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Túto knihu venujem každej žene, ktorá zažíva nevyspytateľné 

pereje života a všetkým, ktorí sú ochotní hľadať súvislosti 

i nové uhly pohľadu na život. Mená, situácie a príbehy osôb, 

ktoré tu nájdete, sú vymyslené, hoc inšpirované skutočným 

životom všade vôkol nás. Podobne ako vlastne všetky príbehy. 
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KAPITOLA 1 - Chyba v programe 

 

Nina vstúpila do miestnosti a Laura hneď vedela, že s touto 

ženskou budú len problémy. Určite nebude stíhať termíny, bude 

trvať hodiny, kým pochopí, čo od nej požadujem a jej výstup bude 

treba do nekonečna upravovať, aby bol použiteľný, pomyslela si 

Laura a odvrátila hlavu, aby sa nemusela pozerať na tú jej príšerne 

pestrofarebnú blúzku a strapaté vlasy. 

„Ahoj, ja som Nina, som tu za kolegu, ktorý má na starosti 

databázy. Má dovolenku, tak ho zastupujem,“ Nina ladne 

vplávala do miestnosti a zaujala miesto na konci stola. 

Postupne sa začali zbiehať ostatní členovia novo vytvoreného 

tímu a keď sa miestnosť zaplnila, Laura sa ujala slova, aby 

predstavila projekt, seba ako projektovú manažérku a ostatných 

členov. V miestnosti bolo osem mužov a dve ženy, ona a Nina. 

Medzi mužmi sa Laura cítila ako ryba vo vode. Akonáhle mala 

pri sebe inú ženu, rozbehol sa v jej vnútri zdrvujúci proces 

sebahodnotenia a porovnávania. Našťastie v tomto prípade sa jej 

sebavedomie len posilnilo, pretože ´žienku´ v ležérnom oblečení 

a v balerínkach nepovažovala vôbec za konkurencieschopnú. 

Akurát ju dráždila. Dráždila ju hlavne tým, že sa neustále mierne 

usmievala a kolegovia si s ňou niečo dôverne šepkali. 

„Takže, aby som to zhrnula, do konca týždňa mi každý z vás pošle 

vyplnenú tabuľku a vaše návrhy zlepšenia v daných oblastiach. 

Nina, predpokladám, že keď sa Patrik vráti z dovolenky, bude 

mať od teba všetky informácie, aby sa mohol nerušene začleniť 

do tímu. To je na dnes všetko. Ďakujem!” Laura zaklapla 



7 

 

notebook a spokojná s priebehom mítingu sa letmým pohľadom 

rozlúčila a odišla. 

Nina si potichu zbalila notebook  a ešte vo výťahu premýšľala, 

čím to je, že sú skoro všetci projektoví manažéri tak rovnako 

strohí. Prečo mám z nich taký divný pocit? Prečo sa tam necítim 

v pohode? Chcú len vyplnené tabuľky s dodržanými termínmi. 

Čísla sú ok, aj fakty. Vedia dať objektívny pohľad, ale nie je to 

všetko. Musí byť chyba niekde v programe! Mrmlala si v duchu 

cestou k svojmu stolu. Čo jej vlastne vadilo, alebo chýbalo? 

Netušila zatiaľ ani ona sama. Až oveľa neskôr prišla Nina na to, 

že to, čo jej chýbalo pri väčšine manažérov, ktorých stretávala, 

bolo srdce. Obyčajný úprimný záujem. Počas svojej krátkej 

kariéry v dvoch veľkých medzinárodných firmách stretla 

všelijakých manažérov – Account Manager, Project Manager, 

Wholesale Manager, Training Manager, Workforce Manager, 

Logistic Manager, Marketing Manager....  Niekedy ani nevedela, 

čo ktorá pozícia vlastne znamená. Spoznala ich na chodbe podľa 

toho, že sa večne ponáhľali, málo sa usmievali, tvárili sa 

suverénne, aj počas stretnutí neustále hľadeli do svojich 

notebookov alebo smartfónov, čítali len začiatky mailov, 

potrebovali veľa faktov a takmer všetok svoj pracovný čas trávili 

na mítingoch. Väčšinou sa líšili aj svojim oblečením, ktoré bolo 

o trochu formálnejšie ako u ostatných ľudí vo firme. Manažéri 

boli pre ňu akousi zvláštnou skupinou ľudí, ktorej nerozumela. 

Nina však vôbec netušila a nikdy by ani neverila, že by sa niečo 

také mohlo stať aj jej... 

Keď si Nina sadla za svoj pracovný stôl, ihneď zabudla na svoje 

predošlé myšlienky aj na to, na čom sa dohodli na mítingu, z 

ktorého práve odišla. Ešteže si robila poznámky a mohla sa k nim 
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vrátiť na konci týždňa. Nikdy nerobila úlohy vopred. Vždy to 

zostalo na poslednú chvíľu. Mala pocit, že je takto výkonnejšia a 

nestráca čas zbytočným premýšľaním o tom, či to urobila 

dostatočne dobre. Jednoducho by to aj tak nestihla. Takto to bolo 

podľa nej vždy najlepšie ako to mohlo byť. Keď prehodila 

niekoľko úsmevných viet so svojimi kolegami, pustila si do 

slúchadiel svoju obľúbenú hudbu a pohrúžila sa do megabajtov 

dát. Jej úlohou bolo analyzovať všetky možné čísla a snažiť sa v 

nich vyznať. Na konci dňa vyprodukovala report, obsahujúci 

tabuľky a grafy, zobrazujúce pohyby v počtoch produktov, účtov 

a zákazníkov. Všetko bolo jasné. Zadala príkaz a počítač všetko 

urobil za ňu. Stačilo len vedieť, ako ten príkaz napísať. A práve 

toto milovala na svojej práci. Nájsť vzorec, podľa ktorého nájde 

presne to, čo hľadá. Všetko bolo jasné a logické. Všetko malo 

svoju príčinu a svoj dôsledok. Fungovalo to. Až do chvíle, kým 

opustila známe prostredie svojich čísiel, príkazov a znakov.  

Vonku, teda v reálnom  svete, sa Nina občas strácala. Len s 

ťažkosťami dokázala pretaviť svoje predstavy do reality. 

Potrebovala veľa času a známe prostredie a priateľov, aby sa cítila 

dobre. Rovnako dobre ako s číslami si rozumela aj so zvieratami. 

Zdalo sa jej, že tam vládne akási zvláštna podobnosť. Číslo ´dva´ 

bolo vždy dva. Keď pes vrtel chvostom, vždy vedela, že sa teší. 

Dva plus dva bolo vždy štyri. Keď svojej mačke zabudla dať 

nažrať, vždy mňaučania rovnako. Menila sa len intenzita 

mňaučania, podľa toho, koľko času ubehlo od posledného 

kŕmenia. Keď pes stuhol a vyceril zuby tak, že bolo vidieť kútiky 

úst, vždy vedela, že si musí dávať pozor a radšej sa vzdialiť. 

Medzi ľuďmi však ´áno´ často znamenalo ´nie´, ignorácia bola 

občas len prezlečený hnev, za úsmevom sa skrývalo klamstvo a 
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sľúbená pomoc bola len na papieri. Ako sa v tom mala vyznať? 

Keď sa opäť pohrúžila do svojich čísiel, bolo jej to vlastne jedno. 

Svet okolo prestal existovať. Zostal len ten, ktorému rozumela. 

O pár dní dostala Nina správu o tom, že kolega Patrik leží v 

nemocnici a tak skoro sa nevráti. Na dovolenke sa zranil a bude 

sa musieť dlhšie liečiť. To znamená, že celá agenda nového 

projektu prejde na ňu. Spomenula si na stretnutie z minulého 

týždňa a trochu zosmutnela, pretože vedela, čo ju čaká. Mítingy, 

mítingy, dohadovania, dokazovania a obhajovania… Bola by 

radšej, keby mohla sedieť so svojimi číslami, hrabať sa v nich a 

výsledok svojej práce odovzdať Patrikovi, nech s nimi urobí, čo 

treba. Takto to bude celé len a len na nej. Nemala inú možnosť. 

Musela sa opäť prekonať a povzbudiť samu seba, že sa tak 

posunie, niečo sa naučí a zocelí. Veď tak to vyžaduje ´systém´. 

Nadýchla sa a samu seba presvedčila, že to zvládne. Keby už 

vtedy vedela, že nič také robiť nemusí a keby tušila, že chyba v 

programe existuje, možno by si ušetrila zopár vrások. Chyba v 

programe tam naozaj bola. Akurát, že nie v počítači. 
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KAPITOLA 2 - Nesnaž sa iným zapáčiť 

 

Ubehlo pár dní a projektový tím sa opäť stretol v tej istej 

miestnosti ako naposledy. Nedalo sa tam dýchať, ale atmosféra 

bola celkom príjemná. Väčšina ľudí bola po dovolenke, 

oddýchnuté a opálené tváre sa na seba usmievali. 

“Nina, ako je možné, že výsledky analýzy ukazujú tak nízke 

čísla? Veď pôvodné čísla boli rozhodne vyššie!” zdvihla Laura 

svoje pedantne upravené obočie a upriamila pohľad na Ninu. 

“No, kontrolovala som to viackrát. Ale môžem ešte urobiť post 

analýzu a prebehnúť dáta, či mám ozaj všetko. Možno som len 

niečo prehliadla.” Nina v sebe nezaprela svoju večnú snahu dávať 

veci na poriadok a obviňovať hlavne seba. 

Laura si vzdychla a v duchu si priala, aby tu sedel Patrik a nie táto 

´slečinka´ čo asi ani poriadne nevie, čo vlastne robí. Vymačkla zo 

seba priateľský úsmev. “Máme zatiaľ dosť času, takže prosím 

skontroluj to a na ďalšom stretnutí si to prejdeme, dobre?” 

Nina cítila, že niečo nie je v poriadku, ale ako vždy ten tajomný 

pocit umlčala. Pozbierala si papiere, zaklapla počítač a s pocitom 

previnilca opustila končiaci míting. Hneď sa pustila do práce a 

skontrolovala všetko, čo vedela. Pozerala sa zo všetkých strán, 

prepočítavala a hľadala chybu. Nenašla ju. Všetko sedelo. 

Opýtala sa pre istotu kolegu a ten potvrdil, že by to robil úplne 

rovnako. To bude zase nabudúce rodeo! Ako to Laure vysvetlím, 

že je to všetko v poriadku a chyba sa stala asi niekde inde? S 

povzdychom si zbalila veci a odkráčala smerom k výťahom. Na 

druhý deň a na ďalší opäť kontrolovala položku po položke, aby 
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sa uistila, že všetko sedí. O pár dní mal pokračovať míting a už 

teraz sa jej triasli kolená. Čo ak predsa len robím niekde chybu? 

