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MATEJ RUMANOVSK!

Ve!erné rozjímanie 
nad"osudom prózy

Sedím na posteli a po ruke mám u! tradi"ne notebook, ktor# pred svetom 
ukr#va slová mojej budúcej knihy. Popíjam "aj. Môj ob$úben#, "ierny bez 
cukru. Je ve"er a ve"er by sa vraj nemali pi% ani popíja% !iadne nápoje, 
ktor#ch farba je tmav&ia ako svetlohnedá. Vraj potom "lovek nezaspí. Aká 
hlúpos%. Pijem takto "aj od roku 2010 a e&te som problém so spánkom ne-
mal. Iba ak som zaspal skôr, ako som chcel. No ur"ite nie naopak. Navy&e, 
keby sa mi aj stalo, !e nezaspím, pokojne si svoj spánok mô!em pretiah-
nu% do neskor&ieho rána a spravi% tak z ra'ajok – pou!ijem na to nepekn# 
amerikanizmus – brunch. Alebo, ako sa vraví u nás doma, za"nem de' de-
siatou. E&te pred t#m vlastne zvyknem cvi"i% jogu. V!dy mi pomô!e na-
&tartova% myse$ a zabudnú% na v&etky vymyslené povinnosti, ktoré sa mi 
po prebudení hem!ia hlavou. Pä% pozdravov slnku, pä% pozdravov mesia-
cu, tri variácie bojovníka, dáke predklony, dáke záklony, aby bolo v&etko 
v rovnováhe, potom stojka na hlave a nakoniec le!ím na zemi ako m(tvo-
la. M(tvolou som teraz aj pre v&etky tie podniky, ktoré svojím chodom zvy-
&ujú HDP, v)aka "omu sa u nás máme "oraz lep&ie. Áno, som doma a ne-
pracujem. Teda za predpokladu, !e si pod prácou predstavíme zmeny 
v korporáciách, agentúrach "i in#ch in&titúciách, ktor#ch prínos dnes vi-
dím u! len v tom, !e mi platili zdravotné a iné povinné (p)odvody. Teraz 
si ich musím plati% sám, "o ma ve$mi nete&í. V skuto"nosti toti! rovnako 
pracujem od rána do ve"era, no s t#m rozdielom, !e za to nedostávam 
!iadne peniaze. Nejak# "as ale e&te vy!ijem z úspor – môjho &tipendia na 
písanie. U! je to devä% mesiacov, "o takto !ijem. Skoro akoby som "akal 
die%a. Die%a, ktor#m bude moja kniha. Z dreveného stolíka pri posteli be-
riem &álku s "ajom a )al&ím dú&kom ju mením na poloprázdnu. Preva$ujúc 
"aj z jednej strany úst na druhú, prem#&$am nad posledn#mi korektúrami 
v texte, ktoré dnes urobím. Niektoré v!ak vymením za ale, doplním "iarky, 
zma!em nadbyto"né zámená a polohlasn#m "ítaním pre seba vyladím me-
lódiu za sebou idúcich viet. Posledn# raz v&etko prekontrolujem a u! iba 
vnímam pocity, ktoré mi písanie darovalo. *aj kladiem na "estné miesto 
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hne) ved$a notebooku a v $ahu so zatvoren#mi o"ami sa potom pokú&am 
chví$u meditova%. Tieto ve"erné meditácie majú podobn# efekt ako ranná 
joga – vyprázdnia myse$, pri"om bonusom zvy"ajne b#va tvrd# a hlbok# 
spánok a! do rána. Zatia$ ale nejdem spa%; aspo' dúfam, !e nie. Sna!ím 
sa len vedome le!a% a nechyta% sa !iadnych vonkaj&ích "i vnútorn#ch pod-
netov. Znie to jednoducho, no popravde je to dos% %a!ké. Iba le!a% a by". 
Svoje sústredenie pomaly presúvam z hlavy do srdca. Predstavujem si, !e 
ono je nástrojom rozhodovania, konania a prem#&$ania. Príjemn# pocit. 
