
1)
„Čo keby som si našla milenca?“ opýtala sa Anna
a prudko sa oprela dozadu, až jej nadskočili veľké pr-
sia. Pohľadom modrých očí prebehla po útulnej ta-
lianskej reštaurácii na nábreží Dunaja.

„Prosím ťa,“ zahriakla ju Monika a rázne zavrela
jedálny lístok, „milenca, v tomto veku?“ spýtavo na-
dvihla obočie.

„Čo tým chceš povedať, v akom veku?“
„Dobre, vek neriešme, ale i tak to nie je najlepší nápad!

Máš predsa skvelého muža, iste poznáš to príslovie –
mala sa koza dobre, išla na ľad tancovať...“

Anna ohrnula nos: „Neznášam, keď mi stále pri-
pomínaš, aký je Oliver super.“

„No dobre, dobre... Ale nerúť sa do niečoho, čo
môžeš neskôr oľutovať. Oliver je fakt fajn, je ti pri
ňom dobre, potrebuješ prísť o to, čo máš, aby si to ve-
dela doceniť?“

„Nezveličuj, Monika,“ Anna zabubnovala prstami
po stole, „len by som si vyskúšala, či som ešte príťaž-
livá aj pre iného muža. Nudím sa.“

„Keď sa nudíš, premiestni nábytok, vymeň se dačku,
poumývaj dlážky alebo vymaľuj byt. A hneď ťa prejdú
šteklivé chúťky.“

„To má byť nová forma sexu?“ zasmiala sa Anna.
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„Nie, tou je spoločné upratovanie, drahá. Vtedy ste
si vraj bližší. Čítala som, že pri umývaní okien vo dvo-
jici je celkom dobrá zábava.“

„Hrozná predstava,“ Anna sa zahľadela na Mo-
niku. „Vieš, že som si začala lakovať nechty na no-
hách?“ opýtala sa, nekomentujúc Monikine rady.

„A to už prečo?“
„Nikdy nemôžeš vedieť, či niekoho nestretneš...“ po-

bavene vysvetlila Anna.
„Bože, ty si hrozná... Mne by skôr napadlo, že

chceš vyzerať dobre, keby ťa porazilo a v nemocnici by
ti museli strihať šaty,“ uškrnula sa Monika.

„Ha-ha-ha, to je fakt dobré, ale nie sme také staré,
aby sme si nemohli ešte niečo užiť.“

„Máš pravdu,“ prikývla Monika. „Nie sme také
staré, aby sme si nemohli ešte užiť, ale ani mladé, aby
sme si dokafrali život a napokon na staré kolená zos-
tali samy.“ Slovo staré zdôraznila a pozrela Anne do
očí. Čo je to s ňou? premýšľala. Veď ani im to už s To-
mášom bohvieako v posteli neklape. Teda klapne to
raz za mesiac, možno za dva. Tomáš alibisticky tvrdí,
že to neklape predovšetkým jej.

„Panebože, Monča, aké staré kolená? Aké samy?
Nik by sa predsa nerozvádzal, taká hlúpa predsa nie
som. Čo to máš za predpotopné názory?! Hovoríš
ako moja deväťdesiatdeväťročná prateta.“

Moniky sa Annina poznámka dotkla. „Čo sa ti ne-
páči na Oliverovi?“

„Ja neviem, máme akési smutné obdobie. Môj chlap
už nie je, čo býval,“ Anna naklonila hlavu nabok.

„V akom zmysle?“
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„Príde domov, natiahne si hnedé obnosené men-
čestráky, obuje papuče, naje sa a zvalí na sedačku. Ak
nerátam gaučovú polohovú akrobatiku a mierenie
ovládačom na televízor, to je všetko, čo večer robí.
Nechce sa mu ísť do kina, divadlo už pred ním ani ne-
spomínam, nedostanem ho ani len na prechádzku.
Neviem, čo sa stalo.“

