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Ďakujem, že rešpektujete práva autorov.  

Každá knižka vyžaduje množstvo času a námahy.  

Ak ste náhodou získali túto knihu zadarmo, prosím aspoň, aby ste prispeli k 

mojej práci v podobe recenzie alebo odporúčania. Viem, že nie každý má 

peniaze kupovať všetky knihy, ktoré ho zaujmú, ale každý, kto získa a vie si 

prečítať e-knihu, má určite možnosť napísať a zdieľať svoj názor; prípadne, ak sa 

mu páčila, knihu niekomu odporučiť a práve takto podporiť a pomôcť 

spisovateľom, aby aj v budúcnosti mali čas a možnosť písať ďalšie príbehy a vy 

tak mali čo čítať.  



 

Volám sa Abbigail. 

Alebo aspoň to tvrdí lístok na mojom zrkadle. 

A môj lístok rád klame. 

 

Každý večer strácam pamäť. 

Každé ráno sa zobúdzam bez spomienok. 

Prázdna. 

 

Som cudzincom vo vlastnom živote. 

Chodiaca čierna diera. 

Sťahujúca ku dnu každého dosť hlúpeho, aby sa ku mne priblížil. 

 

Lenže je tu aj on. 

Samhain. 

 

Neviem, čo z toho má. 

Nechápem, načo sú mi blbé zápisky a videá. 

Netuším, prečo sa zapodieva mojim pokazeným, úbohým Ja. 

 

Ale zdá sa odhodlaný. 

Niečo čo ja, očividne, už dávno nie som. 

A možno... možno je presne to, čo práve teraz potrebujem. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Because the birdsong might be pretty, 

But it's not for you they sing, 

And if you think my winter is too cold, 

You don't deserve my spring. 

― Erin Hanson 
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17.2. 

Dnes som sa prešla okolo jazera. 

Na jazere bola  

rieka kačiek, 

 more hmyzu 

 a pokrýval ho  

oceán svetla. 

18.2 

Mama sa spýtala, ako sa mám. 

Odpovedala som, že sa cítim červeno. 

20.2 

Naučila som sa piecť Crème brûlée.  

Zase? 

21.2 

Obľúbené rifle som darovala.  

Na charitu. 

22.2 

Celý deň som upratovala. 

25.2  

Pohádala som sa s mamou. 

Aj otcom. 

Chcem dlhšiu večierku. 

26.2 

Neviem, aká dlhá je moja večierka. 

Neviem, o koľko chcem predĺžiť večierku. 



Neviem, ako dlho mám tú istú večierku. 

Neviem, načo by mi bola dlhšia večierka. 

27.2 

Dohodli sme sa, že mi skúsia predĺžiť večierku. 

Ako keby dokážem niečo len skúsiť. 

Šli sme so sesternicou do kina. 

Ukázalo sa, že 

tú večierku vlastne nepotrebujem. 

3.3 

Šla som von. 

Stretla som suseda.  

Z konca ulice. 

V mojom veku. 

4.3 

Otec vraví, že sa všetkým 

cudzincom väčšinou vyhýbam. 

Mama vraví, že som si ho všimla už niekoľkokrát  

ale nikdy nie „nadlhšie“. 

Otec vraví, že na to mám väčšinou príliš zlú náladu. 

Mama tvrdí, že som teenager, a preto som stále naštvaná na svet. 

6.3 

Sexi sused na mňa zakýval. 

Boli sme priatelia? 

Chodili sme spolu? 

To sa tak zle bozkával? 



7.3 

Prečo sa mňa pozeral? 

Prečo sa na mňa usmial? 

Prečo si ma všimol? 

8.3 

Zaseknutá na záhade suseda. 

V mojom veku. 

S modrými očami.  

A skvelým nosom. 

Píšem na žltý papierik. 

9.3 

Mama mi vysvetľuje,  

že žlté lístky mám na veci,  

čo chcem najbližšie spraviť. 

Otec dodáva,  

že ich používam často,  

ale vždy len na jednu vec. 

Obaja sa zhodli,  

že ich využívam na hlúposti. 

10.3 

Včera som bola v zlej nálade. 

Zase? 

Ako vždy? 

11.3 

Volá sa Sam(uel). 



12.3 

Je o 2,8226 roka starší. 

13.3 

Chodí do školy.  

Kde inde by chodil? 

14.3 

Modré oči.  

Odtieň neznámy. 

