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MATEJ RUMANIOVSK!

V!edné dni

!ivot netvoria ve"kolepé, kolosálne chvíle – tie iba plynú popri #om. Krá-
$ajú ved"a vo svojom plá%ti impozantnosti, ktor&m by chceli obsiahnu' 
sná( v%etok $as. Darmo. Rok od roka za ním stále viac zaostávajú, vle$ú 
sa, a) sa im skuto$n& )ivot nenávratne stratí z doh"adu. Vtedy u) nezále)í 
na prchav&ch momentoch nad%enia $i euforick&ch sviatkoch, zále)í len 
na pre)ití prost&ch, oby$ajn&ch, v%edn&ch dní. Dní, v ktor&ch !ijem aj ja 
sám. Dní, v ktor&ch ni$ neplánujem ani nezam&%"am, iba sa nimi pokor-
ne pret*kam.

Zvy$ajne vyzerajú asi takto:
Vstanem skoro ráno, pripravím si ra#ajky – tri krajce $erstvého, kôr-

ky-praskajúceho chleba s plátmi kockového masla a so"ou, ktoré potom 
zjem na pohovke prepadnutej do tvaru môjho útleho zadku. Ke( doja-
sám nad chu'ou chleba a do)ujem posledné sústo, naslinen&m malí$kom 
vytriem z taniera posledné omrvinky a jazykom ich nenásilne pridru)ím 
ku zvy%ku po)ivne. Párkrát dodato$ne m"asknem, vypijem $aj z otl$enej 
%álky so slovansk&m vzorom a opatrne svoje telo usadím pred písací stroj. 
Pravú päs' zatla$ím do "avej dlane, pravú dla# do "avej päste, popukám 
prstové k*by a pustím sa do písania.

Niekedy napí%em desa' viet, inokedy pä', sú v%ak i také dni, ke( nena-
pí%em ani to"ko. Vtedy len bezmy%lienkovite bú%im do medzerníka a zno-
va a znova $akám na monotónne zacenganie zvon$eka, ktor& ohlási ko-
niec (prázdneho) riadka. Ako sa vraví, nie je ka)d& de# nede"a. Aj ke( 
som tomuto prísloviu jak)iv nerozumel. A navy%e – dnes zhodou okolnos-
tí nede"a je. Ni$ to ale nemení na tom, )e som aj dne%né ráno s chu'ou pre-
ra#ajkoval a presedel pred písacím strojom. De# ako hociktor& in&, pre$o 
by sa mal od ostatn&ch lí%i'?

Mo)no sa mi to "ahko vraví, ke( som nikdy riadne nechodil do práce. 
Na ni$ podobné si aspo# nespomínam; písal som cel& )ivot. Áno, písanie 
síce je povolanie ako ka)dé iné, no nikdy som ho nepova)oval za povin-
nos', v ktorej sa $lovek len )enie za v&sledkom. Zhon do nie$oho takého 
$istého skrátka nepatrí. Slovo, ba jedin& znak napísan& chvatne automa-
ticky stráca na váhe. Vety mení na vaty. Na $o je potom tak& text? A na $o 
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celá $innos', ke( nepriná%a )iadnu rados'? Aj pri práci sa treba hra', %an-
ti'! Vtedy má zmysel – ten skuto$n&, nielen materiálny…

Ke( dopí%em (prípadne dobúcham do medzerníka), posedím e%te pred 
strojom a (alej prem&%"am. O tom a o inom, potom zasa o tamtom. Jed-
noducho o hoci$om, $o mi ráno skrsne v hlave alebo ma v tej chvíli zaují-
ma. Napríklad minule som dumal nad t&m, pre$o hovoríme to"k&mi rôz-
nymi jazykmi, ke( základné emócie vyjadrujeme v%etci rovnako. Aaa. 
Ooo. Mmm. Au. Nu) je to asi preto, aby sme si menej rozumeli. Inak si to 
neviem vysvetli'.