Monika mávla rukou: „Pozri sa na to racionálne.
V živote sú také etapy. Oli ti je vo všetkom oporou,
máte šikovnú dcéru, chodíte na nóbl dovolenky, pra-
cujete, ste zdraví... No a v určitom veku sa už nikomu
nechce labzovať po akciách a podnikoch,“ skonštato-
vala vecne. „Hádam si nechceš nejakou hlúpou neve-
rou pokaziť skvelý vzťah?! Nemusím ti pripomínať, že
nevera sa nedá odpustiť,“ zdôraznila a spomenula si na
slová svojej nebohej mamy: Čo by iná za to dala...
Veru, keby ona mala manžela aspoň z tretiny ako Oli-
ver, bola by od šťastia celá bez seba. Kým Oliver Annu
dobreže nenosí na rukách, ju Tomáš celý život iba
okrikuje, kritizuje a buzeruje. Je jeho slúžkou, ženou,
čo mu postáva za chrbtom, aby ho čo najrýchlejšie ob-
slúžila. I tak nie je spokojný, nič nie je podľa jeho pred-
stáv. Svoj šatník tiež podriadila Tomášovmu vkusu. Ke-
dysi nosievala volániky, pastelové farby a do tváre jej
padala dlhá melírovaná ofina. Teraz má krátke hnedé
vlasy a chodí v čiernom, aby pôsobila štíhlejšie, a v dos -
tatočne voľnom oblečení, aby zamaskovala pribúda-
júce kilogramy okolo pása. Za posledné roky si nič
nové nekúpila, väčšinu vecí vrátila, lebo nevládala po-
čúvať Tomášove posmešky. Iba jednu krikľavo čer-
venú blúzku s volánmi na manžetách ešte stále ukrýva
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v skrini. Možno raz, ak ju vôbec zapne, si ju oblečie.
Jemu na truc.

Prestala sa líčiť, nech nevyzerá ako striptérka, a varí
výlučne jedlá, ktoré varieva aj jej svokra. Nešetrí tu-
kom, smotanou, prílohami, kupuje nezdravé potra-
viny, ale i tak to nie je podľa Tomášovho gusta.

Guláš si už veru mohla odkukať od mojej mamy!
zarezonovali jej v ušiach manželove príkre slová.
Mala by od nej odkukať najmä jej zvedavé spôsoby,
prostoreké otázky či jedovaté poznámky, potom by
sa vedela Tomášovi postaviť. Namiesto toho ju chytá
panika a strach z vlastného neúspechu. Neverí, že sa
ešte niekedy vzbúri, presadí si svoj názor a nájde
dávno stratenú rovnováhu.

„Vieš, Monika, necháp ma zle, Oliver je dobrý
chlap, ale už sa mi vôbec nevenuje a mne to chýba,“
skonštatovala Anna po chvíli. Kedysi bol Oliver ga-
lantný muž, pozorný, zaujímalo ho všetko okolo nej,
ich manželstvo bolo naozaj bezchybné, a dnes na ňu
očividne kašle. „Občas ho podozrievam, či nemá ne-
jakú inú.“

„Oliver?“ Monika na ňu prekvapene pozrela. „Tak
o tom, Anka, silne pochybujem. Netráp sa, pusť hlú-
posti z hlavy, lebo si sama dačo nepríjemné privoláš,“
dohovárala Anne.

„Viem, že máš pravdu. Netrápim sa v pravom slova
zmysle. Neplačem do vankúša ani nevzdychám, len ma
dokáže rozhodiť tá Oliverova lenivosť a ľahostajnosť.
Stáva sa z neho uzavretý pecivál a ja si na to, jedno-
ducho, neviem zvyknúť.“

Monika pokrútila hlavou. Ju najviac rozhodí To-
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mášovo zapáranie, má pocit, že krivdy a sklamania
bude prežívať do konca života. Už o tom pred pria-
teľkou ani nehovorí. Vie, že Anna s ňou súcití, no
nikdy nepochopí, prečo svojho muža počúva a nepo-
vie svokre, čo si myslí. Lenže keby jej to aj povedala,
čo by tým docielila? Majú dvoch synov, Matej je prvák
na chemickej priemyslovke a Jakub v druhom ročníku
na obchodnej akadémii. Obaja chcú ísť na vysokú.
Okrem toho stále splácajú hypotéku za dom, teraz aj
lízing za nové auto a úspory nemajú takmer žiadne.

„Anka, poviem ti to rovno do očí. Myslím si, že ne-
vieš, čo od dobroty. Máš, na čo si spomenieš. Neviem,
prečo robíš z komára somára.“

Anna sa zamračila. Oliverova pozornosť jej naozaj
chýba. Alebo jej chýba pozornosť niekoho iného
a hľadá rozptýlenie? premýšľala. „Dobre, nechajme to
tak,“ zazrela na priateľku. 