16.3 

Hnedé vlasy. 

Odtieň nedokážem 

pomenovať. 

18.3 

Nemá rád svoju  

nevlastnú mamu. 

19.3 

Oprava.  

Otcovu frajerku. 

20.3 

 Pozdravil ma. 

ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ 

1.4 

Každý.  

Jeden.  

Deň. 



16.4 
obúdzam sa v neznámej izbe na neznámej posteli v neznámom oblečení. 

A neznámom tele. 

Netuším, kde som ani ako som sa sem dostala.  

Netuším, kto som. 

S trhnutím sa posadím a s búšiacim srdcom sa rozhliadnem okolo seba, 

pripravená... na čo? 

Som sama, uvedomím si náhle. A všade je ticho. 

Zavriem oči a prinútim sa povoliť zovreté päste. Čokoľvek... nie, nič sa nehýbe 

a nie je dôvod sa báť?  

Som v izbe. Dievčenskej izbe.  

To... dáva zmysel? Rozhliadam sa a študujem svoje okolie. 

Miestnosť je sporo zariadená. Posteľ. Nočný stolík. Šatník. Knihovnička. Stôl 

s počítačom. Slabo-zelené steny a na tej priamo oproti veľký kalendár ukazujúci... 

dnešný dátum? Nástenka. Naľavo zase skriňa a nad ňou široké zrkadlo. 

Do oka mi padne lístok. 

Zamyslím sa, stuhnem a potom zo seba netrpezlivo strhnem periny. Opatrne 

vstávam. Po krátkom zaváhaní si nazujem papuče, ktoré vyzerajú vychodene... 

a sedia mi. Prichádzam bližšie a čítam. 

Meno: Abbigail Rothe 

Narodená: 3.4. 

Rodičia: Lara, Kiran 

Obľúbená farba: tmavozelená 

Obľúbené jedlo: palacinky 

Obľúbené zviera: panda 

Zamračím sa a zúfalo pátram v pamäti, či ja mám byť to dievča, o ktorom lístok 

hovorí. Neviem. Nepamätám si. 

Ale pozriem sa do zrkadla... a nad hlavou mám všetko vysvetlené.  

Z 



Som Abbigail.  

Mám rodičov.  

A mám rada pandy. 

Pandy. Vážne? Pokrútim neveriacky hlavou. 

Pohľad mi klesne na ďalší papierik, ešte menší, prilepený do stredu zrkadla. Na 

ňom je napísané Externá pamäť. Idú z neho slabé šípky doprava, vedúce k úzkej 

poličke so zošitom. Denníkom, opravím sa, keď zbadám dátumy na obale. 

Externá pamäť... odfrknem si. Zaváham medzi pobavením a úľavou. Mám zmysel 

pre humor? 

Na samotnej skrini nachádzam tretí papier, normálnej veľkosti, nazvaný 

Vysvetlenie. Začnem ho čítať, ale po chvíli ho púšťam z rúk popálená a radšej 

otváram úzku skrinku nad úzkou poličkou, v ktorej nachádzam ďalšie denníky, 

každý jeden v šokujúco krvavočervenom obale.  

Sú úhľadne označené a zoradené chronologicky. Hore sú tie najstaršie. Pár rokov 

staré, ak by som mala súdiť podľa kalendára. Ako idem nižšie, denníkov je čoraz 

menej. Najnovší je, zisťujem, práve na poličke, nechránený dvierkami, jasne 

viditeľný a hneď poruke. Zaváham. Načiahnem sa hore ale hneď sa aj zháčim 

a po zbytočnej pauze beriem do ruky práve najnovšie vydanie. Ako naznačuje 

názov a prebytok dátumov, je to skutočne? denník. Nie je... ani spolovice 

zaplnený. Zamračím sa. 

Neochotne si čítam pár strán.  

Zbežne listujem od konca k začiatku. 

Pozorne skúmam krátke vety a ešte kratšie odstavce. 

A prichádzam k prelomovému záveru. 

Ktokoľvek píše tento denník, nemá všetkých päť pohromade. A keď na to príde, 

ani dušu. 

Nič prekvapivé... súdiac podľa toho čo, všetko neviem. 

Rezignovane odkladám denník. Pochopím, že kôpka oblečenia na stole je pre 

mňa, a neisto sa obliekam. Všetko sedí, tak prečo sa v nich cítim tak nepohodlne. 

Potom, nevidiac inú možnosť, zamierim von čeliť čomukoľvek, čo ma čaká na 

druhej strane. 