Neustále mala v hlave výčitky. 

Nastal deň obávaného stretnutia. Nina predstúpila s dôkazmi, že 

jej analýza je správna. Laura neveriacky krútila hlavou a neustále 

skákala Nine do reči s tým, či ozaj vie, čo robí. Či ten vzorec, 

ktorý použila je ozaj ten, ktorý mala použiť. Ukazovala pôvodné 

čísla a chcela sa silou mocou presvedčiť, že správne sú tie a nie 

tieto, ktoré predkladá Nina. Ešte chvíľu sa dohadovali. Ostatní 

kolegovia, všetko muži, súhlasili raz s jednou, raz s druhou. 

Nedohodli sa. 

Laura na konci mítingu otvorene povedala, „Keby tu sedel Patrik, 

bolo by to jasné. Ako je možné, že to celé nesedí? Nina, ak chceš 

zostať v tomto tíme, musíš to nejako vyriešiť! Máš na to celý 

týždeň. Ak jej s tým viete niekto pomôcť, nech sa páči. 

Nemôžeme si dovoliť predstúpiť pred vedenie s takýmto 

chaosom. Na dnes končíme. Ďakujem.” 

Nina zdrvená vlastnými seba ponižujúcimi myšlienkami vyšla z 

miestnosti. V celom tele jej zúrila búrka. Nechápala, prečo sa 

Laura do nej tak pustila. Miešal sa v nej hnev, bezmocnosť a 

sebaľútosť. 

Na chodbe stretla Sofiu, kolegyňu z Paríža, ktorá občas 

prichádzala z Centrály pomáhať  lokálnym krajinám. Bola to útla 

čiernovlasá dáma, ktorá svojou šarmantnosťou nezaprela 

francúzsky pôvod ani vo svojom zrelom veku. Usmiala sa na 

Ninu a s otvorenou náručou ju vybozkávala. Trikrát, tak ako to 

len Francúzi vedia. 
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„Hiiii! How aaare you? (Ahoooj! Ako sa máš?),” prehodila s 

typickým francúzskym prízvukom Sofia a uprene sa pozrela Nine 

do očí. Všimla si, že oheň v nich nehorí tak silno ako keď sa 

spoznali pred pár mesiacmi. Bolo to vtedy len pár týždňov, čo 

Nina nastúpila do firmy a bolo cítiť jej entuziazmus a mladistvú 

chuť do práce.  

Sofia privrela mierne oči, naklonila hlavu nabok a s otázkou na 

to, ako sa naozaj má, nepustila Ninu k výťahom: „What is going 

on? (Čo sa deje?),“ zašepkala. 

Nina sa zhlboka nadýchla a s vďakou v očiach, že si niekto všimol 

jej skrývaný pocit frustrácie, odpovedala, že sa má fajn, ale že 

práve skončil míting, na ktorom úplne pohorela. Chceli od nej 

dôkazy, prečo čísla nesedia. Nevie o ničom, čo by spočítala zle. 

Sofia zobrala Ninu bokom a spýtavým láskavým pohľadom 

vyzvala Ninu, aby pokračovala. Nina sa v kútiku chodby úplne 

zosypala. Do očí sa jej vtisli slzy a ruky sa jej začali triasť. Na 

moment sa cítila ako myš chytená do pasce. Keby len vedela, že 

sa do tej pasce chytila sama a dobrovoľne… Po chvíli nabrala 

opäť dych a vysvetlila Sofii celú situáciu. 

Sofia s materským úsmevom zareagovala: „Do not try to please 

others, my dear,” láskavo sa jej zahľadela do očí. 

Nesnaž sa iným vyhovieť (zapáčiť), znelo Nine hlavou a 

premýšľala, ako to vlastne Sofia myslela. Nechápavo sa 

zahľadela do Sofiiných tmavých očí. 

„If you trust yourself, you don´t have to fight. You don´t have to 

prove anything to anyone. If you trust yourself, others will trust 

you as well.” 
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Ak veríš sama sebe, nemusíš bojovať. Nemusíš nikomu nič 

dokazovať. Ak veríš sama sebe, aj druhí ti uveria, prekladala si v 

hlave Nina Sofiine slová.   

Po hodnej chvíli jej to docvaklo. Veď to, čo vlastne spôsobilo 

búrku v jej vnútri, bola ona sama. Chcela silou mocou obstáť a 

dokázať svoju pravdu. Lenže viac ako sebe, uverila Laure. Chcela 

vlastne vyhovieť jej, potešiť ju a tak sa nechala vlákať do pasce 

jej otázok. Ak by bola presvedčená, že to vypočítala správne, 

nemusela by sa ani obhajovať, ani nikoho presviedčať. 

Jednoducho by Laura Nine uverila, že je to v poriadku a boli by 

nútení hľadať chybu inde. Takto im vôbec nedala šancu. 

Nina si utrela slzy a objala Sofiu. Vôbec jej nevadilo, že okolo 

chodia kolegovia, ktorí objatia dvoch žien hádam ešte nikdy 

nevideli, tobôž nie na firemných chodbách. Z hĺbky duše jej 

ďakovala za jej slová. Vysvetľovali veľa. Oveľa viacej ako jedno 

podlomenie kolien na nevydarenom mítingu. Spomenula si na 

veľa situácií, keď sa chcela niekomu zapáčiť, vyhovieť a 

uspokojiť potreby niekoho iného. Bola majstrom v 

prispôsobovaní sa. Takmer celú svoju pozornosť a energiu 

venovala tomu, čo chcú iní. Žila tým, čím žili ľudia, ktorým sa 

chcela zapáčiť. Počúvala často hudbu, ktorú počúvali priatelia. 

Jedla zväčša jedlo, ktoré chutilo kolegom. Robila veci, ktoré od 

nej nadriadení očakávali. Chodila na dovolenky tam, kde sa to 

páčilo rodine. Ľudia ju mali radi a jej to robilo dobre. Spočiatku 

vôbec nevedela, akú cenu za to vlastne platí. Až kým sa nezačala 

cítiť stratená, pretože nedostávala ten pocit ´odmeny´, ktorý 

očakávala a potrebovala na to, aby sa cítila v živote naozaj dobre. 

Žiadne ocenenie, podpora a uznanie neprichádzalo. Cítila sa 

časom opotrebovaná, nemilovaná a nedocenená. A každý náznak 
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nesúhlasu od iných ju dostal na kolená. Ako napríklad teraz 

Laura. Stačilo, aby prejavila nesúhlas s tým, čo robí a bolo po 

sebaistote. Čakala ocenenie za to, že odviedla dobrú prácu, ale 

dostala výčitku, že to nerobí dobre. Keby ju Laura pochválila, deň 

by bol krásny. Alebo keby aspoň mlčala. Akonáhle však 

spochybnila jej výstup, premohla ju sebaľútosť zmiešaná s 

hnevom. A práve túto frustráciu si všimla v jej očiach Sofia. Nina 

teraz pochopila, o čo tu ide. Že jej sebavedomie má výšku 

záhradného trpaslíka a silu jarného stebla trávy. Nevedela však 

ešte, čo s tým má urobiť a trvalo hodnú chvíľu, kým jej 

sebavedomie podrástlo do výšky bohyne. 

„Thank you Sofie! (Ďakujem Sofia!),” poďakovala Nina a utrela 

si slzy do rukávu jej obľúbenej blúzky. Kvietky na blúzke dostali 

od jej nežných očných tieňov novú dúhovú farbu. Obe vedeli, že 

aj táto krátka chvíľa stačila na to, aby naplnila svoje poslanie a 

mohli sa vrátiť k svojej práci. 

„See you soon!” usmiala sa Sofia a Nina odvetila: „Áno Sofia, 

uvidíme sa čoskoro!”. O pár týždňov mali mať spolu pracovné 

stretnutie a obe sa naň už veľmi tešili. Vždy totiž zostal čas aj na 

iné debaty, ako len tie pracovné. 
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KAPITOLA 3 - Hľadanie zdroja 

 

Sofia a Nina vedeli spolu prerozprávať celé hodiny. Aspoň ich to 

motivovalo dokončiť svoje pracovné úlohy čo najrýchlejšie a 

zvyšok mítingu venovali debatám o vzťahoch (nielen) vo firme, 

o rodinných starostiach, ale aj o tajoch ľudskej duše, o živote aj 

smrti. Občas pokračovali aj večer, na prechádzkach večerným 

mestom. Pracovná večera sa vtedy veľmi hodila obom. Hoci mala 

Sofia neidentifikovateľný vek, mala určite dosť cez 50. Aspoň tak 

súdila Nina, pretože skúsenosti ktoré mala a príbehy, o ktorých 

rozprávala sa museli nazbierať za niekoľko desiatok rokov. 

Sofia precestovala hádam celý svet. Umožňovalo to 

medzinárodné prostredie firmy, kde pracovala. Viditeľne si to 

užívala. Zdôverila sa však, že tento rok svoje cestovanie ukončí. 

Že si našla kľudnejšiu prácu v malom mestečku s veľkou 

históriou a krásnym prostredím s horami navôkol. Ale že sníva 

ešte aj o domčeku na ostrove, s výhľadom na more. Rozhodla sa, 

že napíše knihu. A keďže mala dobré finančné zázemie, roky 

skúseností a odrastené deti, mohla si to konečne dovoliť. 

„O čom bude tvoja kniha?” spýtala sa Nina zvedavo. 

„Bude o láske. O láske k sebe,” usmiala sa Sofia tajomne a 

vytiahla z kabelky notes. Bol celý popísaný maličkým úhľadným 

písmom. „Pozri, tu mám všetko dôležité. Zapisovala som si 

všetky dôležité momenty, ktoré ovplyvnili môj život. Nosím tento 

notes so sebou už hodných pár rokov. Keď som mala čosi cez 

štyridsať, zdalo sa mi, že niečo nie je v poriadku. Že mám všetko, 

po čom som kedy túžila - úspešnú kariéru, krásny dom, vysnívané 

auto, šikovné deti a spokojnú rodinu, zážitky z dovoleniek a fotky 
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z výnimočných udalostí. Ale v hĺbke duše som nebola spokojná. 

