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Žili sme v predmestí, celkom na okraji Rouseroad. Malý domček pri 
veľkom smetisku pôsobil ako strážnica dávno opotrebovaných vecí. Pre mňa však celé 
smetisko bolo to najkrajšie ihrisko, aké si detský um môže vysnívať. Vždy nové 
a nevyspytateľné. Vtedy som mohol všetko. Šplhať sa Etnou, zvíťaziť nad celým vojskom 
strašidiel, roztrieštiť auto len tak, jednou rukou... 

Moja sesternica Annie bola niekoľko rokov staršia a pracovala ako 
domáca pomocníčka u istej slečny. Nevyslovovala jej meno. Vždy povedala „tá 
naparfumovaná mrcha“. Nikdy som nad tým nepremýšľal. Bol to aj môj sen. Zo smetiska 
dostať sa na Wardofstreet. Krásna, široká ulica, aleja jazmínu a strieborných jedlí za 
ktorými sa skrýval celkom iný, nový, neznámy svet. 

Sníval som krásne domy, Yellou house, Golden dream, vilu De Marco... 
Dokonca, rodiny ako je naša sa vždy napĺňala nádejou, že sa aspoň 

jednému členovi domácnosti podarí dostať sa do služby u pánov s Wardofstreet. Boli 
ako Bohovia. Obdivovali sme ich ako nafintené bábky vo výklade veľkoobchodu za 
hrubým sklom. Také krásne a také nedotknuteľné... 

A potom, pamätám sa na to ako keby  sa stalo dnes, so šteklením 
v bruchu, stiahnutým hrdlom a mokrými dlaňami stál som pred veľkou čiernou bránou, 
arabeskou vystlatou, len kde - tu celkom malá dieročka, pre moje oko zázračný vchod do 
exotických krajín sveta. Svitalo prvé letné ráno. 

Včera sa u nás oslavovalo. Prišla Annie so správou, že tá „mrcha“ chce 
mať najkrajší park aký nikdy, ako vraj ona sama povedala, „tí sráči“ ešte nevideli. 
Samozrejme, potrebovala záhradníka. Bol som ohúrený, bez seba. Šťastie nechytíš každý 
deň. Po perifériách hádam ani nechodí. Tak som sa teda dostal na Wardofstreet. 

Brána sa otvárala pomaly. Načúval som. Ani len nezaškripela. Srdce mi 
bubnovalo v ušiach. Bol som tam! V druhom svete. Jedle a jazmín za mnou, predo mnou 
na elegantne spúšťajúcom sa brehu vila De Marco. Nová aleja, neznáme rastliny, 
cestička mramorová, červená, zlato-čiernymi niťami pretkaná. Ako Alica v krajine 
zázrakov. 

Neviem ani sám, koľko mi trvalo kým som sa dostal k vile. Neskôr som 
počítal. Tisícdvestotri kroky mramorového chodníka. Širokým schodišťom dostal som sa 
pred mohutné vchodové dvere. Otvorila mi Annie. Vošiel som dnu. Sníval som, barok ma 
zavalil, slepol som z milión figúrok, matného zlata. Na oknách ťažké, bohaté záclony 
v dvoradí, čipkovaná pri okne prvá, cez ňu chodníkový satén, brániaci slnečnej návšteve 
na rozkaz slečny Mrchy, Shilly Donaldsovej. 

Annie povedala:-„Ste na pozemku Donalds, slečna Vás očakáva. Počkáte 
si na ňu pri schodišti vedľa kožušiny. Ničoho sa nedotýkajte, je to rozkaz majiteľky!“ 

A potom zmizla bez slova v bočnej tmavej chodbe. Chcel som zakričať, 
nevedel som prečo mi tak hovorí, veď sme si známy a nanajvýš príbuzný, no nestačil 
som, nemohol som vydať zo seba ani hlásku. 
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Stál som. Čakal som. Predstavoval som si slečnu Shillu. Ako len vyzerá? 
Určite bude milá. Má všetko. Prečo by bola iná... Čo povedať?... Ako ju mám osloviť?... 

Čas bežal a ja som stál. Hodiny odkiaľsi odzvonili po tretíkrát. Sám sebe 
som sa zdal byť obyčajným zvyškom, harlekýnom, ktorý narúša až príšernú veľkoleposť 
a ticho domu Alžbety Krvylačnej. Už sa nezdala byť milou... Čakal som tam ako obeť 
vraha, očakávajúc milosť. V svojom najkrajšom oblečení, pripravený na cestu osudu. Mal 
som sedemnásť... 

- Niečo prasklo. Zmeravel som, zastavil dych. Po schodoch zbehla Annie 
s krvavým švihom na tvári, očami plnými sĺz. Drobná kôpka hrôzy, bez vzlyku, ako čierny 
tieň, zmizla znova do mystických temnôt ozruty. Pozeral som vyjavene za ňou. Hlava 
tupá, prázdna. Zachvel som sa, chcel som odísť, utiecť, ale nohy ma nechceli niesť. 
Zostali tam ako storočné balvany nemo stáť. 