Spontánne ranné úvahy sa pretvoria do uvedomení $i nebodaj múd-
rostí a ja ich zapisujem na prázdny papier, alebo sa iba letmo za%k"abím. 
Viac mi netreba. Písanie s fi lozofovaním sú aj tak len prípravn&mi fázami 
na najdôle)itej%iu $as' d#a, ktorú s krat%ími prestávkami praktizujem a) 
do neskorého podve$era. +as' d#a, ktorú plnohodnotne, nik&m a ni$ím 
neru%ene prepot*kam.

Mo)no si pod pot*kaním predstavujete nejakú bezduchú $innos', da-
robné ponevieranie sa alebo – slangom mlad&ch – zabíjanie $asu. +o je 
do ur$itej miery pravda. Podot&kam: do ur"itej miery. Pot*kanie je toti) 
cie"avedomá aktivita, a t&m pádom má aj svoje pravidlá. Nie je ich ve-
"a, no o to zodpovednej%ie k nim treba pristupova'. Vlastne to pravidlo je 
iba jedno: $lovek by mal zosta' prítomn& a na ni$ iné nemyslie'. !iadne 
úlohy, )iadne povinnosti – ke( sa pot*kam, tak sa pot*kam. Inak márnim 
svoj drahocenn& $as.

,udia sa u) nadobro zabudli pot*ka'. Stále sa kamsi )enú, da$o plnia, 
plánujú alebo, ke( u) ni$ iné, aspo# hasia problémy z minulosti. Pritom 
akí %'astní by mohli by', keby dokázali pre)i' prítomn& okamih, ktor&m 
sa prepot*kajú. Vtedy aj tá najbanálnej%ia príhoda má zmysel a vyvolá ne-
opísate"nú rados'. Ob$as doká)e rozjasni' môj de# aj pavúk na stene, ke( 
viem, )e na%e stretnutie bolo $isto náhodné a neplánované. A práve to je 
)ivot: ke( $lovek neplánuje a doká)e z ka)dej mali$kosti vy'a)i'. No on 
vidí vo"nos' rad%ej v peniazoch (onom euforickom sviatku), ktoré ho na-
pokon zvia)u – a po svete sa namiesto neho pot*ka niekto in&. Napríklad 
ja. A zatia" $o ja sa te%ím z mála, on stráda, aj ke( má napoh"ad nadbytok.

Prostota, prostota, prostota… iba tá doká)e $loveka vyslobodi'. Na$o 
robi' tisíc rôznych vecí, ke( nakoniec nezále)í ani na jednej? Rad%ej si 
dám zále)a' na mojom pot*kaní, a to mi sta$í. Ve( z neho $erpám in%pirá-
ciu na moju prácu. O $om by som písal alebo vôbec prem&%"al bez pot*ka-
nia? A vlastne, robil by som vôbec e%te nie$o z toho? Neobmedzil by som 
svoju rados' na prchavé momenty nad%enia z mamonu? Tie odpovede si 
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nechajte pre seba, nechcem ich po$u'! Ani slovo nechcem po$u' o tom, 
ako )ivot závisí na peniazoch. Ak ho náhodou za$ujem, za$nem kri$a' 
a prestanem a) vtedy, ke( sa v%etci navôkol budú pot*ka'!

Prem&%"ate nad t&m, $o? Chcete sa za$a' pot*ka'? Áno. Ste v%ak na po-
chybách. Ste na pochybách a h"adáte únik, v&hovorky! Sami seba sa p&ta-
te, aké miesto je pre pot*kanie to pravé. Akoby na tom zále)alo! Pot*ka' sa 
dá po uliciach, na nábre)í, v parku, na peróne, v potravinách alebo pokoj-
ne aj sediac na záchode. Je to jedno, pot*ka' sa dá v%ade. Jedinou nezod-
povedanou otázkou zostáva: chcete sa na tomto mieste pot*ka'?