„Ty si začala tento rozhovor,“ odvrkla Monika. Za-
chytila Annin nevraživý pohľad, ale nedala to najavo.

„Vybrali ste si, dámy?“ prerušil ich rozhovor čašník.
Anna sa pohniezdila na stoličke a koketne naňho

žmurkla.
„Ešte nie,“ zatrilkovala tenkým hláskom a pohodila

plavými vlasmi, až jej ofina skĺzla do oka. Opakom ruky
si ju odhrnula a natiahla sa za jedálnym lístkom, otvorila
ho a prstom prechádzala po jednotlivých riadkoch.

Monika prevrátila oči. Dobre vedela, že Anna bez
okuliarov vidí tak nanajvýš obrysy cien, nieto ešte 
písmen.

„Čo si objednáš, Monika?“
„Ešte neviem,“ odvetila a pustila sa študovať menu.
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„Poradíte mi niečo ľahké?“ obrátila sa Anna na
čašníka.

„Máme výbornú minestrone z čerstvej zeleniny
a s parmezánom alebo...“

„Dám si teda minestrone a nejaké rizoto,“ skočila
mu do reči.

„Máme skvelé rizoto s hríbikmi alebo rizoto s krá-
ľovskými krevetami...“

„Dám si to s hríbikmi, ďakujem. A minerálku, bez
bubliniek.“

„A pre vás?“
„To isté, ďakujem,“ povedala Monika skleslo. Mys lela

na Olivera, Annine reči ju úplne rozladili. Začali sa jej
vynárať spomienky a chuť na jedlo ju úplne prešla.

Anna vzala jedálne lístky a podala ich čašníkovi. Sle-
dovala, ako popri stoloch zaplnených hosťami odchá-
dza dozadu. Milovala to tu. Zovšadiaľ na ňu dýchal
starý vidiecky štýl, steny boli obložené odhalenými 
teh lami, v zlatých rámoch viseli staré fotografie z ta-
lianskeho trhu, pri stoloch s bielymi obrusmi stáli po-
zasúvané elegantné stoličky z ohýbaného dreva
a dlážka bola z poctivého duba. A čo bolo hlavné – na
obsluhu sa dlho nečakalo.

Raz tu bola aj s Oliverom. Asi tak pred rokom. To
bolo hádam naposledy, čo si niekam vyšli. Prečo sa tak
zmenil? Doľahla naňho kríza stredného veku a uzat-
vára sa do seba? Alebo niekoho má? Nie, to určite nie,
aj Monika to vylúčila. Ale čo ak, ktovie... nahlodávali
ju pochybnosti.

Bože, ako len Olivera milovala. Zbláznila sa doňho
na prvý pohľad. Bol o hlavu vyšší než ona, dobre sta-
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vaný, s čiernymi neposlušnými vlasmi. Nikdy neza-
budne na deň, keď s fľašou limbašského silvánu pod
pazuchou prišiel na jeden z vysokoškolských večierkov.
Vlastne ho tam doviedla Monika. O šesť mesiacov sa
vzali. Odvtedy mala pocit, že niekomu na nej záleží.

Sedemnásť rokov sa náhlievala domov, ale tento po-
sledný je ani zakliaty. Chvíle, keď sa spolu zabávali
a zadúšali od smiechu, sú nenávratne preč. Kam sa po-
deli ich časté predĺžené víkendy? A ako dlho sa nemi-
lovali? Dva týždne či dvadsať dní?

Aj ich dcéra už vyrástla, Anne sa niekedy zdá, že to
ubehlo akosi prirýchlo. Veď iba prednedávnom sa jej
každý večer vyštverala na kolená, aby si spoločne po-
zreli rozprávku.

Uvedomila si, že je nepokojná, v duši ju stále niečo
škrie, akoby jej zostávala málo času – na život, na
dobrodružstvo, na lásku.