Po pár minútach "istého bytia otváram o"i a siaham po nedopitom vla!-
nom "aji. Myslím, !e pri tejto teplote má najlep&iu chu%. Ale mo!no si to 
len nahováram, aby som v hlave udr!al pozitívnu hladinu z meditácie. Ta-
kéto klamstvá sú predsa akceptovate$né. Nikomu neublí!ia, a aj keby, tak 
iba mne – a ja s nimi doká!em !i%. Sedím a oboma rukami opä% dr!ím moju 
&álku. Pravou rukou za u&ko a $avou ju podopieram zospodu. I ke) nie je 
vôbec %a!ká. Asi len )al&í zau!ívan# stereotyp, ktorému som, zdá sa, pod-
$ahol. Ktosi mi raz vravel, !e najlep&í zá!itok z pitia "i jedenia pre!ívame 
vtedy, ke) zapájame v&etk#ch pä% zmyslov. Tak to skú&am. Najprv k "aju 
privoniavam, potom do' pozerám a nakoniec ho znova chutnám. Hups, 
zabudol som na hmat a sluch. Doká!em si ale !ivo predstavi%, !e je ten "aj 
vlhk# a tie! ve$mi tich#. Po prehltnutí cítim, ako mi "ierna tekutina poma-
ly klesá cez tráviaci trakt, a! sa napokon v !alúdku stretá so zvy&kom "aju 
z dne&ného ve"era. Zá!itok je naozaj in#. Neodvá!im sa ale poveda%, "i je 
lep&í, alebo hor&í. Vlastne odvá!im: je hor&í. Za"ínam toti! cíti% nie"o ako 
úzkos%. Da"o sa vo mne mení, h#be. Viem, !e to nevyvolali "revá ani ich 
blízke okolie, "o je na jednej strane ú$ava, lebo nemusím vsta% a be!a% na 
záchod. Problém v&ak nie je o ni" menej vá!ny. Zmeny sa prejavujú vy&&ie. 
Ove$a vy&&ie. *aj akoby prenikol do hlavy a o"iernil moje my&lienky! K ra-
dosti mi u! nesta"ia tie pocity z písania a pohodlie postele. V&etko je od-
razu pre". Mám pred sebou len tmu, ktorú si u! ka!d# mô!e pretransfor-
mova% na $ubovo$nú emóciu pod$a svojho gusta, pochopite$ne negatívnu. 
Vzápätí jej v&ak prúd mojich my&lienok dáva jasn# v#znam a hlb&ie opod-
statnenie. V kontúrach sa predo mnou zjavujú tváre zosnul#ch autorov, 
medzi nimi Edgar Poe, Franz Kafka "i ná& premil# Rudo Sloboda. Nedá sa 
to nijako zastavi%. Musím myslie% na ich diela a na !ivot, po"as ktorého sa 
im nedostalo primeraného uznania. Museli najskôr zomrie%, aby $udia do-
stali Rozum a v&imli si ich dielo. Na "o v&etci tí odborníci, literáti, kritici, 
ale aj druhá strana – rádoví "itatelia – "akali? To je pre nich smr% zaují-
mavej&ia ne! !ivot? Alebo "o spôsobilo, !e sa ich vedomie tak náhle zme-
nilo? Milióny otázok, na ktoré si len sám mô!em odpoveda% a rozhodnú% 
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sa, "i im budem veri%. Akéko$vek úsilie pochopi% túto záhadu by ale bolo 
aj tak nakoniec bezpredmetné. Jedin# osud, ktor# toti! mô!em ovplyvni% 
a zvráti% je môj vlastn#. Nemô!em v&ak presta% na to myslie%. *o ak ma to 
tie! "aká? Z deviatich mesiacov bude $ahko devä% rokov a ja s desiatkami, 
mo!no stovkami, nevydan#ch poviedok budem trie% biedu. Alebo sa mi 
niektoré podaria vyda%, no nikto ich nebude "íta%; "o je e&te ove$a hor&í 
scenár. Ko$koráz sa v&ak stalo, !e a! pri druhej-tretej knihe za"ala by% 
zrazu dobrá aj tá prvá? Pritom tá kniha sa nezmenila. Iba vedomie a po-
h$ad $udí pre&li Premenou. Otázkou ale zostáva "i sa zmenil ich poh$ad len 
na autora, alebo aj na knihu? Je toti! rozdiel "íta% autora, ktor# sa predá-
va, a "íta% my&lienky, ktoré naozaj nie"o znamenajú. No mo!no takto ni-
kto neprem#&$a. Alebo aspo' málokto. +udia "ítajú, "o "ítajú iní a to im 
sta"í. Predsa len, ak by si mali sami vybera% z toho mno!stva kníh, cel# 
!ivot by len vyberali. A oni chcú "íta%, "o im napokon nezazlievam. Na 