Niečo mi chýbalo. A tak som sa to rozhodla nájsť. Počas zopár 

mesiacov som si zapisovala, ako sa cítim. Zápisky boli veľmi 

jednoduché - do diára som si každý deň napísala najsilnejší pocit 

a k tomu udalosť, ktorá ten pocit ovplyvnila. Nič viac. Vôbec som 

o tom nepremýšľala a nevracala som sa k tomu. Keď som občas 

nemala čo robiť, napríklad v lietadle, listovala som si diárom a 

premýšľala som, čo mi to má povedať.” 

„To sa ti fakt chcelo, každý deň si niečo písať?“ neveriacky 

obzerala stránky Nina. 

„Na začiatku som sa musela trochu prinútiť. Asi tak po dvoch 

týždňoch ma prešlo pôvodné nadšenie a ďalšie dva mesiace som 

sa do toho nútila. Dala som si pripomienku do mobilu a lístočky 

na zrkadlo v kúpeľni, aby som nezabudla. A potom sa to už stalo 

rutinou, asi ako umývanie zubov a ranný Pozdrav slnku.” Mávla 

rukou a vložila diár späť do kabelky. 

„A na čo si prišla?” spýtala sa Nina. 

„Že vlastne neviem, kto som. Že robím veci, s ktorými často 

nesúhlasím a ktoré ma vyčerpávajú. Že sa zamotávam do 

vlastných myšlienok, ktoré ma skôr udupávajú, ako mi pomáhajú. 

Že tam, kde by som čakala uspokojenie, prichádza smútok a hoci 

toho robím naozaj dosť, nič mi neprináša trvalú radosť,” usmiala 

sa a jedným dychom dodala: „A že jediný človek, ktorý mi v tom 

môže pomôcť, som asi len ja sama.” 

„Ty sama?!” 

„No, nejako som to vnútri cítila. Akurát som netušila, ako na to. 

Nemala som sa s kým poradiť, lebo okolo mňa som nemala 
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nikoho, kto by vyzeral spokojnejší ako ja. Zašla som preto do 

najlepšieho kníhkupectva, zozbierala som všetky knihy, ktoré ma 

oslovili, sadla som si ku káve a listovala v nich dovtedy, kým som 

si z nich nevybrala tie, ktoré ma oslovili najviac. Niektoré som 

prečítala rovno v predajni. Vieš, koľko káv som vtedy vypila!?” 

dodala s úsmevom Sofia. 

„Aké to boli knihy?” 

„Rôzne. Ale mali niečo spoločné. Autori zhodne tvrdili, že našli 

ten správny spôsob, ako sa dostať ku šťastiu. Väčšinou to bolo o 

tom, že niekto bol na začiatku nešťastný, chorý alebo zažil niečo 

traumatizujúce a na konci šťastný, zdravý a sebavedomý. 

Objavila som veľa rôznych spôsobov - surovú stravu, nejaké 

telesné alebo duševné cvičenie, meditácie, zázračnú bylinu, 

anjelov, šamanov, rôzne postupy, prístupy a liečenia. Skúsila som 

takmer všetko. Až kým som prišla na to, že na mňa nefungujú. 

Teda fungujú, ale len krátko. Pár mesiacov a potom sa takmer 

všetko vrátilo do pôvodných koľají. Možno som len nebola 

dostatočne dôsledná alebo som nenatrafila na ten správny recept 

na šťastie. Ale jednoducho - na mňa nič nefungovalo.” 

„No a potom? Čo sa stalo? Veď teraz vyzeráš úplne spokojná a 

silná. Niečo predsa muselo zafungovať!” 

Sofia sa usmiala a jemne si priložila ruku na srdce. „Našla som 

svoj vlastný zdroj. A samu seba. Ten zdroj... tá vesmírna múdrosť 

bola vlastne stále so mnou, len som o tom nevedela,” pokračovala 

tajomne. 

Nina nechápavo sledovala Sofiine ruky, ktoré sa dotkli jej hrude 

a potom hlavy a spýtavo sa jej pozrela do očí.   
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„Srdce v súlade s mysľou. To, čo naozaj cítim  a ako premýšľam, 

je kľúčom k tomu, kým som a čo chcem. Srdce je mojim 

vizionárom a zdrojom, odkiaľ pramení moja existencia, to, o čom 

snívam. Stačí mu zostať verná, byť takpovediac ´u seba´ 

a prepojiť to s rozumom, ktorý tú víziu napokon pomôže 

zrealizovať. Ak sa tam chcem dostať, potrebujem vnímať signály 

svojho múdreho tela, teda pocity a riadiť sa nimi. Nenechať sa 

nimi ovládnuť, nepodľahnúť im ale ani ich nepotláčať. Naučila 

som sa teda brať pocity ako informáciu, s ktorou môžem ďalej 

pracovať. Zároveň som však musela dostať pod kontrolou aj 

vlastné myšlienky. To bolo najťažšie! Tie vedia byť totiž veľmi 

mocné, ale aj splašené. Keď ich neuriadime, môže byť z toho aj 

životná katastrofa, neustále sa opakujúce problémy aj choroby. 

Takže som sa potrebovala zladiť hlavne sama so sebou.” 

„Nie som si istá, či rozumiem. Ako to myslíš ´u seba´?“ 

„Byť ´u seba´ je ako ´byť doma´ - je to miesto, kde sa ti páči a 

kde máš pocit harmónie a súladu... kde nie je žiaden tlak z toho, 

že niečo potláčaš, skrývaš, držíš ´pod pokličkou´. Miesto, kde sa 

cítiš dobre presne taká, aká si a cítiš sa v tom milovaná a prijatá. 

A môžeš si tam dovoliť byť aj zraniteľná, smutná, naštvaná 

a slabá. Cítiš sa tam jednoducho dobre, lebo si tam TY, je tam 

tvoj život. Nie sú tam otravné myšlienky, ktoré ti vravia, že si 

nanič, život je katastrofa a ty sa tam potom cítiš ako na návšteve, 

kde sa ti vôbec nepáči.“ Sofia sa na chvíľu odmlčala a sledovala, 

či Nina chápe, o čom hovorí. Zbadala, že trochu ešte tápe, tak 

dodala: „Keď som si prezerala svoje zápisky, zistila som, že často 

som ´mimo seba´, že sa mi veľa vecí nepáči a s veľa vecami 

nesúhlasím. A často robím to, čo sa odo mňa očakáva, alebo čo 

chcú iní a potom sa ocitám v situáciách, kde nechcem byť. 
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A vtedy sa vôbec necítim dobre. Pamätáš na tvoju príhodu, keď 

sme sa stretli na chodbe? Aj ty si sa snažila vyhovieť a zapáčiť 

niekomu iného a keď sa ti to nepodarilo, bola si rozčarovaná.“ 

„Áno, na to si veľmi dobre pamätám!” priznala Nina. 

„No, aj mne sa stávalo, že som nevnímala seba a stále som 

myslela na to, na čo myslia iní, ako im vyhovieť a zapáčiť sa im. 

Alebo keď som chcela niečo urobiť, neurobila som to. Väčšinou 

ma zastavil akýsi program v mojej hlave so svojou ´múdrou 

radou´. Napr. keď som túžila zmeniť zamestnanie, lebo ma to už 

netešilo, rozum kričal: Nieeee! Len teraz ťa povýšili, nemôžeš 

odísť. Musíš ukázať čo v tebe je. A lepší job určite nezoženieš. Drž 

sa istoty! Sama to určite nezvládneš. Verila som tým myšlienkam, 

aj iným ľuďom, ktorí ma odhovárali a zostala som v zamestnaní, 

kam sa mi už vôbec nechcelo chodiť. V zápiskoch som si 

prečítala: ´Cítim sa fakt divne, slabá a bez energie. Akoby som to 

už ani nebola ja. Navyše ma rozbolela pravá ruka. Strávila som s 

mamou dvojhodinovú debatu o tom, že sa chystám odísť z práce. 

Vôbec nevedela pochopiť, že chcem dať výpoveď v čase, keď si 

veľa ľudí nevie nájsť prácu. Ale asi má pravdu. Asi si len 

potrebujem oddýchnuť a nakopnúť sa späť do práce.´ Lenže, ja 

som si už oddýchnuť ani nevedela. Chodila som z práce 

vyšťavená, demotivovaná a naštvaná. Trvalo ďalších pár 

mesiacov, kým mi to došlo. Telo mi to povedalo ráznejšie. Moja 

iskra zhasla. Nevedela som už ani pero v ruke držať, ani 

šoférovať, tak som mala boľavé zápästie. Vrátila som sa k 

zápiskom a ešte raz som si prečítala, čo sa vlastne udialo. ´Bola 

som u mamy… nesúhlasí s tým, že odídem z práce... aj iní radia 

zostať…. cítim sa divne, slabá a bez energie. Zostávam v práci... 

oddychujem... ale nepomáha to. Hlavou mi víria obavy, že to 



20 

 

sama nezvládnem, že bude lepšie zostať. Cítim sa chorá a lekár 

potvrdzuje zníženú imunitu. Vraj mám brať lieky na podporu 

imunity.´ No tak dosť! Povedala som si jedného dňa, lebo na 

zvýšenie imunity som už vyskúšala takmer všetko (asi okrem 

urinoterapie) a nič nezaberalo. Niečo tu nesedí. Kto tu vlastne 

rozhoduje? Kto chce meniť prácu? Ja či moja mama? Alebo iní 

ľudia? JA! Kto má rozhodovať o tom, čo budem robiť? JA! Kto 

sa chce mať lepšie? JA! Kto za to bude niesť zodpovednosť? JA! 

Som ochotná prijať túto zodpovednosť? Hm... tak toto mi to 

trvalo asi najdlhšie.” Priznala Sofia s previnilým úsmevom. 

„Prijať zodpovednosť znamená nebyť obeť, ale byť tvorca. Ísť aj 

do rizika, že zlyháš, pomýliš sa, neuspeješ. A to je fakt sakra 

ťažké! Znamená to vzdať sa všetkých možných výhovoriek a 

háčikov typu ´za to môže kolega, šéf, mama, otec, vedenie firmy, 

vláda, počasie, moje dieťa, globálne otepľovanie, Číňania, 

systém...´. A tak som si dala na misku váh ´byť obeť´ (za všetko 

môžu iní, nie je to v mojich rukách, no mám aspoň pocit akéhosi 

bezpečia - ale cítim sa horšie a horšie) alebo ´nebyť obeť´ (prijať 

zodpovednosť, tvoriť nové a hľadať spôsob ako sa cítiť lepšie 

a lepšie vo vlastnom živote, aj s rizikom možných rán). Rozhodla 

som sa vrátiť domov... k sebe... byť u seba a cítiť sa dobre vo 

vlastnom živote.“ 

Sofia sa odmlčala a obe sa zahľadeli niekam do prázdna. Husté 

ticho plné myšlienok, dojmov a spomienok preťal čašník, ktorý 

práve servíroval na stôl objednanú večeru. Nepotrebovali 

pokračovať v diskusii, bolo to naservírované akurát. Vôňa jedla, 

tlmená hudba, vrava navôkol a štrngot pohárov im pomohol vrátiť 

sa do reality. Jedlo bolo naozaj výborné a čašník milý. Prehodili 

ešte pár slov o zajtrajšom mítingu, splnenej úlohe, o kolegoch, 
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preplnených letiskách a nových destináciách, kam ešte tento rok 

Sofia poletí.  