+o sa m#a t&ka, najrad%ej sa pot*kam doma na svojej prepadnutej po-
hovke. Mám tu toti) (napriek zdanliv&m nedostatkom) v%etko, $o potre-
bujem a k tomu navy%e svät& pokoj. Ni$ ma zbyto$ne neprekvapí ani ne-
vy"aká, preto)e pohovku dôverne poznám. Mám ju rád. Mô)em sa z nej 
pozera' cez okno $i na parapete nepristál drozd, vrabec alebo s&korka, 
ktorí sa chodia najes' do im ur$enej búdky so zrnom. V)dy sa te%ím, ke( 
sa zastavia; chví"u sa pot*kame spolu. Prídu, zapozerajú sa z parapety do 
ulíc, da$o zobnú, pozrú ku mne domov, znova zobnú, za%tebocú a potom 
odletia.

Ob$as ale neprídu aj nieko"ko dní. Pod"a toho súdim, )e majú bu( via-
cero zdrojov ob)ivy, alebo sa jednoducho radi pot*kajú na rôznych mies-
tach. +o je koniec koncov správny prístup. To "udia majú radi v%etko defi -
nitívne, nemenné; kde sa dá, si zvia)u ruky. Akoby som vtákov zavrel do 
búdky a kázal im: Tu budete %'astné! No nebudú, preto)e sa chcú pot*ka', 
objavova', hra' sa! +lovek si myslí, )e má na nie$o také právo len v det-
stve a neskôr )asne, aké sú deti bezstarostné. Pre$o asi…

Ka)d& chce by' hne( dospel&m, no pripravuje sa zbyto$ne o rados'. +o 
to vlastne znamená: by# dospel$m? Je to iba (al%ia nálepka. -al%ie putá, 
ktoré $loveku bránia v $istom a ni$ím neru%enom pot*kaní. Na$o sú mu 
univerzity a tituly, ke( ho v spôsobe )ivota predbehne trojro$né die'a? 
„Deti, vy ste budúcnos#,“ vraví. No myslí t&m, )e raz vyrastú a stanú sa 
jeho klonom. Pritom on je ten, kto by sa im mal priblí)i'. To je tá budúc-
nos'! Najrad%ej by som ho poslal spä' do %koly, do základnej… do mater-
skej! Nech sa u$í. A pustil by som ho odtia" a) vtedy, ke( sa znova bude 
vedie' pot*ka'. Minimálne tak, ako tie vtáky za oknom. +i u) za mojím, 
alebo kohoko"vek iného.

Mo)no sa p&tate, ako teda trávim $as, ke( vtáky neprídu? Nemô)em 
by' predsa zviazan& o$akávaním náv%tevy t&chto %tebotajúcich, zrno zo-
búcich tvorov. Máte pravdu, ani nie som. V takomto prípade môj poh"ad 
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ostrí (alej a samovo"ne, úplne nebadane zastane na okne proti"ahlého 
bytu.

E%te predt&m, ako sa pohneme (alej, dovo"te mi k oknám krátku úva-
hu. Rozhodne nejdem popiera', )e funkcia okien je predov%etk&m prak-
tická. +lovek mô)e v(aka nim vpusti' dnu $erstv& vzduch, svetlo $i spria-
telen& hmyz, prípadne sa jedn&m okom pozrie' von a zisti', aké je po$a-
sie. Istotne si v%ak tie) uvedomujete, )e okná, respektíve sklá sú prieh"ad-
né, a to z oboch strán. Teda spôsobom, ak&m prepustia vá% poh"ad von, 
"ahko vpustia poh"ad niekoho iného zasa dnu. V praxi to znamená, )e 
ktoko"vek na úrovni môjho bytu (napríklad drozd, vrabec $i s&korka) sa 
mô)e pozrie' na m#a, ako sedím na pohovke, a ja mô)em zas nakúka' do 
bytu mladej susedky odnaproti.