„Anna,“ Monika ju vytrhla z myšlienok, „a čo
Alicka? Ako jej ide škola? Nehovor mi, že zas bude
mať samé jednotky.“

„Dúfam, že áno, je šikulka. Neviem, či som ti spo-
mínala, prihlásila sa do jazykovky, o rok si chce urobiť
skúšky z angličtiny. Je to poriadna makačka. Predstav
si, že ten lektor, čo ich učí...“ Anna zabudla na Olivera
a rozhovorila sa o dcére.

Monika ju nepočúvala, začala ju pobolievať hlava.
Hľadela na Annu, ako gestikuluje celým telom, gúľa
očami a hrdo sa usmieva. Prečo by aj nie, veď má vy-
darenú dcéru, ktorá je celý jej svet. Ako je, dofrasa,
možné, že ona so svojimi dospievajúcimi synmi usta-
vične bojuje, a Anna nie? Dokelu, jej kamoška má
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všetko, aj Olivera, muža, s ktorým ju ona sama zo-
známila. Muža, ktorého roky tajne miluje. Dodnes si
vyčíta, že ho Anne prenechala. Takéto veci sa stávajú.
Áno, ale vždy iba jej, Monike. Jej princ na bielom
koni si vybral kamarátku.

Pozrela cez sklenenú stenu reštaurácie na lenivý tok
rieky. Kašlať na to, povedala si v duchu. Teraz by sa
možno ona sťažovala, že jej v manželstve niečo chýba
a jej spoločenský život je v ruinách. Nie, ona by sa ne-
sťažovala. V Monikiných očiach bol Oliver dokonalý,
lenže ona sa nesťažuje ani na Tomáša, hoci ten Olive-
rovi nesiaha ani po päty. Vysokú školu nedokončil, na-
šťastie sa pustil do podnikania a celkom úspešne za-
bezpečuje odborníkom aj murárom prácu na stavbách.
Nemajú sa zle, Monika sa zubami-nechtami drží istôt,
ktoré jej, vraj veľkoryso, ponúkol. Ani mňa to už doma
nebaví, priznala v duchu. Možno ju Anna za takú
krátku chvíľu naočkovala... Nebolo by to nič zvláštne,
keďže v Anninom živote všetko tikalo ako švajčiarske
hodinky. Monika roky počúva, čo nové si kúpila, kde
boli s rodinou na dovolenke, kto ich kam pozval, s kým
sa stretli, aká úžasná a krásna je ich dcéra, ako si s Ali-
cou rozumejú, sú ako dve sestry... Často premýšľa, čím
by sa pochválila ona. A keď sa jej Anna, zaujatá sebou
a svojou rodinou, predsa len na niečo opýta, cíti sa ako
obeť nejakej čudnej nehody, za ktorou s mikrofónom
v ruke behá reportér z krimi správ a núti ju, aby opí-
sala, čo sa prihodilo. Neprítomne rozpráva, obzerá sa
a nie je schopná pochopiť, prečo je jej život tak dia-
metrálne odlišný od Anninho.

Monika si to nerada priznávala, ale Anne závidela.
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„Monči, čo si taká zachmúrená? Počúvaš vôbec, čo
ti hovorím?“

Neprítomne prikývla.
„Pozri, kto prišiel...“ Anna ukázala vytrčenou bra-

dou na široké vstupné dvere. „To sú ľudia od nás z ro-
boty. A ten mladý fešák, v tmavom saku, to je náš nový
kolega. Už som ti o ňom hovorila, spomínaš?“ Anna
zodvihla ruku na pozdrav, zamávala a vyčarila ko-
ketný úsmev. „Chrumkavý, pravda? Volá sa Martin,
študoval vo Viedni, ovláda dva cudzie jazyky a vymetá
najlepšie bary v meste.“

„Ktorý?“ prebrala sa Monika.
„V tmavom saku,“ zasipela Anna.
„Fakt bombový...“
„Ide po mne,“ vydýchla Anna a vypla hruď. Predsa

len nie je na zahodenie, keď o ňu prejavuje záujem
o desať rokov mladší chlap! Martin je u nich už tri
týždne a nadbieha jej od prvého dňa. Popravde, lichotí
jej to a koniec koncov aj on Annu upútal svojím vzhľa-
dom a vyšportovaným telom. Jasné, že myslela aj na to,
že takto nejako by mohol raz vyzerať jej zať. K Alicke
by sa hodil, hoci Anna tridsiatnikov zaraďuje už medzi
starých mládencov so zlými návykmi. A okrem toho
má Alica iba šestnásť, čiže na vážnu známosť času
dosť. Anna si s mladým  len pošpásuje, trošku koke-
térie ešte nikomu neublížilo. Len si dokáže, že ešte ne-
patrí do starého železa!