Tentokrát bolo ich pracovné stretnutie obzvlášť vydarené. Užívali 

si to o to viacej, pretože vedeli, že to bolo ich posledné spoločné 

stretnutie. Sofia obletí ešte časť sveta, kým nadobro odíde 

z práce, dopíše knihu a usadí sa niekde na vysnívanom ostrove. 

Určite stretne ešte zopár milých žien, ktorým má čo povedať... 
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KAPITOLA 4 - Na boso 

 

Laura mala toho už plné zuby. Termíny horeli, kolegovia nestíhali 

a veci sa kazili, kde sa len dalo. Projekt sa zdal byť hotová 

katastrofa. 

„To nemôžeme stihnúť! Dodávateľ mešká oveľa viac ako 

zvyčajne a ja som už vyskúšala všetky možné spôsoby, ako ho 

donútiť odovzdať to načas. Mal na to myslieť niekto hneď na 

začiatku, keď sa podpisovala tá rámcová zmluva. Keby som bola 

pri tom ja, určite by sa to nestalo!” lamentovala Laura pri 

obednom rozhovore s kolegom. 

„A čo by bolo podľa teba inak? Myslíš, že by sa stal zázrak a oni 

by zrazu zmenili štýl práce?“ spýtal sa kolega. 

„Nič by nemuseli meniť! Vedeli by od začiatku čo sa stane, ak 

nebudú dodržiavať plán. Ak vieš, čo ťa čaká, keď nesplníš úlohu, 

budeš si dávať väčší pozor, aby si ju splnil. Ak nie, príde trest, v 

tomto prípade pokuta. Mali by platiť za to, že nestíhajú. Takto im 

to je vlastne jedno. Dodajú, nedodajú, zaplatené budú mať 

rovnako,“ rozčuľovala sa už nahlas. 

Laura mala tlak asi tak dvesto, črevá pokrútené a žalúdok stlačený 

na tvrdosť kameňa. Nie že by nejedla. Bola plná zlostnej 

frustrácie, pretože si s tým nevedela dať rady. Hrozilo, že projekt 

vybuchne a na dobré meno a na bonusy bude musieť zabudnúť na 

dosť dlho. Bola ako naštvané dieťa, ktoré sa durdí, keď mu nejdú 

postaviť kocky, nakresliť dráčik, vypočítať príklad, alebo keď má 

rodič iný názor na púšťanie večernej rozprávky. Laura sa správala 

rovnako. Tak veľmi chcela uspieť a nechcela prehrať. A keď sa 
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to nedarilo, nadávala na všetko možné, obviňovala hocikoho, kto 

sa práve objavil v jej zornom poli. 

A práve v tom období stretla Ninu. Tak vlastne začalo ich prvé 

stretnutie. Nina sa dostala na míting, kde pôvodne nemala byť, 

pretože kolega Patrik práve nemohol. A keďže mala výraz 

obetného baránka, Laure to prišlo vhod. Mohla na niekoho zvaliť 

všetko, čo sa nedarilo. Nina si všetko ochotne nechala hádzať na 

svoju hlavu, takže to nebolo vôbec náročné. 

Laura mala už nejakú dobu pocit, že všetko drhne a je proti nej. 

Nielen, že sa jej nedarilo s projektom, ktorý viedla, ale problémy 

sa začali objavovať aj u nej doma. Jej dlhoročný priateľ Tomáš, s 

ktorým si už plánovali spoločnú budúcnosť, jej pred pár týždňami 

oznámil, že odchádza, lebo chce cestovať a nechce sa viazať. 

Laura nemohla túto správu nijako stráviť. Vôbec to jej žalúdku 

nepomáhalo. Ďalšie sústo, ktoré bolo nad jej sily. Najskôr si 

myslela, že Tomáš len žartuje a skúša ju. Ale keď počula kolegov, 

ako jej šťavnato opisujú ich stretnutie s Tomášom  a jeho novou 

kamarátkou, s ktorou sa chystá na cesty, bolo jej od hnevu do 

plaču.  

Chvíľu ešte trvalo, kým opadla prvá vlna zúrivosti a mohla sa s 

Tomášom vôbec baviť. Keďže už spolu aj bývali, museli sa teraz 

podeliť o byt, spoločný nábytok a všetky drobnosti, ktoré spolu 

za tie roky nazbierali. Cítila sa ako v zlom sne. Nebolo to vôbec 

jednoduché, pretože byt kúpili spoločne, na obe mená, ale 

financovala ho zväčša Laura. Celú dobu, čo boli spolu, zarábala 

viac ako Tomáš. Mali síce občas drobné nedorozumenia, no mala 

pocit, že to je normálne. Občas jej aj napadlo, či sa k sebe vôbec 

hodia, no keď sa pozrela do zrkadla, povedala si, že lepšie to už 
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aj tak nebude. Že každý vzťah sa raz dostane do bodu, keď 

zamilovanosť prejde a vzťah sa dostane do zabehaných koľají. 

A tak si povedala, že si radšej na to zvykne už teraz. Jeho láskou 

si bola istá, takže ani vo sne ju nenapadlo, že by to raz mohlo 

skončiť z jeho strany a ešte k tomu takto. 

Dni ubiehali a Laura rozčarovanie z rozchodu prebíjala prácou. 

Chodila domov neskoro a skoro vstávala. Brala si na svoje plecia 

toho viac, aby len nemusela myslieť na iné. Po pár mesiacoch 

začínala mať pocit, že už je to preč a začala sa cítiť lepšie. Občas 

jej však stále ubiehali myšlienky bokom. 

„Ideš na večierok?“ neočakávane sa jej kolega spýtal, keď 

opúšťali jedáleň. 

„Nie,“ odvrkla Laura podráždene a kráčala k výťahom. 

O pár sekúnd jej došlo, že by sa jej vlastne zišlo trochu vypadnúť 

z domu a prísť na iné myšlienky a trochu sa odreagovať. „Ale 

vlastne, idem! Kedy to začína a kde? Kto ide?“ nechala si 

vysvetliť základné dáta a v mysli už hľadala vhodný outfit na 

večer. 

Na večierok dorazila akurát včas. Práve sa chystala barmanská 

show, ktorá sľubovala nové zážitky chutí aj pohľadov na mladých 

šarmantných barmanov. Drinky boli vynikajúce a Laurina chuť 

zahnať stres obrovská. A tak o pár hodín už ani nedokázala stáť 

na nohách. Nebola zvyknutá toľko piť. Jazyk sa jej plietol a oči 

sa leskli. Zrazu to bola úplne iná Laura, akú ju kolegovia poznali. 

V práci vždy vedela, čo má kto robiť, čo sa má a čo sa nemá a 

mala jasný názor na všetko. Bola väčšmi vážna, rozhodná, 

priama, nekompromisná a jednoznačná. Dnes tu sedela zlomená 
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a rozcitlivená, ako kôpka nešťastia. Bola schopná oprieť sa o 

hocikoho, kto bol nablízku a vyrozprávať mu svoj smutný príbeh 

s Tomášom. O polnoci si vyzula lodičky a pustila sa bosá na 

parket. Hrali jej obľúbenú skladbu a tak sa rozhodla zahnať 

smútok tancom. Kdesi hlboko v nej sa objavila pradávna 

divokosť. Zabudla na publikum a nechala sa unášať hudbou. 

Väčšina kolegov a návštevníkov baru už odišla a Laura zostala na 

parkete takmer sama. Ani si to nevšimla. Bola pohrúžená do 

svojich novo objavených pocitov. Rozplývala sa sebaľútosťou a 

miešala ho s hnevom, podľa toho, akú hudbu práve hrali. Pri 

pomalej sa objímala a chúlila v rohu parketu, pri divokej skákala 

po parkete ako teenagerka. 

V kúte miestnosti sedela partička debatujúcich chlapov. Jeden z 

nich ju neustále kútikom oka pozoroval. Nedala sa nevidieť. Nie 

preto, že tam bola takmer sama na parkete, ale bola 

neprehliadnuteľne krásna. Ponorená do vlastných pocitov, 

zasnená i rozhnevaná, jemná i divoká. Dlhé blond vlasy jej 

splývali cez tvár, ale aj tak bolo vidieť jej ušľachtilé črty. 

Bolo čosi po druhej ráno a Laura už vytancovala takmer všetok 

alkohol. Bol čas ísť domov. V bare zostalo ešte zopár ľudí, 

vrátane niekoľkých dobre sa baviacich kolegov. Bola unavená a 

ospalá a tak pozbierala zbytky svojej energie, kabelku a našla aj 

svoj sveter a šál, presne tam, kde ho pri stole odložila, keď večer 

začínal. Pri predstave, čo ju čaká ráno, sa striasla a zvyšky jej 

zodpovednej mysle jej zabránili vypiť ponúkaný lákavý drink. 

Naliala do seba len pohár vody a odkráčala k východu. Kolega, 

ktorý ju odprevádzal sa ponúkol, že ju zavezie domov. Odmietla. 

Vraj sa ešte prejde, má to domov len pár krokov a nočné mesto 

jej nevadí. 
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„Môžem ísť s tebou?” ozval sa pri nej odrazu mužský hlas. Znel 

mäkko a príjemne. Patril vysokému mladíkovi. „Som David. 

Hádam nepôjdeš sama cez mesto v túto nočnú hodinu,” usmial sa 

a vykročil s ňou. 

„Už je takmer ráno. A bývam len tu, kúsok. Som v pohode, 

zájdem aj sama,” ohradila sa prekvapená Laura. Čosi v jej vnútri 

ju však zastavilo. Cítila, že muž nie je nebezpečný a nič jej 

nehrozí. Vraví sa, že prvý dojem o druhom človeku si tvoríme do 

dvoch sekúnd. A tak aj bolo.  