druhej strane, ak existuje nie"o ako to, #o #ítajú iní, musí to aj niekde za-
"a%! Ale kde a ako? Nervózne stískam &álku so zvy&n#m, u! studen#m, 
"ajom a rázne ho vlievam do úst. Navonok to mo!no trochu pripomína pi-
tie domácej pálenky. *aj som predt#m neprecedil, "o znamená, !e drobné 
"ierne útvary na spodku &álky sa lúhovali a! doteraz. Zvy&ok "aju bol v)a-
ka tomu neuverite$ne hork#. Tvárim sa kyslo a zhnusene, akoby som na-
ozaj vypil tú pálenku. Okrem toho, ústa mám plné drobn#ch útvarov, kto-
ré sa mi nalepili na zuby a na "as% podnebia. Nakoniec musím predsa len 
vsta% a povyp$úva% to "ierne svinstvo dakde do záchoda. Vlastne nie dak-
de – presne tam, kde praktizujem malú aj ve$kú potrebu. Vyskakujem 
z postele, po &pi"kách krá"am k záchodu a hlavou v mise potom vykoná-
vam plánovanú "innos%. Ke) mám ústa u! takmer prázdne, automaticky 
na"ahujem ruku k splachova"u. Zaraz sa v&ak zastavím a pomyslím si, !e 
by nebolo fér minú% to$ké mno!stvo vody, navy&e pitnej, iba kvôli troche 
zvy&ného "ierneho "aju. A tak rozväzujem &núrku na teplákoch, s%ahujem 
ich aj s trenkami, otá"am sa o stoosemdesiat stup'ov a s jemn#m povzdy-
chom si sadám na plastovú záchodovú dosku bé!ovej farby. Holé ritné 
polky ohrievajú bé!ov# plast a ja na)alej pozorujem v mysli svoj Proces. 
Sedím v malej miestnosti na pomedzí ve"era a noci a dumám: "o spája 
v&etk#ch t#ch nedocenen#ch autorov? Napísali v#nimo"né diela, ktoré po 
ich smrti vy"nievajú spomedzi ostatn#ch. O tom niet poch#b. No za ich !i-
vota zapadali prachom; ako je to mo!né? Dostali ich vtedy do rúk len ne-
správni $udia? Alebo na ne nebola spolo"nos% pripravená? To bude mo!no 
ono. Aké náro"né je toti! vytvori% nie"o hodnotné, ba dokonca nad"aso-
vé, no zárove' také, "o $udia príjmu? Navy&e, ke) sa mienka $udí tak r#ch-
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lo mení – "o sa nepá"i dnes, zajtra mô!e by% bestsellerom. Pri"om ani 
bestseller nemusí bezv#hradne znamena% kvalitu. No kto má právo o tom 
rozhodova%? Nu! iba $udia – vzdelaní/nevzdelaní, vedomí/nevedomí, ve-
riaci/neveriaci – skrátka a dobre &iroká verejnos%. Toho som sa obával 
najviac. Asi sa z toho v&etkého poseriem. Napokon… pre"o nie? Uvo$'u-
jem bru&né svaly, stehná aj zviera"e a nechávam prírodu robi% jej robotu. 
Na&%astie aspo' fyzicky, ke) u! nie mys$ou, som teraz na správnom mies-
te. Vlastne mi to celkom dobre padlo. Cítim sa $ah&í, a to v ka!dom oh$a-
de. Zo stojana na stene odmotávam dlh&í kus toaletného papiera, trikrát 
ho prekladám a zvy&ok si u! myslím doká!e ka!d# domyslie%. Posledn#m 
sterom pú&%am papier priamo do vody podo mnou a u! bez vä"&ích v#"i-
tiek splachujem v&etok odpad do najbli!&ieho kanaliza"ného zariadenia. 
Trenky spolu s teplákmi vy%ahujem na pôvodné miesto obopínajúce môj 
pás a fi xujem ich &núrkou uviazanou na malú ma&$u. Pomaly, no s istotou 
krá"am k um#vadlu. V 'om si nieko$kokrát dôkladne premyjem ruky tuh#m 
mydlom a zvy&nú vodu z dlaní utriem do teplákov. S otla"en#mi mokr#mi 
f$akmi na stehnách sa vraciam do postele, kde sa prikr#vam ve$kou "erve-
nou dekou a! tesne pod bradu. V skuto"nosti mi ani nie je tak zima, ako 
sa skôr chcem na chví$u ukry% pred svetom. Pred t#m svetom, "o chce sú-
di% moju tvorbu pod$a mienky verejnej namiesto tej vlastnej. Pred sve-
tom, ktor# bude, ke) ja nebudem, a vtedy si mo!no povie: „Bolo to fajn.“ 
Tak ako som si to povedal aj ja po smrti Poeho, Slobodu "i Kafku. Nu! 