Zbytok domu je... pekný. Pôsobí útulne. V porovnaní s mojou izbou musí každá 

izba pôsobiť útulne. Na dverách sú menovky a na zemi, zastanem, dokonca šípky. 

Farebné šípky, každá udávajúca smer do inej miestnosti.  

Na stotinu sekundy sa cítim príšerne a úboho neisto, pretože netrafím ani do 

vlastnej kuchyne. 

Potom sa rozhodnem, že je zbytočné o tom premýšľať. Prinútim sa pohnúť. 

Vtedy si uvedomím, že počujem zvuky. Syčanie. Tlmený rozhovor. Vrznutie 

stoličky, príbory narážajúce o tanier. Po nose a uchu prichádzam do kuchyne, kde 

na mňa už s prázdnou stoličkou a úsmevmi čakajú dvaja ľudia. Moji rodičia, 

predpokladám. Muž stojí za šporákom a žena sedí za stolom a niečo je. 

Obaja majú niečo po štyridsiatke. Obaja vyzerajú, akoby sa chystali do práce. 

Obaja pôsobia normálne a veselo. Cudzo. 

Zastanem na kraji miestnosti, zmätená a stratená v myšlienkach a vlastnom okolí. 

Muž je vysoký. Má blond vlasy. Pár vrások, jemné šediny, ale je aj prekvapivo 

(prečo mi to príde prekvapivé?) štíhly. Žena má o niečo viac vrások. Hlavne 

okolo očí. Tmavoryšavé vlasy má stočené do elegantného drdolu. Vyzerá, ako má 

asi vyzerať mama, ale aj... unavene. Jej úsmev sa zdá stopercentne prírodný 

a svojou intenzitou akoby sa snažil rozsvietiť celú miestnosť. 

„Dobré ráno, srdiečko,“ popraje mi okamžite... Laura? Lara, opravím sa. 

Neistá, zostávam ticho, nevediac, čo mám robiť, neistá, či ma žena za stolom má 

nazývať srdiečko. Naštvaná, že... 

„Dúfam, že si sa dobre vyspala. Príde tvoj učiteľ. Dnes máš hodinu,“ usmeje sa... 

otec. 

To ma na chvíľu vyvedie z miery, pretože neviem, či sú už takí zvyknutí na moju 

chýbajúcu pamäť a jej nedostatok len ignorujú alebo mi len pripomínajú niečo, na 

čo by som si sama osebe nespomenula. 

„Dobré ráno,“ poviem ticho.  

A myknem sebou. Nespoznávam ani svoj vlastný hlas. 

Je ticho. Tehotné, prázdne, zbytočné, očakávajúce ticho. Chcela by som utekať 

alebo kričať z neprirodzenosti a nespravodlivosti a zmätenia na mieste, kde má 

byť moja osobnosť. Výkrik sa však ani nepriblíži k mojim perám.  



„Dáš si?“ spýta sa Kiran s úsmevom (akoby ignorujúc ťaživé ticho) a ukáže na 

panvicu s Crêpes Suzette. 

Prikývnem. A rečnícky sa samej seba pýtam, ako to, že viem, ako sa veci volajú 

a že väčšina ľudí v mojom veku chodí do školy namiesto, aby chodili učitelia 

k nim, ale nemám ani poňatia, kto sú títo ľudia. 

„Niekedy na raňajky nemáš náladu,“ vysvetlí mi žena, Lara ... mama, prečo sa 

radšej spýtal, potvrdzujúc, že môjho zabúdania sú si vedomí. To ma trochu 

upokojí. 

„Je to výzva,“ mrkne na mňa otec a s ostentatívne pôžitkárskym výrazom ovonia 

obsah panvice, aj keď prenikavá vôňa pomarančov sa už rozprestrela po celej 

miestnosti a pohltila všetko naokolo. 

„Ale palacinky sú väčšinou zaručená výhra,“ usmeje sa... mama.  

A mňa by zaujímalo, kedy výhrou nie sú a prečo by ňou nemali byť vždy, ak je to 

moje obľúbené jedlo.  

Zostávam ticho. Nevidiac inú možnosť sa priblížim bližšie a sadnem si za stôl. 

Pozorujem ich. Pozorujem všetko. 