„A môžem ťa odprevadiť niekedy inokedy? Bol by som veľmi 

rád. Chodievaš sem často?“ mladý muž sa nenechal odradiť jej 

odmeranosťou. 

„Ani nie. Nezvyknem sem chodiť. Dnes to bolo výnimka.“ 

Laura si začala lepšie obzerať mladíka a čosi ju prinútilo strčiť 

ruku do kabelky a vytiahnuť vizitku. Možno to bolo hladinou 

alkoholu, ktorý už síce vyprchával, no ešte stále tam bol. 

A možno to bolo len tým, že jej bola sympatická jeho trúfalosť 

a milý pohľad. 

„Ale možno sem ešte niekedy prídem. Alebo inde. Tu je moja 

vizitka,“ usmiala sa nenápadne a rýchlo zvrtla hlavu, aby si to 

nerozmyslela. 

„Ďakujem! Ja by som ti tiež rád dal moju, ale nemám. Chceš si 

aspoň zapísať číslo?“  

Laura pokývala hlavou, že netreba, no vzápätí sa zháčila 

a povedala: „Môže byť. Napíš mi ho sem.“  
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Dopísal jej svoje čísla na ďalšiu vizitku a odišli každý svojou 

stranou. 

Nočná párty a výlet do ríše neznámych pocitov obral Lauru o jej 

príznačnú ráznosť a energiu a tak sa ranný míting konal v 

pokojnejšej atmosfére ako zvyčajne. Miestami akoby nepočúvala. 

Len s námahou sa prinútila premýšľať a reagovať na svojich 

čerstvých kolegov.  

Nočný výlet vyvolal v Laure niečo ako jarnú búrku. Uvedomila 

si, koľko nevypovedaných pocitov sa v nej ukrýva a keďže sa v 

nich nedokázala vyznať, nechala to nakoniec tak. Mysľou jej 

prebehlo aj stretnutie s tým neznámym mladíkom, ale ani tu 

nevedela, čo si má o tom myslieť. Keď však o tom rozprávala 

svojim kamarátom, tí mali na to jasný názor. Všetci zhodne 

tvrdili, že sa zbláznila, keď dávala svoje číslo cudziemu človeku. 

Vymenovali rôzne scenáre o chlapovi v bare a jeho úlovkoch na 

ulici. Laure to v tej chvíli však bolo úplne jedno. Cítila len, že 

čosi sa zmenilo. Nevedela to síce pomenovať, ale svet okolo nej 

sa začal točiť trochu inak. 
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KAPITOLA 5 - Zázraky sa dejú 

 

Tesne pred Silvestrom, keď býva v práci asi najmenej ľudí, si 

Laura vo svojej mailovej schránke našla odkaz od svojho nového 

priateľa Davida: „Rád by som šiel s Tebou na tento ostrov. 

Pôjdeš? Budúci týždeň:-)”  

Keď otvorila priložený link, nevedela, či sa má smiať alebo 

plakať dojatím. Uvidela pred sebou obraz namaľovaný čistou 

prírodou. Blankytnú vodu, biely piesok a drevený príbytok so 

slamenou strechou, prázdnu pláž a chladený drink na stolíku. 

„Hmm...” zvládla len odpísať. 

„To, akože, áno, teším sa?” odpovedal David. 

„To akože myslíš vážne?” zmohla sa na otázku Laura. 

„No jasne!” 

„To musím predýchať! Daj mi čas.” 

„Do večera musím potvrdiť. Tak pohni:-)” 

Laura si ešte raz prezrela obrázky a priložený link s informáciami 

o destinácii, no ani po dlhej chvíli nenašla nič, čo by sa jej 

nepáčilo. Zbehla za šéfom a keďže mala všetky úlohy zdarne 

rozbehnuté alebo dokončené, kolegov rozlietaných po 

dovolenkách, mala argumenty, prečo má dostať voľno práve 

teraz. 

„Tak to potvrď,“ potvrdila Davidovi jeho otázku. „Ale večer si 

ešte musím skontrolovať pas. Nepamätám sa, či je ešte platný. Do 

EU mi stačil len občiansky.” 
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„Máš ho platný. Je tu, predo mnou, na stole,” ubezpečil ju David 

a aby zahnal prípadné pochybnosti, dodal: „Našiel som ho v 

šuplíku, kde máš aj doklady od auta. Všimol som si ho tam, keď 

si mi požičiavala auto.” 

„Nooooo, tak už len zbaliť. To nechaj prosím na mňa.” 

„Neboj, v tom sa nik nevyzná lepšie ako ty.” David za tých pár 

mesiacov, čo boli spolu, stihol odpozorovať, že Laura má dar 

balenia, teda že dokáže zbaliť všetko potrebné pre dve osoby aj 

do kufra detskej veľkosti. 

Laura ešte chvíľu premýšľala, či to je naozaj, alebo či sa jej to len 

zdá. Nebola zvyknutá, že sa veci dejú tak rýchlo, ľahko a dokonca 

v jej prospech. Žila s tým, že o všetko musí bojovať, zaslúžiť si a 

ťažko si vydrieť. Možno aj preto chodila zväčša domov unavená 

a otrávená z obhajovania, bojovania a hľadania riešení. 

V tú noc, keď tancovala na parkete bosá, zdrvená nečakaným 

rozchodom s Tomášom a sledom nedávnych udalostí, v sebe opäť 

objavila svoje vlastné pocity. Nie žeby ich stratila, alebo nemala. 

Iba ich dostatočne nevnímala. Dokonca ich akoby potláčala, 

umlčala, len aby nemusela počúvať ich naliehavosť a túžbu jej 

duše po zmene. Vtedy na parkete, posilnená niekoľkými 

drinkami, zacítila tlak na srdci a bolesť v žalúdku. Vnímala, ako 

jej stekajú po tvári slzy, ukryté pod jej žltou hrivou pred očami 

okolo stojacich ľudí. Cítila horúčavu na pľúcach, živenú 

smútkom a bolesťou z rozchodu. Uvedomila si ako veľmi sa cíti 

zranená a osamelá. Keď sa clivá hudba zmenila na energický 

rock, ďakovala bubnom a hučiacim tónom, že mohla za ne 

schovať svoje tlmené výkriky a dupot nôh o podlahu. Z hlavy sa 

snažila vytriasť všetky dotieravé myšlienky a úvahy o konci 
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sveta, o tom, ako jej život nemá zmysel, že všetko je to úplne na 

hovno a ten zasran Tomáš si zaslúži poriadne nakopať… 

Nadávky z nej vyvierali ako dravá rieka, hlava i telo sa triasli a 

nohy skákali, až kým sa jej nezatočila hlava a nezachytila ju 

okoloidúca dievčina. 

„Oh, sorry!” stihla vtedy zašepkať a sadla si na najbližšiu 

stoličku. 

Keď dohrali skladbu, unavená odkráčala k stolu, kde v ten večer 

začínala. A práve v tejto nálade, prekvapená z pocitov, ktoré sa z 

nej drali na povrch, stretla Davida. Keby sa objavil o pár dní skôr, 

s veľkou pravdepodobnosťou by ho nezaujala. Svojou odmeranou 

tvárou by ho isto odradila od ďalšej diskusie. V ten večer však 

bola iná. Iná ako ju poznala väčšina kolegov. Dotkla sa totiž seba. 

V tých chvíľach je každá žena krásna. Samozrejme aj muž, ale na 

žene je to viacej vidieť.  

Laura to však nevedela. Nevedela ani to, že zvieratá a deti sú preto 

také nádherné, pretože sú samé sebou, nezaťažené premýšľaním 

a zhubnými myšlienkami, ktoré krivia tvár a odoberajú svetlo z 

očí. Deti a zvieratá totiž žijú prítomným okamžikom a to, čo práve 

prežívajú, aj prejavujú. Presne tak, ako Laura vtedy na parkete. 

Či to bol strach, radosť alebo smútok, bolo to hneď vidieť. 

V bežnom živote však Laura a väčšina dospelých práve tieto 

svoje pocity schováva, pretože tak ich to ´systém´ naučil. Muži 

vraj neplačú! A nepatrí sa, aby sa žena hnevala, tobôž nie na 

verejnosti. Keď sa hnevá pes, je to jasné okamžite a okoloidúci si 

dá pozor. Nikomu to vlastne nevadí. Laura si však dávala pozor 

na to, aby jej hnev nik nevidel. Aj keď to v nej vrelo, snažila sa 

to ukryť za vety a príkazy. Držala hnev v sebe dovtedy, kým to 
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bolo neúnosné a nakoniec si to niekto odniesol. Napríklad Nina. 

Pre Lauru bolo neprípustné, aby niekto videl, že si nevie rady, že 

netuší, čo má robiť, alebo že sa niečo nepodarilo. Úspešne sa jej 

to darilo tajiť a schovávať pred svetom a preto mali všetci pocit, 

že sa nikdy nemýli, vždy je v pohode a má vo všetkom jasno. 

Stálo ju to však mnoho energie. Zatiaľ čo iní doma oddychovali 

po náročnom dni, Laura sedela pri počítači a kontrolovala všetko 

minimálne trikrát, len aby niekto nenašiel chybu. Ak sa aj nejaká 

chyba objavila, nemohla to preto byť jej chyba. Slovíčko neviem 

nemala v tom čase v slovníku. 

Odkedy sa však Laura dotkla svojich citov a začala si ich viacej 

všímať, začal sa pomaly meniť aj svet okolo nej. Bol to pre ňu 

zázrak. Ľudia sa na ňu viacej usmievali, kolegovia plnili úlohy a 

jej nový priateľ jej vychádzal v ústrety kde len vedel. Nevedela, 

že to bolo tým, že jednoducho zmenila postoj a začala vnímať 

svoje potreby, svoje vlastné pocity.  

Pripomínala kráľovnú Elzu v príbehu Zamrznuté kráľovstvo 

(Frozen). Zo strachu, že sa kráľovnine vrodené čarovné 

schopnosti vymknú z rúk, poradili jej, aby ich skryla. Aby to 

´necítila´. A tak sa kráľovná uzavrela do seba. Keď si Elza na 

konci príbehu priznala, že niečo skutočne cíti, a nebol to len 

strach, ale aj smútok a hlboká láska, začala svoju zázračnú moc 

používať a mohla tvoriť krásu namiesto katastrof.  