a mo!no si nepovie ani to. Kie!by sa mi podarilo samovo$ne zaspa%. Ako 
kedysi. U! by som viac nemusel myslie% a ráno by zas bolo v&etko ako 
predt#m. Zaspím a ujdem trudn#m my&lienkam. To sa stane! Pozerám sa 
do stropu, na ktorom nie je ni" zaujímavé, a sna!ím sa tie my&lienky as-
po' prehlu&i% in#mi. *o je dnes za de'? Vlastne nemám po'atia. Ka!d# 
de' predsa robím to isté: cvi"ím, jem, pí&em, meditujem a spím. Ani dne-
&ok nebol in#. Teda a! na ten spánok. Och, áno… Tu&ím som to t#mi re"a-
mi o bezproblémovom spaní zakríkol. Ale ve) je iba pol jedenástej. Bu-
dem mo!no spa% o nie"o krat&ie, alebo si zajtra dlh&ie pospím. No a "o, 
ni" sa nedeje. Ve) si raz za "as mô!em dopria% aj vo$nej&í de', nie? My&-
lienky sa nemenia a ja stále pozerám do bielej steny nado mnou. Postup-
n#m spoma$ovaním !murkania sa sna!ím navodi% vnútorn# pokoj. Vie"ka 
mi padajú a silou vôle sa pokú&am dosta% do prvej fázy spánku, ke) je síce 
myse$ e&te pri vedomí, no aspo' telo u! neovládam. Spi! V duchu kri"ím 
sám na seba. ,ia$, bez v#sledku. Po neúspe&nom pokuse posúvam deku na 
úrove' ma&le na teplákoch a zatla"ením dlaní do matracu si sadám. Som 
znova na za"iatku. Aspo'!e za tú nespavos% nemô!e môj "aj. Ke) na' te-
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raz myslím, dal by som si e&te za dú&ok. No &álka je prázdna. A moja hlava 
plná. Keby to tak bolo naopak. Mo!no by som dávno spal a moje podve-
domie by u! spájalo náhodné my&lienky do súvislostí. Súvislostí, ktoré sa 
nasledujúce ráno údermi do bielych písmen na "iernej klávesnici preme-
nia do uceleného príbehu. Ni" z toho sa ale nedeje. -alej sedím na poste-
li, prem#&$am a pritom iba smutne k(kam ako Havran. Ak# osud "aká moju 
prózu? V&imne si ju niekto? Stane sa z nej kult? Alebo pôjde e&te vy&&ie? 
No ke) sa aj bude predáva%, nestane sa len )al&ím predmetom obchodu? 
Bohapust#m tovarom konzumu? Na&%astie som aspo' za jej obsah zodpo-
vedn# a nedopustím, aby sa stala iba t$m, #o sa predáva. Budem v&ak pri 
tom v&etkom? Nebudem len (a to len myslím trojitou kurzívou) )al&ím 
Kafkom? Samozrejme, !e sa v&etk#mi silami pokúsim písa% dielo jeho ve$-
kosti, no kto by chcel zomiera% s pocitom, !e to nesta"ilo? Áno, dielo by 
malo presahova% pocity a mo!no aj !ivot autora, no "o sa stane s jeho ve-
domím? Dozvie sa nakoniec pravdu? Bez hlb&ieho zamyslenia odsúvam 
deku u! aj z nôh, ktoré akoby zlepené posuniem na kraj postele. Oh#bam 
ich v kolenách, ktoré sa oddialia a! v momente, ke) sa &pi"kami dotknem 
zeme. V upravenom sede pä% alebo &es%krát vymením vzduch v p$úcach 
a rozospat#m krokom vchádzam do kuchyne. Bez náznaku radosti "i smút-
ku, iba úplne neutrálne, beriem z kuchynskej linky otvorené vrecko 
s "ajom a drobn#mi "iernymi útvarmi pokr#vam dno )al&ej &álky. Do kan-
vice napú&%am primerané mno!stvo studenej vody a pohybom pá"ky na-
dol napokon vodu nechávam zovrie%. Ke) je pripravená plni% svoju úlohu, 
zalievam 'ou nachystan# "aj a pribli!ne pä% minút "akám. Nie v&ak na vy-
lúhovanie. *akám, k#m "ierne útvary klesnú spä% na dno. Inak by som ich 
hne) s prv#m hltom mal opä% plné ústa. Pä% minút je pri takomto rozpo-
lo!ení neuverite$ne dlhá doba. Nenapadá mi !iadna zmysluplná "innos%, 
akou by som ich mohol vyplni%. Preto len krá"am s prekrí!en#mi rukami za 
chrbtom a bradou prilepenou ku hrudi z jednej strany kuchyne na druhú. 