Monika sa uškrnula: „Aha, tak preto si začala de-
batu o milencovi?“

„Chápeš, páčim sa chlapovi, ktorý by mi mohol byť
teoreticky zaťom. Minule mi doniesol kávu so šiškou,
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každý deň sa ma pýta, ako sa mám, čo je nové, chváli,
čo mám na sebe, lichotí mi... no jednoducho je po-
zorný. Sám od seba mi pomohol s jedným prieberči-
vým klientom. Len tak, nezištne.“

„Možno si myslí, že sa zaňho prihovoríš u šéfa a po-
výšia ho.“

„Monika, ty si ťapa, to skôr on za mňa. Normálne
so mnou laškuje. No, nie je to zábavné?“ Anne sa roz-
šírili zreničky.

„Ako sa to vezme, do istej miery to môže byť fajn.“
„To si píš, že je to fajn! Vieš, prečo Studňa vyzerá

tak dobre?“ opýtala sa Anna, ale nečakala na od-
poveď. „Je za tým ten jej mladý chlap,“ pousmiala
sa.

Monika pokrútila hlavou: „Zdena to má v génoch,
čítala som...“

„Ver mi,“ skočila jej Anna do reči, „mladý zajačik
je ako omladzujúci pleťový krém. Stimuluje gén 
mladosti nielen zvonku, ale aj zvnútra,“ povedala
rozšafne a pohľadom zaletela k stolu s kolegami.
„Možno by som to mala vyskúšať,“ rukou si koketne
prehodila dlhé vlasy za plece.

„Ach, Anka, radšej už prestaň,“ povzdychla si Monika,
„zajačik pri staršej žene iba vyvoláva zdanie mladosti.“

Anna mávla rukou: „Nesúď, pokiaľ nevyskúšaš.“
„Nie, ďakujem, uspokojím sa s predstavou. Ne-

viem, čo sa s tebou deje, Anka, ale trochu tie reči pre-
háňaš.“

„Nepreháňam!“ ohradila sa Anna nazlostene. „Tvá-
riš sa, akoby po štyridsiatke život už neexistoval. Malo
by ťa tešiť, že sa za nami ešte niekto obzrie!“
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„Za nami? Chcela si povedať za tebou! Možno
mladý trpí oidipovským komplexom!“

„Ty teda vieš zalichotiť!“ Anna prevrátila oči. Chcela
namietnuť, že z Moniky hovorí iba závisť, ale vtom sa
pri nich zjavil čašník s pariacimi sa polievkami. Na
tvári sa jej opäť objavil úsmev a zrakom lačne kĺzala po
mladíkovom štíhlom tele.

Monika sa s nechuťou odvrátila a z kabelky vybrala
mobil, aby zistila, koľko je hodín a či jej náhodou ne-
volal Tomáš. Čakala na príkaz, čo si želá na večeru. Aj
keby mala v pláne uvariť niečo podľa seba, radšej sa
podriadi jeho želaniu. Nevdojak si spomenula na jeden
telefonický rozhovor, keď v autobuse zachytila slová
muža sediaceho vedľa nej: „Dal by som si hovädziu po-
lievku... No, tak dobre, môžu byť aj palacinky...“
Škoda, že nepočula, čo hovorí ona na druhej strane
linky. Mohla si iba domýšľať...

Jedli mlčky, obe ponorené do seba.
Monika lyžicou premiešavala horúcu polievku a pre-

mýšľala, kedy naposledy sa za ňou obzrel nejaký chlap.
Veru, už si ani nespomína. Tomáš ju často vyzerá spoza
otvorených dverí chladničky, no, bohužiaľ, nezaprie spo-
ločnosť, v ktorej sa pohybuje. Gate má stiahnuté pod pup-
kom, opasok vrezaný do zaguľateného pásu a so zvrašte-
nou tvárou na ňu vykrikuje: „Kde je tá oškvarková masť
od mamy?“ Už mu chýba v ruke iba kelňa! „Kde mám
pivo?“ Ako len neznáša každú otázku začínajúcu slovom
Kde. V zadku! má sto chutí odvrknúť mu. „Kde mám
kľúče? Kde mám peňaženku? Kde mám telefón?“ Večne
niečo hľadá a svoju zábudlivosť zvaľuje na jej poriadku-
milovnosť. Synovia sa potatili, niekedy je to na zbláznenie.
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„Hovorila som ti?“ prerušila Anna ticho. Dojedla
a začala sa nervózne pohrávať so soľničkou na stole.
„V rámci stmeľovania pracovného kolektívu máme ísť
na víkendový pobyt kamsi do okolia Modry.“