Až oveľa neskôr sa Laura dozvedela, čo sa vlastne stalo, že jej 

život začal naberať iný rozmer. Vesmír totiž pulzuje rovnako ako 

pulzuje srdce. A to, ako srdce pulzuje, aké frekvencie vysiela, to 

sa potom odráža aj v realite. Ak sa začala Laura cítiť dobre 

a niečo si priala, dostala to. Ak ju premohli mučivé myšlienky 
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a do srdca sa vkradla neistota, očakávanie problémov, závisť či 

zúrivosť, dostala aj to. Nevedela síce zatiaľ, čo s tým má robiť a  

ako zariadiť, aby sa cítila dobre stále, no začínalo jej byť zrejmé, 

že to, ako sa cíti a ako myslí, má vplyv aj na to, čo sa jej deje v 

realite. Časom sa prestala čudovať, keď sa veci darili a ľudia k 

nej boli milí. Prestala podozrievať a premýšľať a jednoducho si 

to začala užívať! Pre zmenu v živote sa však rozhodla oveľa skôr, 

ako sa to skutočne začalo aj diať. 

Keď sa David ozval po pár dňoch od ich stretnutia, jej typickou 

reakciou by bolo, že by nereagovala. Nebola si istá sama sebou, 

čo sa v ten večer vlastne stalo a pripomínať si to neznámym 

mladíkom nebolo v jej pláne. No tentoraz sa rozhodla reagovať 

a vybrať sa iným smerom.  

Keď sa teda David ozval, prijala jeho pozvanie na kávu 

a odovzdala sa novým dobrodružstvám. Prestala toľko premýšľať 

a oddala sa pocitom. Bolo to vzrušujúce, príjemné a zábavné. 

Vzťah rýchlo rástol a ona cítila, že celá ožila a že chce toho viac. 

Takže keď prišiel s ponukou na exotickú dovolenku, váhala len 

chvíľku. Zo zvyku. No potom dala priestor zvedavosti a vidine 

nového života, hoci vôbec netušila, čo ju tam čaká.  
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KAPITOLA 6 - Na ostrove 

 

„To ja by som nás takto nikdy nezbalil, to musím priznať. Na 

letisko by sme ťahali namiesto jedného malého kufre dva veľké! 

Alebo môj veľký ruksak. Milujem cestovanie, ale baliť sa veru 

neviem,” priznal David. 

„To je z pohodlnosti. Kto by vláčil toľko vecí,” priznala aj Laura 

a prehodila si príručnú batožinu na druhé plece. Mala v nej zopár 

vecí a samozrejme notebook. Aj keď išla do exotického raja, 

sľubujúceho povaľovanie na pláži a romantické chvíle, nevedela 

si predstaviť existovať bez svojho nerozlučného spoločníka. 

Let bol príjemný, akurát dlhý a časom nepohodlný, lebo občasné 

turbulencie im nedali spať. Keď pristávali, držali sa pevne za 

ruky. So zavretými očami predychávali posledné minúty, len aby 

nevideli nakláňajúce sa krídla ich malého lietadla, ktoré ich 

dopravilo do cieľovej destinácie. Akonáhle vystúpili, premokli do 

nitky. Niežeby pršalo, ale vzdušná vlhkosť bola taká vysoká, že 

mali pocit, akoby práve vyliezli zo sprchy. Slané mali o pár dní 

úplne všetko. Aj to, čo mali pedantne uložené v skrini alebo v 

kufri. Laura, ktorá bola zvyknutá na voňavé čisté oblečenie, sa s 

týmto faktom len ťažko vysporiadavala. Všetko bolo slané a 

vlhké, šaty a rovnako aj ich telá a vlasy. Aby ten pocit zahnala, 

trávila väčšinu času vo vode, kde jej to prišlo aspoň prirodzené. 

Domček so slamenou strechou, v ktorom boli ubytovaní, bol 

spolu s ďalšími asi desiatimi domčekmi postavený v odľahlej 

časti ostrova. Okrem tých pár domčekov tam bola otvorená terasa, 

kde sa mohli spoločne najesť a kde im varil jeden miestny kuchár. 

Domčeky sa nachádzali niekoľko kilometrov od obrovského 
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komplexu, ku ktorému patril aj bazén so sladkou vodou a nízko 

podlažný hotel s priestrannou jedálňou.  Po pár dňoch bolo Laure 

jasné, že by sa najradšej presťahovala tam, do klimatizovaného 

hotela, ale nechcela sklamať svoju novú lásku. Snažila sa tváriť, 

že jej teplo v domčeku a exteriérová sprcha nevadia. V duchu si 

predstavovala, ako leží vedľa bazénu, domorodý usmievavý 

personál jej nosí drinky s ľadom, cez deň si pospí v príjemne 

vychladenej elegantnej izbe a osprchuje sa v modernej kúpeľni. 

Navečer sa nahodí do najlepších šiat a strávi večer niekde v bare. 

Na také dovolenky bola zvyknutá. S Tomášom takto trávili svoj 

voľný čas. S Davidom to bolo úplne iné. Miloval turistiku, rád 

bicykloval a lyžoval, namiesto hotelov preferoval malé penzióny 

a ubytovanie v súkromí alebo stanovanie. Bolo toho veľa, čo sa 

musela Laura ešte naučiť prijať. 

Domček na bielej pláži vyzeral ako na obrázku, ktorý jej David 

pred dovolenkou poslal, tak romanticky a krásne, že sa mu nedalo 

odolať. Podobne to bolo aj s inými lákadlami, na ktoré sa nechala 

neskôr Laura ´nachytať´. Páčili sa jej zákutia, chalúpky, miesta 

nedotknuté civilizáciou, ale keď zažila realitu, bolo to zrazu iné, 

ako čakala. V skutočnosti musela čeliť horúčave alebo zime, 

vlhku, nepohodliu, starému ošúchanému nábytku, rôznym 

pachom a veciam, na ktoré nebola zvyknutá. Napríklad 

stupačkové záchody a hádzanie toaletného papiera do smetných 

košov, popraskaná omietka, spoločné kúpeľne či skriňa voňajúca 

históriou, v noci pukajúce trámy, dym z kuchyne a blato na dvore. 

K tomu sa občas pridala potreba šetriť vodou, cikať priamo v 

prírode, vláčiť celý deň na chrbte ťažký ruksak a dokonca nemať 

možnosť dobiť si mobil či počítač. 
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Aj teraz, keď vybaľovala v domčeku veci na drevenú policu, 

objavili sa jej na tvári ešte väčšie kropaje potu, ako doteraz. 

Musela si sadnúť. Po chvíli predychávania sa zmohla len na jedno 

slovo: „Nabíjačka!” A pod ťarchou kvapiek vlastného potu klesla 

na posteľ.   

V prvom momente chcela hromžiť a nadávať, ako obvykle. Ale 

uzemnilo ju zistenie, že si za to môže sama. Balila predsa ona. 

Vedela, že notebook jej pri šetrení vydrží štyri a telefón možno 

tri dni. Pri predstave ďalších desať dní bez kontaktu s najnovšími 

správami z domova, bez možnosti chatovať (písať si) s 

kamoškami a zdieľať fotky z rozprávkovej pláže, jej prišlo zle. 

Ešte mala malú nádej, že niekde v okolí niekto predsa len bude 

mať potrebné káble. Spomenula si však na to, že keď kupovala 

tento najnovší model, upozorňovali ju, aby nepoužívala žiadne 

iné ako odporúčané káble. Chodiť denne niekoľko kilometrov do 

hotelového komplexu kvôli internetu sa jej tiež veru nechcelo. 

Nasledujúce deň tak strávila premýšľaním ako sa dostať ku 

vhodným káblom, kde sa dajú kúpiť či požičať. Až takmer 

zabudla, kvôli čomu sem vlastne prišla. Našťastie ju na druhý deň 

David zastavil. 

„Láska a čo takto urobiť zmenu a naozaj vyskúšať žiť týchto 

krátkych 10 dní bez výdobytkov civilizácie?” trpezlivo sa na ňu 

usmial a ponúkol jej čerstvo rozkrojený kokosový orech. 

„Môžeme sa viacej rozprávať, požičiam Ti knihu a večer budeme 

hľadieť spolu na hviezdy. Spravíme si zopár fotiek na začiatku a 

pár na konci, aby sme mali spomienku. S kamarátmi pozdieľaš, 

keď sa vrátime. Potrebuješ niečo viac?” 
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Laure pred očami prebehol celý jej terajší život. Vôbec netušila, 

ako veľmi je závislá na možnosti byť okamžite v spojení so 

svetom, s priateľmi, kolegami a novinkami. Netušila však ani to, 

že práve kvôli tomu je tak málo v spojení sama so sebou. Až príliš 

často existovala ´vonku´ a tak nemala čas a možno ani chuť, 

skúmať svoje vnútro. Vďaka Davidovi mala teraz ideálnu 

príležitosť pozrieť sa aj na svoje odľahlejšie časti osobnosti. 

David bol veľmi príjemný spoločník a Laura si uvedomila, že ani 

po siedmych dňoch bez mobilu sa nenudí. Keď nemala čím 

uspokojiť nutkanie zdieľať svoje dojmy s kamoškami, rozprávala 

sa viacej s ním. Objavili ešte viacej spoločných tém a pohľadov, 

ako doteraz. A keď nebol práve po ruke, lebo sa niekde potápal, 

tak nechala myšlienky len tak voľne plynúť a namiesto fotenia a 

písania komentárov si mohla aspoň lepšie scenériu prehliadnuť. 

Začala sa častejšie prechádzať po pláži a dovolila si len tak 

hľadieť na zapadajúce slnko. Nikdy predtým si neuvedomila, ako 

rýchlo dokáže slnko zájsť za horizont a ako sa vďaka tomu mení 

sfarbenie celého okolia. Všimla si s akou pravidelnosťou voda 

prichádza a odchádza a zanecháva za sebou stopy v piesku a ako 

sa vznášajúci vtáci nad jej hlavou obzerajú za potravou. Nikdy 

predtým nemala toľko času len tak sedieť, bez ničoho v ruke a 

hľadieť ´nikam´. Bola presvedčená, že robiť ´nič´ je nuda. Ale to, 

čo robila vyše desať dní na malom ostrove, nemohla na konci 

dovolenky nazvať nudou.   

„David?” 

„Áno, láska?” 

„Ďakujem!” povedala Laura jedno ráno, keď po nádhernom 

milovaní ležali ešte nahí v posteli. 
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Naklonil sa k nej a nežne ju pobozkal na hladké opálené rameno. 

„Za lásku sa neďakuje,” usmial sa vybozkával jej celý chrbát. 