Musím poveda', )e im to nemám vôbec za zlé, t&m oknám. Odha"ujú 
nie$o také krásne. Nie$o, $o mi zaka)d&m pripomenie, akú úctyhodnú 
robotu príroda (e%te stále) odvádza. V okne proti"ahlého bytu sa bezo-
sty%ne odha"ujú kontúry mladého )enského tela.

Toto predstavenie ma nikdy neomrzí: prekrí)ené ruky majite"ky naj-
skôr pomaly odstránia tenkú vrstvu látky pastelovej farby, potom má só-
lo pravá ruka, ktorá %ikovne za chrbtom rozopína há$iky $ipkovanej pod-
prsenky a nakoniec – posunutím majite"kin&ch ramien dopredu a k sebe 
– padá tento kus oble$enia ni)%ie a zostáva visie' na jej predlaktiach. Nie 
je ka!d$ de% nede&a – u) viem, $o si pod t&m autor predstavoval. Nahé, pl-
né, mlados'ou opradené a zrkadlovo rovné #adrá sa mi z okna odnaproti 
pozerajú takmer do o$í. Vlastne iba v(aka nim si v)dy uvedomím, )e je 
víkend. A ak by to aj nebola pravda, minimálne ja ten víkend pre)ívam.

Ke( sa predstavenie skon$í a opona (in&, neformálny kus oble$enia) 
spadne, z nevysvetlite"n&ch dôvodov mám odrazu chu' ís' sa pot*ka' nie-
kam von. +o be)ne nerobím, preto)e, ako som u) nazna$il, v%eli$o tu mô-
)e $loveka prekvapi'. Minule som sa napríklad pot*kal po námestí a ke( 
som h"adel na )eleznú sochu v&znamného slovenského hrdinu, osral ma 
vták. Pravdepodobne holub. Odpus'te mi ten vulgarizmus, no v takejto 
situácii je skuto$ne ve"mi náro$né, ba nemo)né zachova' chladnú hlavu 
a pocity vyjadri' jemnej%ím, do kultivovanej spolo$nosti patriacim v&ra-
zom. Napríklad: urobil nado mnou ve"kú potrebu; umiestnil mi na ple-
ce exkrement; zafarbil môj odev nabielo; prípadne in&, ktor& vám v túto 
chví"u skrsol v mysli. Nech ale akt nazveme hocijako, ni$ to nemení na 
skuto$nosti, )e som bol núten& prechádzku po námestí skráti' a po ces-
te domov $eli' zloprajn&m ú%k"abkom náhodn&ch okoloidúcich. Napriek 
nepríjemn&m okolnostiam som si bol v%ak stále vedom&, )e sa pot*kam, 
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a tak som ka)d& ú%k"abok pokorne opätoval. Spä' som sa vrátil vychádz-
kov&m krokom.

Aj z tohto dôvodu dávam prednos' interiéru – môjmu bytu, a ak mnou 
prevládne neutíchajúca chu' zavíta' von, volím rad%ej bezpe$nej%ie va-
rianty, architektonicky prispôsobené na dlhodobé pot*kanie. Tak&m-
to miestom je aj ne(aleká lavi"ka pod star$m dubom (tú kurzívu hne( 
vysvetlím). Lavi$ka sa skladá z dvoch )elezn&ch nôh, respektíve trubíc, 
ohnut&ch do tvaru obráteného písmena U, ktoré sú zapichnuté do zeme, 
a z dvoch na)lto natret&ch dosiek prichyten&ch o nohy %tyrmi, dnes u) 
hrdzav&mi, skrutkami. Ako jej ozna$enie prezrádza, lavi$ka stojí pod 
ve"k&m stromom – dubom, ktor& ma jednak chráni pred bielou farbou 
padajúcou z neba a jednak v lete tvorí príjemn& tie#. Opis celého miesta 
v%ak nie je a) tak& podstatn& ako skuto$nos', )e som tu jak)iv nevidel ni-
koho sedie'. Napokon, dobre pre m#a. Ako som vravel: nepot*ka% sa ty, 
pot*ka sa in&. A tak sa na lavi"ke pod star$m dubom (u) to príde…) pot*-
kam vy%e tridsa' rokov.