„Nie, nespomínala. To je nejaká novinka?“ Mo-
nika postrehla, že po jej otázke sa Anne opäť rozžia-
rili oči.

„Máme nového manažéra,“ Anna ľahkovážne
mávla rukou a odchlipla si z minerálky. „Vraj, keď sa
ako kolektív spoznáme aj súkromnejšie, bude nás to
motivovať k vyšším výkonom.“

„Mňa motivujú iba peniaze,“ podotkla Monika
skleslo a začervenala sa. Nevšimla si, že pri stole sa ob-
javil čašník, aby im priniesol hlavné jedlo.

Anna sa zhlboka nadýchla a veľavravne zagúľala
očami. Čakala, kým sa čašník stratí, a začala: „No vi-
díš, dnes sú už iné časy. Poznávacia túra, opekanie sla-
niny a večierok majú uspokojiť naše potreby rovnako
ako peniaze. Hovorí sa tomu zlepšenie atmosféry
a prehĺbenie spolupatričnosti na pracovisku.“

Monika zapichla vidličku do malého hríbika. „Tomu
nášmu hryzovisku v robote by nepomohol ani mesiac
pri mori.“

„Ja si od toho tiež veľa nesľubujem,“ povedala Anna
zamyslene. „U nás je to podobné.“

„A kedy to máte?“
„Už tento víkend!“ zachytila Martinov pohľad

a hneď si afektovane prekrížila ruky na hrudi.
„Tento víkend?“ zopakovala Monika prekvapene.

„A to mi hovoríš až teraz? Veď spolu telefonujeme tak-
mer každý deň!“
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Anna stíšila hlas. „Mimochodom, v piatok som ob-
jednaná na manikúru, pedikúru, depiláciu a ku kader-
níčke.“ V hlave sa jej hromadili vzrušujúce predstavy, ako
na výlete akože nevládze a treba jej pomáhať pri chôdzi.
Vyberala si v duchu pančušky, šaty a sponu, ktorú si ve-
čer pripne do vlasov, a poškuľovala po stole s kolegami.

„Pedikúra pred túrou nie je práve najlepší nápad,“
prehodila Monika. „Neodporúčam. Mám s tým ne-
blahé skúsenosti.“

„Bez pedikúry nikam nejdem,“ odvrkla Anna a vzá-
pätí sa zasmiala: „Nemôžem predsa riskovať... Čo ak
sa večer skončí nejakým prekvapením?“ 

„Anna, hádam si len nechceš začať s tým uchom, 
s tým chlapcom?“

„A prečo nie?“
„Zbláznila si sa?“ zasyčala Monika. „Prestávam ti

rozumieť. Kam mieriš týmito rečami?“
S Annou sa naozaj dačo robí. Mala by jej vyhovoriť

hlúpe, bláznivé nápady. „Ak máte s Olim nejaké 
prob lémy, tak si to spolu rozoberte, alebo si pohovorte
s nejakým odborníkom, možno aj v poradni.“

Anna pokrútila hlavou: „Ach, Monika, som iba ne-
spokojná, žiadne problémy nemáme.“

„Tak prečo s tým začínaš? O ničom inom dnes ne-
hovoríš!“ plná rozhorčenia pozrela Anne do očí.

„Preháňam, ber to tak, že iba vtipkujem. To už ne-
môžem s nikým ani flirtovať? Pes, ktorý šteká, ne-
hryzie!“ dodala Anna rozčúlene. Radšej mala držať ja-
zyk za zubami. Monika ju i tak nepochopí. Na to je
príliš dobrá a spravodlivá dušička. Naštve sa a bude
ju pokladať za mrchu. 
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