„Ja Ti ďakujem za celý tento čas, tu. Krásne sa mi s Tebou miluje, 

ale toto je ešte viac. Neviem to popísať, ale cítim sa taká... akoby 

plnšia. Nie tučná... iná.” Usmiala sa a zahľadela sa kamsi do 

diaľky. „Taká, celistvejšia, či spokojnejšia, či ako to mám nazvať. 

No, je mi tak dobre, ako si hádam ani nepamätám. Vieš, ja vždy 

niečo ´musím´. A tu vlastne nemusím. Vôbec nič. Vlastne tu nič 

nemáme a nič poriadne ani nerobím...,” zamyslela sa, ako to 

vlastne myslela. 

„Nemusíš o tom ani hovoriť. Ale som rád, že to cítiš.” Nežne sa 

na ňu pozrel a skonštatoval sám pre seba, že je naozaj krásna. A 

teraz ešte krajšia. 

„Poďme sa prejsť,” navrhla a hodila na seba čosi ako plachtu z 

postele. Uviazala si to okolo krku a zvyšok nechala visieť cez 

nahé telo. 

David si okolo bedier uviazal ľahký uterák a ruka v ruke vyšli v 

ústrety začínajúcemu dňu. 
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KAPITOLA 7 - Krutá pravda 

 

Čas vie byť láskavý, ale aj nemilosrdný. Týždeň po čarovnej 

dovolenke v exotickom raji už Laura len veľmi málo pripomínala 

tú pokojnú, usmiatu a spokojnú krásku. Tlak povinností a denná 

rutina prekryli väčšinu zážitkov a slnko odrážajúce sa v hladine 

oceánu jej pripomínalo len krásne opálené telo. Jediné, čo zostalo, 

bol pre ňu doteraz neznámy pocit, že niečo nie je úplne v 

poriadku. Tentoraz však bolo čosi inak a možno nie úplne v 

poriadku, s ňou. Začala sa v práci cítiť nesvoja, úlohy plnila len 

zťažka a na mítingoch občas nenachádzala odpoveď. Častejšie ju 

bolela hlava a pôvodný elán a chuť dotiahnuť veci do konca a 

bojovať za dokonalosť, sa pomaly ale isto strácala. 

Projekt, ktorý viedla a na ktorom spoznala aj Ninu, sa pomaly 

blížil ku koncu. Mal mierny sklz, výsledné čísla sa výrazne líšili 

od zadania a celý tím sa cítil značne neisto. Ich bonusy, ktoré 

tvorili podstatnú časť ich polročnej mzdy a záviselo na nich dosť 

leasingov, úverov a rodinných výdavkov, boli vážne ohrozené. 

„Tak, čo sa deje Laura?” spýtal sa jej na porade šéf. „Potrebuješ 

pomôcť?” spýtal sa a myslel to úplne vážne, pretože videl v 

Lauriných očiach záblesk pochybností. 

Pred tromi týždňami by okamžite zareagovala odmietnutím a 

presvedčivým výstupom o tom, ako má všetko pod kontrolou a že 

nemusí mať žiadne obavy. Po večeroch by sedela nad počítačom 

a trápila sa hľadaním riešenia, prípadne by tým poverila niekoho 

iného. 
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„Nooo, potrebujeme viacej času. Je toho viac, ako sme čakali. 

Niektoré čísla nesedia a dodávateľ nám robí problémy.” Po 

chvíľke premýšľania z nej vypadla nečakaná odpoveď. Čudovala 

sa vlastným slovám, pretože vedela, že v dodávateľovi to nie je a 

ani viacej času im nepomôže. 

Šéf jej prisľúbil, že to preberie s vedením a vybaví odklad. Viac 

sa o tom nebavili. Cestou domov Laura premýšľala, prečo 

nepovedala pravdu. Veď už teraz bolo nad slnko jasnejšie, že to 

nemôžu stihnúť ani s odkladom a že naplánované čísla nie je 

šanca naplniť. Bola z toho taká zaskočená, že pri večeri len mlčala 

a netrúfala si priznať sa ani Davidovi. V noci nad tým ešte dlho 

premýšľala, ale ráno v tom už mala jasno. Vedela, že sa nevzdá a 

že je potrebné zabojovať. Rozhodla sa, že to predsa len ešte skúsi. 

V návale práce, pod ťarchou dennodenných povinností, mítingov 

a čísiel, Laura pomaly ale isto zabúdala na pokoj a ten zvláštny 

pocit dôvery, ktorý objavila na ostrove s Davidom. Mala 

obrovskú chuť vrátiť sa tam a načerpať si z toho miesta zásoby 

vnútorného pokoja. Bola však v práci a ostrov ďaleko. Deň 

odovzdania projektu sa nezadržateľne blížil a spolu s ním rástla 

jej nervozita, problémy s trávením a praskajúce pery. 

„Nina, pošli mi prosím ťa tú úplne prvú analýzu, ktorú sme si 

prechádzali ešte na začiatku. Neviem ju v mailoch nikde nájsť. 

Dik. Laura.” Našla si ráno Nina odkaz vo svojej mailovej 

schránke. 

„OK,” odpísala Nina a v duchu sa pýtala, čo sa deje. Laura sa totiž 

nikdy nevracala k starým veciam, vždy chcela všetko nanovo. 

Žeby kontrola? Prebehlo jej hlavou a premkol ju zvláštny pocit v 

žalúdku. Čo ak som to predsa len pokazila ja... 
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Laura si ešte raz poriadne prezrela dokument, ktorý jej Nina 

poslala. A potom ešte raz a ešte raz. Skúšala rôzne pohľady. 

Naozaj tam žiadnu chybu nenašla. Všetko sedelo. Teda nesedelo. 

Zostávalo jediné. Pozrieť sa na pôvodný rozpočet a biznis plán. 

A tak začala prezerať tie úplne prvotné čísla, ktoré to všetko 

rozbehli. 

„Karol?“ zaklopala ráno na dvere kancelárie svojho šéfa a 

nesmelo vošla. 

„Áno Laura? No poď. Mám teraz chvíľu, zrušili mi jeden míting.” 

„Mám otázku.” 

„No? Veď hovor,” posmelil ju, lebo videl, že je nezvyklo tichá. 

„Prezrela som si pôvodné dáta a aj biznis plán. No, a mám pocit, 

že to je nereálne. Je to strašne nadhodnotené. Nechápem odkiaľ 

sa tam vzali tie čísla a ako sa k nim niekto dostal. Nemáme šancu 

ich naplniť,” vyhŕklo z nej naraz. 

„Ten cieľ nastavil generálny. Čísielkari z dátového centra už len 

dodali plán, ako sa k tým číslam dostať. A pán riaditeľ to 

podpísal,” s nenútenou samozrejmosťou odvetil Karol. 

„Aha,” nezmohla sa na viac Laura. 

„No, on vždy zadá výsledok, cieľ, kam sa máme dostať a nejako 

sa to vždy splní. Alebo prepočíta. Tie ciele, ktoré nám dáva 

Centrála sú čím ďalej menej a menej reálne, to vedia všetci. Takže 

nejako sa k cieľu dostať musíme,” dodal. 

„Aha,” opakovala. „A čo teraz?” 
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„No, dopočítajte to,” posmeľoval ju a dodal: „Alebo dodajte 

fakty, prečo to z objektívnych príčin nejde. Napríklad, že 

konkurencia urobila niečo, čo sme nečakali.” 

„Veď to je blbosť od samého začiatku!” začalo to v Laure vrieť. 

„Ale veď si ten plán ty sama videla od samého začiatku. A išla si 

podľa neho. To si zistila až teraz?” 

„Hm…” odmlčala sa, lebo nevedela, ako to vysvetliť. Spomenula 

si na stretnutia s Ninou. Na tie jej veľké oči plné prekvapenia a 

všetky dáta ktoré znovu a znovu musela prepočítať, lebo jej ona, 

Laura, neverila. Na všetky tie výčitky a pohŕdavé pohľady, 

ktorými Ninu zasypala. V tej chvíli akoby sa pred ňou otočil svet 

hore nohami. Prečo len som ju nepočúvala? Prečo som bola taká 

tvrdohlavá? Prečo? znelo jej hlavou. 

„Ja....my...no...,” nevedela zo seba vydať žiadnu zmysluplnú 

odpoveď. “Idem sa na to pozrieť,” vyjachtala nakoniec zo seba a 

odkráčala z kancelárie so zvesenými plecami. Karol si všimol jej 

neistotu, ale vedel, že sa s ňou Laura nejako vysporiada. Vždy sa 

vedel na ňu spoľahnúť a ani teraz nevidel dôvod, prečo by to tak 

nemalo byť. 

Laura klesla na svoju stoličku a v kútiku oka sa jej objavila slza. 

Neprítomný pohľad a nával frustrácie prerušil zvoniaci telefón. 

„Prídeš?“ ozval sa upokojujúci hlas Patrika. „Máme míting. Na 

siedmom,” pripomenul jej nesmelo, pretože si všimol zvláštne 

ticho na druhej strane. 

„Áno, idem,” zbalila si notebook a mobil a pomalým krokom 

vyrazila k výťahom. 
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Cesta výťahom trvala večnosť a zároveň pár sekúnd. Za ten čas 

jej to došlo. Spomenula si na nespočetné množstvo prehádaných 

mítingov, keď presviedčala kolegov o správnosti nastaveného 

cieľa. Uvedomila si, že bola možno často jediná, kto bral tie čísla 

vážne, jediná, kto veril v oprávnenosť úlohy. A podľa toho sa aj 

správala. Presvedčená o pravde cieľa, reagovala pohŕdavo voči 

tým, kto sa snažil čo i len naznačiť, že by to mohlo byť inak. Mala 

svoj cieľ a toho sa držala. Nepočúvala, nediskutovala, neprijímala 

názor nikoho, kto by ju mohol vykoľajiť z jej cesty. Čo s tým má 

ale teraz urobiť? Priznať sa? Či pokračovať v načatej hre? 

Keď vstupovala do miestnosti plnej kolegov, cítila sa akoby bola 

v nejakej vlastnej bubline. Hlasy boli tlmené a jediné, čo počula, 

bolo jej srdce. Išlo sa zblázniť. Hrkotalo v jej hrudníku a 

prehlušovalo akékoľvek snahy rozumu ukľudniť ho. Nedalo sa 

zastaviť. 

„Sme všetci?“ zmohla sa nakoniec na pár úvodných slov Laura. 

„Sme všetci. Okrem Niny, tá príde až neskôr. Volala, že ide od 

lekára a trčí v zápche.” 