Toto miesto je nato"ko poetické, )e je o #om nahraná pesni$ka – verili 
by ste tomu? V %tyridsiatych rokoch, teda v období mojej puberty, ju na-
spieval Franti%ek Kri%tof Vesel&. (Asi sa tie) rád pot*kal, Franti%ek. Istot-
ne!) Spieva v nej: „Na konci parku je mohutn$ dub, s lavi"kou pre milencov, 
nejeden mládenec dával mu s&ub“ – a tak (alej, a tak (alej. Je to pekná pes-
ni$ka. +asto si ju na na%ej lavi$ke hmkám. I ke( nie je na konci parku, ani 
milenci sem nechodia a ja som dubu nikdy ni$ nes"úbil. Predsa nie som 
)iadny mládenec! Ale u) zasa odbieham, prepá$te…

Robím tu takmer to isté, $o by som robil na domácej pohovke. Iba)e 
namiesto mäkkého podkladu sedím na tvrd&ch dreven&ch doskách a ani 
nie je )iadna %anca, aby som odtia"to videl nahé #adrá. Iba raz sa mi po-
darilo vidie'… jedno. Ke( na múriku oproti doj$ila istá mami$ka svoje 
die'a. No to sa neráta. Vlastne, ke( sa nad t&m zamyslím, pre zachovanie 
dôstojnosti by som nie$o také ani nemal spomína'. V)dy som ale hovoril 
v%etko, $o som videl a za)il. !iadna cenzúra, )iadna hanba.

,udia prive"mi skr&vajú to, $o je prirodzené, no rozumiem im. Niekedy 
je zle, $i skr&vajú, $i neskr&vajú. Preto)e, ke( skr&vajú, tamtí chcú vidie', 
a ke( neskr&vajú, iní sú zas pobúrení, )e videli. A tak to ide stále dokola. 
Keby sa len $lovek vedel pot*ka', prijal by v%etko. V%etko! Ako som aj ja 
prijal doj$iacu mami$ku na múriku, ako som prijal holubí exkrement na 
svojom pleci a ako prijmem $oko"vek iné.

Na lavi$ke sa v%ak be)ne, a to napriek jej poetickosti, mnoho nedeje. 
Brávam si preto so sebou aspo# knihu, ktorú bu( $ítam, alebo, ak ju po-
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znám naspamä', hrám sa s jej textom, v ktorom h"adám skryté obraz-
ce. Jednoducho si vyberiem "ubovo"nú stranu a s pri)múren&mi o$ami 
do nej h"adím, a) pok&m sa medzery medzi slovami v riadkoch pod se-
bou nespoja a nevytvoria konkrétny obrazec. Zvy$ajne nájdem hada ale-
bo pavúka s ch&bajúcimi nohami, no boli dni, ke( som zbadal i mot&"a $i 
sedmokrásku. V)dy je to najmä o predstavivosti, nie ani tak o samotnom 
texte. V ka)dom prípade je ale lep%ie za$a' s novelami alebo románmi – 
napríklad od Umberta Eca –, nie so zbierkami aforizmov $i básní, ktoré 
v&sledok hry, a tak aj celú zábavu zunujú.

Ke( mám lú%tenia knihy plnú hlavu, opret& o dub si v tieni pár minút 
zdriemnem. Niekedy sa mi aj da$o prisní, no vä$%inou sú to také hlúposti, 
ktor&mi vás nechcem za'a)ova'. Ka)dopádne, znovuzroden& a $ul& zvy-
$ajne idem dokúpi' ch&bajúcu zeleninu a ovocie. Ve( ktovie, kedy sa naj-
bli)%ie dostanem zas von.