Kuchy'a je dos% malá, a takmer to vyzerá, !e sa iba otá"am na mieste oko-
lo vlastnej osi. Musím s t#m presta%, krúti sa mi z toho hlava. H$adajúc 
svoj balans – "i u! telesn#, du&evn# alebo emo"n# – sa opieram o ne)ale-
k# parapet a cez okno h$adím na no"nú Jese%. Po chodníku sa za pomoci 
vetra presúva suché lístie, pod najbli!&ou lampou tancuje drobn# hmyz 
a z v#&ky na to dohliada jasn# a pln# mesiac. *elom sa opieram o sklo 
a e&te zopár chví$ ml"ky sledujem tento nem# fi lm. Ak# je ten !ivot krásny 
– pomyslím si. Ni" viac od tejto chvíle ne"akám. Tak pre"o to$ko o"akávam 
od svojej tvorby? Nie je dostato"nou odmenou pote&enie, ktoré mi priná-
&a? Rovnako ako tento v#h$ad. P#ta v&ak odo m'a za to uznanie? Alebo 
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druh#m vy"íta, !e spia a vôbec si ho nev&imnú? Jednoducho iba je, a svo-
jou krásou &íri pote&enie )alej. A "i sa z neho niekto pote&í na!ivo alebo 
neskôr z dákej fotografi e, je ka!dého problém a vo$ba. Kohoko$vek po-
h$ad ho toti! nespraví kraj&ím, no ktoko$vek sa v)aka nemu mô!e pote&i%. 
Ak ma teda te&í proces, pre"o neznámy v#sledok v dia$ke v&etko obracia? 
Lebo na' tak urputne "akám? *i sa ho dokonca obávam? Staviam ho pred 
samú tvorbu? No robí nie"o z toho tento ve"er? Je presne tak#, ak# má 
by%. To mu sta"í. Neh$adá odpovede na fi ktívne otázky. Existuje toti! ob-
jektívna pravda? Nenájde sa predsa niekto, kto by ho ozna"il za nudn# 
alebo hlúpy? Pritom ho mo!no iba nepochopil. Myslím, !e "aj je u! pripra-
ven#. A ja tie!. Odvraciam sa od okna a oboma rukami dvíham z kuchyn-
skej linky &álku ako ví%aznú trofej. Pozriem do nej, privoniam a potom 
"erstv#m dú&kom jej zázra"ného moku odplavujem z tela prebyto"nú bez-
nádej. Jediná trpkos% vo mne zostáva u! len vzadu na jazyku. Tam je v&ak 
viac ako vítaná. Znova si odpíjam a ladn#m krokom, akoby som chodidlá 
ani nekládol na zem, sa vraciam spä% do postele. Trofej odkladám na dre-
ven# stolík ved$a notebooku a starej &álky, nohy priliepam k sebe a s $ah-
nutím posúvam rukou "ervenú deku na úrove' malej ma&le na teplákoch. 
Vie"ka spú&%am nadol a t#m presúvam sústredenie z hlavy do srdca. Pred-
stavujem si, !e ono je nástrojom rozhodovania, konania a prem#&$ania. 
Sna!ím sa v 'om zosta%. Hmm… zvlá&tne – akoby som pre!íval déjà vu. Po 
nieko$k#ch )al&ích nádychoch a v#dychoch o"i opä% otváram. V polosede 
siaham po &álke s vä"&ím obsahom a opatrne z nej do seba vlievam zvy&nú 
dávku "ier'avy, ktorá kone"ne te"ie tam, kam má. S ú$avou odfukujem 
a dopit# pohár vraciam na stôl. Po chvíli padajú vie"ka do ich ob$úbenej 
polohy a s prchajúcim vedomím strácam kontrolu nad zvy&kom tela.

Vravel som, !e po "iernom "aji nie je problém zaspa%.
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