Razivá vôňa lákavosti...Šuchot šiat... A vtedy som ju videl. 
Zastala ako socha slobody na piatom schode pozerajúc sa kdesi do výšin. 

Nahé ramená schované do havraních vlasov, krk zdobený perlami, s guľôčkou v rozstrihu 
hojdajúcou sa medzi pozoruhodnými prsiami. Noha nútiaca bozkávať od podpätku po 
stehno, skrývajúc tajomstvá zahalené šatou rozlievajúcou sa za celým prízrakom. 

A tvár... 
Oči mačacie, vyčarované zeleno-čiernym náterom, mäsové ruže 

prelievajúce sa do červeného purpuru bohatých úst. 
Bol som mŕtvy. 
Vtedy som sa spamätal na Annie. Zobudilo ma. Pochopil som, že sa dívam 

ako blázon, s vypleštenými očami a otvorenými ústami. Ona tam však stála ako socha. 
 Ja som bol nič. 
Ohol som hlavu, mrviac čiapku v rukách, hľadal som správne slová. 
- „Dobrý deň, ja som...“-nestačil som dopovedať. Ostrý švih ma zabolel 

pod hrdlom, zatváral som oči pred dravým pohľadom, podrezávajúcim krk presne cez 
život. 

- „Viem kto si!- zaznelo z výšin. Neopováž sa ma nikdy viac osloviť! Ja nie 
som jedna z tvojich biednych svíň. Pre mňa si nič inšie ako blcha na túlavom psiskovi, je 
ti to jasné!? Neznečisťuj mi vzduch, prac sa do práce! Zmizni! Ty voš skazená! 

-Neviem ako, ale podarilo sa mi zmiznúť. Vypadol som do záhrady. 
Zmätený, opakoval som si, že nemôžem predsa odísť. Je to môj sen, tento svet. Budem 
sa jej vyhýbať a bude všetko v poriadku. Zarobím, presťahujem sa do mesta a potom si 
vyhľadám novú prácu. 

Zočil som Annie. - „Páčiš sa tej mrchy. Šla sa naparfumovať, aj tak smrdí 
až sem.“  

- Všimla si, že sa nechápavo pozerám na červený rez, ktorý rušil bledosť 
jej tváre. Pohľad jej stvrdol. 

- „Nič si z toho nerob. Mala zlú náladu. Nikto ju neľúbi, takto sa im 
vypomstí. Cez nás. Radšej sa schovaj keď ju uvidíš. Ani jeden muž pri nej nezostal. Ešte 
sa nenarodil taký, s ktorým by bola spokojná. Ja mám ešte len niekoľko týždňov. 
Odchádzam odtiaľto navždy! Nebude sa jej páčiť, môže si vytrieť zadok. Už mám dosť 
peňazí. Sľúbili mi aj novú prácu. Budem žiť na Ružovom námestí.“ 
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- Posmelilo ma to. Ružové námestie... Ako pán Trevor...má tam krásne 
upravený trojizbový byt... 

Annie šla za svojou prácou, ja som sa snažil bez chyby robiť moju. 
Nevedel som skade mám začať, záhrada nebola záhradou. Bol to opravdivý park. Ako 
z filmov. A bol perfektne upravený. Strihal som zvädnuté kvety,  hľadal suché listy. 
Všetko pozorne dával do sáčku. Zostalo pozalievať... 

V tú noc lomcovali mnou hrôzostrašné mory. 
Nemohol som pochopiť vzťah jej zloby a krásy. Stále som mal pred očami 

obrazy z prvého stretnutia. 
Jedného dňa som pracoval pri mramorovom chodníku. Nezbadal som ju. 

Slečna Shilla s akousi dámou práve vykračovali k bráne. Nestačil som sa skryť. 
Spozorovali ma. Tá druhá určite bola tiež z Wardofstreet. Pozreli sa na seba. –„Mohli by 
sme...- povedala slečna Shilla známej. Ďalej som nepočul.  

Nikdy so mnou neprehovorila, nikdy sa na mňa nepozrela. Bolo to pod jej 
úroveň. Až doposiaľ. 

Vtedy sa na mňa usmiala. S obrovskou hrdosťou v očiach, ktorá ma 
premenila na zhypnotizovaného psa pozrela sa mi priamo do tváre. Prstom mi dala 
rozkaz pristúpiť bližšie. Sliedil som ho ako bezmocná žaba zmiju. Zastal som pred nimi. 

Pobozkali sa. Striehli na moje reakcie, vyškierajúc sa. Začali sa milovať... 
Zastala si predo mňa. Maznavo rozpínajúc šatu obnažila prsia. Zanemel som. Prestal 
dýchať. 