Neznáme taniere vyťahované z neznámych miest v neznámej skrini. Šálku a na 

nej to, čo má byť moje meno. Ich ľahké úsmevy, statočné úsmevy, zvyknuté, 

nútené, milujúce, pokrútené úsmevy skrývajúce dávno prežitý a asi každý deň 

čerstvý poprašok smútku. 

Keď je všetko jedlo naservírované, čaj naliaty, citrón aj med pripravený a všetci 

sme nepohodlne, nesmelo usadení, som o niečo pokojnejšia, som o niečo viac ako 

oni, teraz, keď pokoj a šťastie zbalili kufre a môžeme si užiť ráno ako rodina.  

„Máš nejaké otázky, zlatko?“ začne otec a ja v jeho tvári zúfalo pátram po 

akejkoľvek stope podráždenia alebo falošnosti, ale nachádzam len pochopenie. 

Trpezlivosť. Lásku.  

Utrpenie s lyžičkou cukru a kvapkou smotany k tomu. 

„Nemám osobnosť,“ načnem opatrne a oni sa nebadane uvoľnia a zasmejú. 

Neviem, či je smiech najlepšia odpoveď na také vyhlásenie, ale čo ja viem, počuť 

v ňom úľavu, tak nereagujem. 

„Podľa čoho súdiš?“ zaujíma sa mama. 



 

  



 

 

 

 

 

 

Dnes som hodinu preplakala. 

A ďalšie dve hádzala vecami. 

Papier klame. 

Ja klamem. 

Mama klamala, a keď som našla dôkaz,  

odvážila sa to poprieť. 

Mala som sestru. 

Je mŕtva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.6 
čebnice na hodinu nachádzam ľahko. Sú presne tam, kde by som ich 

očakávala. Jasne viditeľné, úhľadne zložené s priamočiarym nápisom 

a krátkym popisom k tomu. 

Moja izba je vlastne celkovo veľmi prehľadná. Usporiadaná. Uprataná... asi ako 

vzorové alebo dizajnérske domy na predaj. Ako keby tu nikto ani nežije. Aké 

výstižné. Rada by som sa kvôli tomu označila za poriadkumilovnú osobu (prístup 

pohár poloplný), ale poriadok musí byť skôr nutnosť. Zatiaľ som totiž nemala 

najmenší problém čokoľvek nájsť, keďže všetko naokolo sa ide roztrhať snahou 

pomôcť mi. Všetko je označené. Vysvetlené. 

Ako mapa pre blbých. Pre cudzinca, akým samej sebe som. 

Niečo na tej úhľadnosti mi však príde neprirodzené. Mám nevysvetliteľný, 

neopodstatnený? pocit, že poriadok tu byť nemá a namiesto podvýživenej 

nástenky by po stenách mali visieť plagáty, z vešiaku by mala prevísať kopa 

oblečenia z minulých dní a podlaha a stôl by mali byť vidieť len pri špeciálnych 

príležitostiach. A pritom... 

Nemám veľa nábytku. Nemám veľa oblečenia. Nemám takmer žiadne dekorácie 

a doplnky. Nemám veľa pomôcok do školy. Nemám... sentimentálne zbytočnosti. 

Moja izba nemá dušu ani život, ale tak to ani ja. 

Pri prehrabovaní sa „svojimi“ vecami sa vlastne cítim viac cudzo než doteraz. 

Ako pozostalý, triediaci veci po svojom vzdialenom, chudobnom a opustenom 

pradedovi. Konfrontovaná zas a znova s jasnou pripomienkou, dôkazom, že život 

je krátky a až príliš často nedôležitý, len zrnko piesku ... kvapka vody v oceáne. 

Keď už vynakladám všetku tú námahu dokonale si prispôsobiť izbu, mohla by 

som to tu aj trochu... poľudštiť, uvedomím si. Pretože zobudiť sa v takomto 

poriadku mi asi nepridáva na dobrej nálade a len zdôrazňuje ten príšerný pocit 

prázdnoty v mojom vnútri naokolo. 

Aj keď... zamyslím sa a predstavím si okolo seba sošky, fotky a podobné ozdobné 

blbosti. Možno to nie je najlepší nápad. Ak by som tu uvidela niečo veselšie 

a optimistickejšie než je táto šedá a biela a čierna, asi by som neodolala nutkaniu 

ich na mieste roztrhať a ich kúsky ešte hodiť o stenu vyhodiť. Bez spomienok pre 

mňa nemajú hodnotu ani žiadnu cenu. 

Takže možno preto. 
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Koniec úryvku 


