a pomaly som priblížila žiletku k ruke. Spomalil sa čas. Neviem, čím 

to je, ale isto sa spomalil. Zatlačila som na žiletku a potiahla. Zľava 

doprava. Cítila som ako mi stekajú prvé kvapky krvi po rukách. Sadla som 

si. Prišla nevoľnosť a opäť závrat. Zahmlievalo sa mi pred očami. Nič. Len 

zvuk. Klopanie na dvere. Kričanie oboch mojich rodičov. Nič som však 

nevidela. A zrazu... Bola som v niekoho náručí. Ďalej nič. Akoby niekto 

prestrihol moju minulosť. 

 

 

 

 

 



Opäť sestrička. Opäť nemocnica. Déjà vu. Učili sme sa to v škole. Máme 

pocit, že sme daný okamih už niekedy zažili. No ja som tento pocit naozaj 

zažila. Niekoľkokrát. Ešte len chýba matkina naštvaná a sklamaná tvar. 

Lenže teraz. Teraz sa usmievala. Bolo vidno, že nespala. Kruhy pod očami 

boli priveľké. Mala výčitky. ,, Prepáč ja som...,” začala som, no ona má 

prerušila. ,, Všetko je to moja vina,” odhlásila som ťa zo všetkých krúžkov a 

prihlásila na volejbal, kde si tak dlho chcela ísť. A ešte na fotografický. 

Videla som všetky tie fotografie. Je to úžasné. Vieš koľko môžeš na nich 

zarobiť?” ,, Mami, myslíš tým, koľko môžeš zarobiť TY,” obvinila som ju. 

„Prepáč, ale ja som len prekvapená, že si mi o tom nepovedala. Kebyže 

nemáš heslo, ktoré viem na notebooku, tak by som ich nikdy nevidela.” 

,,Mami,” začala som opatrne ,, neukázala som ti ich, lebo by si mi nadávala, 

že sa nevenujem škole. Predať ich nie je to, po čom túžim.” Mama len 

prikyvovala.  ,, Jasné drobček, ako len chceš,” vydala zo seba nakoniec 

nejaký zvuk. ,, Už..,” začala som hovoriť cez zuby, ,, nie som  tvoj drobček. 

Odkedy si má zavrela v izbe, aby som sa tam učila do konca môjho života,” 

dokončila som a vydýchla si. Prvýkrát v živote som v rozhovore s matkou 

mala moc ja. Vždy som len opatrne prikyvovala, no vedela som, že dnes je 

zraniteľná. ,, Áno, viem,  nemala som to robiť, bola som zaslepená, lebo 

som chcela, aby si to v živote ďaleko dotiahla,” nadýchla sa, aby mohla 

pokračovať. „Ale teraz sa všetko zmení,“ sľubujem. 

Prázdne slová. Úplne prázdne slova. Neverila som im. Ale to, že má 

odhlásila z tých hnusných krúžkov som brala. Nebudem jej dôverovať ako 

v detstve, ale budem jej veriť ako len môžem... 

 

 

 