„Páči sa ti?“- opýtala sa tá druhá. „Ja som Čierny Med“- povedala. 
 Hltal som slová. 
Prišla ku mne. Začala ma vyzliekať. Chytila ma triaška. Horúčka mi 

bubnovala v hlave. Bol som celkom nahý. Už sa to nedalo vydržať, idem prasknúť... 
- Prask! - rozťalo mi kožu na chrbte. Podpätok som cítil pri oku. V nose ma 

šteklila tráva. Čierny Med sa slávnostne posadila na mňa. Šťuchla ma ostro do boku. 
Vedel som, čím mám byť. Bol som kôň. Jazdila na mne celým parkom pod prísnym 
dozorom ohavnej Shilly. Nevládal som viac. Kolená zodraté, ruky sa mi podlamovali 
v lakťoch. Bláznivo sa vyškierali. Poháňala ma rozťatá koža. Za každým prasknutím sa mi 
stmavelo v očiach. Potom som viac necítil nič. Škerenie sa strácalo... 

Zobudila ma Annie. Ležal som zmorený a nahý tam, v parku, pod košatým 
stromom. Priniesla vody a nejakú handru. Kým som sa dal trochu do poriadku, 
zozbierala odev rozhádzaný po červenom mramore. Pomohla mi vstať. Domov sme šli 
bez slova. Zajtra odchádza, ešte len zajtra a nikdy viac nemusí trpieť Shillu Donaldsovú. 
Uvedomil som si, že pre Annie také príbehy určite boli celkom známou vecou. Veď 
koľkokrát škrtol zámok na dverách po jej vchode...  A čo ja? Nechcel som sa vrátiť. 
Ale, nemohol som len tak zahodiť môj sen. 

Odvtedy čerpala zo mňa aj v noci. Bola mojou Lilit. Niekedy chodila sama, 
niekedy ich bol celý kŕdeľ. Neoddychoval som. Bol som zničený. Každým dňom som 
strácal pohár životnej šťavy. Lilit v noci ma však nútila ísť k Shille vo dne. 

Nevládal som. Začal som premýšľať nad samovraždou. To ma zľaklo. Kde 
sa stratil ten chlapec, čo mal v rukách celý svet?- pýtal som sa samého seba.  
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Rozhodol som sa. V noci som pozamykal všetko, poprosil som Annie aby 
zamkla vchod a vzala kľúče. Týždeň som trpel. Áno, modlil som sa, modlil som sa Bohu, 
modlil som sa Annie, keď mi priniesla jedlo...Vyčíňal som, lámal, trhal čo sa dalo.  

V šiesty deň sa však stal zázrak. Spal som ako kedysi. Videl som obrovské 
smetisko, také krásne, také mohutné. Napĺňalo mi dušu... 

Konečne som mohol späť! Hneď som sa šiel poprechádzať po tom 
krásnom ihrisku. Voňalo mi ako ten najvznešenejší kvet... 

- Zrazu, hlavou mi mihol praskot biča. Poobzeral som sa vôkol seba. Nič. 
Asi som predsa len zošalel... Keď tu, obopína ma známa razivosť ťažkého parfumu... 
Neverím. Dýcham zhlboka, zavriem oči. Tichosť. Znova sa pozerám... Stále ju cítim. 
Pohnem sa za vôňou. V mäkkom odpade mi viaznu nohy. Idem ďalej... Sliedim...Šplhám 
sa... Som hore.  

- A vtedy ju zočím. Leží tam, v roztrhaných šatách, špinavá...Dívam sa... Čo 
to, do čerta, zasa stvára?- pýtam sa. Nevedomky sa rozochviem strachom.  

Potom už vidím... Šaty, popretkávané zlato-čiernymi niťami nasiakli 
krvou. Ako mramorový chodník. Oči, sám zelený fľak ,čierňava namiesto mäsových rúž. 
Purpur rozliaty až po hrdlo... Nedýcha. 

 Pochopím.  
Je mŕtva. 
 Rozbehnem sa domov. Ani neviem prečo. Mohol som sa kochať... 
V hlave mám víchricu myšlienok. Zasa neverím sám sebe. Som ju tam 

naozaj videl? Možno nebola ona?... 
Zmocní sa ma strach. Čo ak ma obvinia ? Mám niekam zdrhnúť, či 

zostať?... Musím sa ukľudniť... Neviem, koľko ma žralo vo vnútri. Padal súmrak, keď som 
sa rozhodol, že pôjdem za Annie.  

Kráčal som omráčený Ružovým námestím. Nevnímal som nič, stĺkal som 
sa do ľudí. Búchal som do dverí ako blázon. Annie otvorila, pozrela na mňa, pološeptom 
povedala –„ ty už vieš...“ Poď dnu.  

Vošiel som. Tam som sa zrútil. –Annie, musíš im to povedať! Musíš!  
Utišovala ma, uvarila čaj.  
- Bezmocne som povedal –„Annie, ja som ju nezabil...“ 
- Nepodstatné – povedala až prekvapivo mierne. Zasiahla ju Božia ruka.  

Poď ku mne, miláčik... 
   