Áno, zvy%ujem t&m riziko ne$akan&ch udalostí (holub a iné), no po 
prebudení je $lovek v)dy na inej vlne ako v úplne bdelom stave. Aj pre-
m&%"a inak. Niekedy si tú vlnu udr)ím a) do zelovocu – tak tu ten obchod 
voláme. Vytrhne ma z neho a) hlas plno%tíhlej predava$ky s bielou záste-
rou a vlasmi na je)ka. „Ako v!dy?“ sp&ta sa a ja k&vnem hlavou. V)dy si 
tu kupujem to isté. Mrkvy a jablká, ktoré potom nastrúham a zjem s kry%-
tálov&m cukrom, karfi ol, ktor& si zape$iem so syrom, a rôzne strukoviny, 
ktoré vä$%inou len rozvarím v polievke.

No aj ke( je môj nákup v)dy rovnak&, ni$ mi nebráni chví"u sa pre-
pot*ka' medzi plastov&mi debni$kami s ostatn&mi plodmi. Niekedy na 
tie plody letmo pozriem a s prekrí)en&m prostredníkom cez ukazovák 
za chrbtom s"ubujem, )e si ich nabudúce u) ur$ite kúpim. Akoby v%ak tie 
prsty videli – ani sa neunúvajú upúta' pozornos' niektorého zo zmyslov. 
Na$o by to vlastne robili, ni$ z toho nemajú. A ur$ite po mne príde niekto, 
kto si bude chcie' uvari' raj$inovú polievku alebo plnenú papriku. Nech 
mi nikto nehovorí, )e nie!

Po nedbalom obzretí ostatn&ch plodov sa s mrkvami, jablkami, kar-
fi olom, náhodn&mi strukovinami a pokojn&m svedomím vraciam naspä' 
domov. Po ceste myslím na to, )e by som mo)no rád niekoho pozdravil 
alebo mu za)elal pekn& de#. Ve( to sa kedysi robilo. Iba tak, nezi%tne, pre 
rados'. Vä$%inou ale nikoho nestretnem a ak aj áno, nestretnú sa na%e po-
h"ady. +i za to mô)e protichodcov ostych, alebo jeho múdry telefón, je to 
zajedno. Vo v&sledku som na tom istom.

Napokon, som rád. Núti ma to sústredi' sa viac na prírodu, ktorá ku 
mne prehovára zaka)d&m rovnako. Vietor v korunách stromov hovorí 
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„'''''“, a tak sa utí%im; kvety sa predo mnou otvárajú a kvitnú, a tak ro-
bím to isté; a slnko neúnavne )iari a pripomína mi, $o je dôle)ité. „(lo-
vek má to&ko "asu, ke) sa nezaoberá zbyto"nos#ami,“ vraví a vzápätí dodá: 
„Vlastne ak$ "as? Nie je to len )al'í vá' v$mysel?“ A ja súhlasím – so sln-
kom, s prírodou. Súhlasím s nimi rovnako, ako pri ka)dom poh"ade do 
okna tej mladej susedky odnaproti.

Nakoniec, robím to aj teraz. Ve( je nede"a. Nie je #ou ka)d& de#, ale 
dnes je. V%etky okolnosti tomu nasved$ujú. Za oknom proti"ahlého bytu 
sa u) mihotajú pastelové farby, opona stúpa nahor a ruky hlavnej posta-
vy sú pripravené na predstavenie, ktoré tak dôverne poznám. Potrebo-
val som túto reprízu vidie' ako so". +o so", ako tú najlep%iu zeleninu, kto-
rú svet ponúka! Preto)e práve tú u) odv$era doma postrádam. E%te de# 
a mo)no by som umrel od hladu. Zdá sa v%ak, )e dnes si kone$ne pochut-
nám na poriadnej porcii strúhanej mrkvy s jablkami a cukrom.
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