„Tak začneme,” pozbierala posledné zvyšky energie a keď klesla 

na stoličku, spomalil sa aj tanec jej srdca. Trochu jej odľahlo, 

pretože sa ešte chvíľu nebude musieť pozrieť Nine priamo do očí. 

S veľkou námahou a takmer trasúcim sa hlasom oznámila 

kolegom ako sa veci majú. Že cieľ nedosiahnu a že majú pár 

možností - upraviť výsledné čísla tak, aby sedeli, alebo dodať 

dôkazy, prečo sa to nepodarilo, alebo priznať, že cieľ bol 

nastavený zle od samého začiatku. Chlapi v tom mali jasno hneď 

a zhodli sa na tom, že vedeniu predložia dôkazy o tom, ako 

zosilnela konkurencia, ako dodávateľ nesplnil termín, ako sa 
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objavili technické problémy… Našli kopec dôkazov, 

objasňujúcich, prečo cieľ nesplnili. Laura však vedela, že cieľ sa 

ani splniť nedal. A bolo to jasné od začiatku. Celý čas trávili tým, 

že sa snažili nahnať čísla, ktoré sa nahnať nedali. 

Budúcnosť je teraz. Prečítala si Laura vydarený reklamný slogan 

na jednom megaboarde. Ale čo keď budúcnosť, akú si vysnívala, 

príde, stane sa a ... nie je to to, čo čakala? 
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KAPITOLA 8 – Cestou necestou 

 

Nina milovala tanec kvapiek dažďa na streche jej neveľkého 

domu. Keď hromy burácali a ona len spokojne sedela a počúvala. 

Vnímala silu divokej prírody, ktorej sa nedalo nikdy rozkázať. 

Občas sa počas búrky zahľadela na oblohu popretkávanú sieťou 

bleskov a premýšľala, či sa ľuďom niekedy podarí skrotiť tú 

ohromnú energiu. Aké by to bolo jednoduché - chytiť blesk, 

uchovať jeho silu a využiť ju na svietenie, na kúrenie, pečenie 

chleba či výrobu užitočných vecí. Aké by to bolo krásne a 

jednoduché. Bez vedľajších účinkov a negatívneho vplyvu na 

Zem. Určite raz na to niekto príde, preblesklo jej hlavou zároveň 

s posledným úderom blesku. 

Prebehlo len 7 dní odkedy sa Nina rozlúčila zo svojimi kolegami, 

ale mala pocit, že ubehol aspoň rok. Úlohy, ktoré ešte pred pár 

týždňami zamestnávali jej mozog sa s odstupom času zdali tak 

nepodstatné, ako mucha na zaoceánskej lodi plaviacej sa do 

Ameriky. Keď si Ninu pred vyše dvomi mesiacmi zavolal jej šéf 

do svojej kancelárie, tušila, že sa niečo deje. Mala z toho 

zmiešané pocity. Po pár minútach sa dozvedela, že vzhľadom na 

reorganizáciu oddelenia jej ponúkajú novú náplň práce. Má na 

výber - zobrať to, alebo odísť. Vzhľadom k tomu, že dostala 

možnosť prijať novú pozíciu, nemá nárok na odstupné. Ber, alebo 

choď. Rozhodla sa odísť. To, čo jej ponúkali, ani zďaleka 

nepripomínalo to, kvôli čomu do firmy nastúpila. Po posledných 

skúsenostiach a zážitkoch si Nina povedala ´dosť´! Nerozumela 

tomu vnútornému hlasu, ale počúvla ho. Vlastne sa potešila. 

Dokonca sa jej uľavilo. Vlastne jej pomohli. Už dlhšiu dobu 

zvažovala zmenu práce, ale nebola dostatočne silná to aj reálne 



45 

 

urobiť. Bála sa vzdať sa istoty a teplého miesta, ktoré od nej 

nechce nič viac, ako hodiny strávené v teplej kancelárii, pár 

mítingov, kus pretvárky a plnenie rôznych úloh, na výmenu za 

istotu a dobrý plat. Veď na každom kroku počúva, ako ľudia 

nemajú prácu a že si ju treba vážiť, že je potrebné sa s tým 

zmieriť, lebo ´tak to dnes chodí´. No, a kto by oponoval a skúšal 

to inak? 

Teraz Nina sedela vo svojom útulnom domove, ktorý voňal 

drevom a čerstvo upečenou bábovkou. Na kolenách ju hriala 

schúlená mačka a v krbe plápolal oheň. Netušila, čo bude zajtra a 

ako sa uživí, ale dnes jej bolo nádherne. Vedela, že takto je to 

´správne´. 

Takmer si Nina zvykla na pohodu, na nenútene plynúci čas a na 

vedomie toho, že nič nemusí. Nachádzala sa v stave beztiaže, keď 

vás nič netlačí a nikam vás to neženie. A presne v tento moment 

zazvonil telefón. 

„Ahoooooj Nina, tu je Dina. Pamätáš si na mňa? Na strednej sme 

spolu sedeli v lavici!” zaznel veselý hlas na druhej strane 

telefónnej linky. „Som tu, v meste, stretneme sa? Nemám veľa 

času, o pár dní letím do Mongolska, tak verím, že si nájdeš čas na 

starú kaaaamošku!” 

„Jeeeej... Dina???” potešila sa Nina. 

„No jasnačka, ja! Tvoja susedka. Áno, dlho sme sa nevideli a 

nepočuli, ale som to ja. Živá a zdravá! Tak kedy sa vidíme?” 

V telefóne bolo chvíľu ticho. To Nina lapala po dychu a 

spomínala si kým je a čo vlastne robí. 
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„No jasnéééé! Môžem aj zajtra. To je úúúžasné Dina! Veď som 

Ťa nevidela večnosť!” 

„Super! Tak zajtra a navrhujem centrum mesta, je tam jedna 

veľmi dobrá cestovateľská kaviareň Dobrodruh - tam sa cítim 

dobre. Môžeš? Napríklad o tretej?” 

„Áno, platí! Poznám to tam,” zasnívala sa Nina, pretože si 

spomenula, ako rada chodila na to miesto pred pár mesiacmi. 

Vedela tam stráviť hodiny. Pila svoj bylinkový čaj, obzerala 

čerstvé fotoreportáže z rôznych končín sveta a prezerala si 

cestopisy pohodené na poličkách kaviarne. 

Počas nasledujúcich hodín prebehol Nine hlavou film, v ktorom 

hrala hlavnú postavu spomínaná Dina. Bola to jej nerozlučná 

kamarátka zo školských lavíc. Boli tak rozdielne a pritom tak 

veľmi blízke. Dina milovala dobrodružstvo a divokú prírodu. 

Nina by za žiadnych okolností nevymenila pohodlie jej dobre 

známej doliny za niečo nové. Ale aj ona milovala prírodu. Akurát 

len takú, akú poznala a na akú bola zvyknutá. Dina sa nebála 

riskovať. Rada skúšala nové veci, navštevovala neprebádané 

oblasti, nebála sa cudzích mužov a milovala skákanie s padákom. 

Ak by jej to niekto ponúkol, kľudne by sa zbalila z hodiny na 

hodinu a vycestovala s neznámym človekom na plavbu okolo 

sveta na katamarane. Nina len otvárala oči nad jej historkami a po 

čase sa prestala čudovať. Dina naopak s obdivom počúvala Ninu, 

ako dôverne pozná svoj kraj, každý potok, hniezda vtákov a 

miesta, kde spí divá zver a s akým nadšením vie o tom rozprávať. 

Dina si z ciest vždy nosila krásne exotické suveníry, ale keď 

zbadala maľovanú šatku, ktorú si Nina vyrobila sama, zostala stáť 

v nemom úžase. 
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Od ich posledného stretnutia prešlo už niekoľko rokov, ale keď 

sa stretli, pokračovali v rozhovore akoby to bolo len včera. Mali 

si toľko čo povedať. 

„Mám rada toto miesto! Cítim sa tu ako doma,” spokojne sa Dina 

usadila v kaviarenskom kresle. 

„Aj ja sem rada chodievam, vždy tu niečo nové objavím. A 

nemusím nikam cestovať,” usmiala sa Nina a odpila si zo šálky 

teplého čaju. 

„Taaak, čo máš nové? Ja som už povedala všetko podstatné, teraz 

je rad na tebe Nina.” 

„Nič. Vlastne áno, som bez práce,” s nadšením zvestovala svoju 

novinku Nina. Potešila sa, že aspoň niečím môže Dinu prekvapiť. 

„A čo sa stalo? Vyhodili Ťa? Kde si to vlastne robila? Čo budeš 

teraz robiť? Poď môžeš so mnou cestovať, chystám sa do 

Mongolska. Ideš?” spustila Dina paľbu otázok. 

Nina už poznala tieto otázky a len sa blahosklonne usmiala: „A 

čo chceš vedieť naozaj Dina?” 

„Juj prepáč, zase tie moje otázky, čo sa sypú bez rozmyslu,” 

uľavilo sa jej, že jej Nina rozumie. „Tak teda, ako sa s tým máš, 

že si bez práce?” 

„Je to super!” zasvietili Nine oči a rozpovedala Dine celý príbeh. 

O tom, ako sa jej v práci spočiatku páčilo, ale keď prišli tie 

nezmyselné úlohy a ešte nezmyselnejšie prejavy jej kolegov, tak 

ju to prestalo baviť. Šéf si na ňu zasadol, asi pod vplyvom tej 

neurotickej projekťáčky a vôbec ju nepodržal. Chceli sa jej zbaviť 

a tak pod zámienkou reorganizácie jej ponúkli neprijateľné 
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miesto. A to nezobrala, takže mohla jedine odísť. Teraz je už 

týždeň doma a nesmierne si to užíva. 

„A čo budeš robiť?“ s náznakom starostlivosti vyhŕklo z Diny pár 

slov. 

„Neviem. Ešte som nad tým nerozmýšľala,” usmiala sa Nina. 

„Fakt si s tým ok? To sa na teba nepodobá! Nemať žiadne istoty 

a nevedieť čo bude zajtra.” S neskrývaným prekvapením v hlase 

Dina pokračovala: „Nepotrebuješ pomôcť?” 

„Fakt som s tým ok. Nikdy mi vlastne nebolo lepšie. Za tie 

posledné mesiace, čo som bola na jednom projekte od rána do 

večera, som si uvedomila, že vlastne ma moja práca už ani nebaví. 

A že tam chodím akurát len kvôli peniazom.” 

„No a? Veď peniaze potrebuješ! Či nie?” zdvihla Dina svoje 

divoké obočie. 

„Áno, potrebujem. Ale koľko potrebuje človek na život? 

Prehodnotila som, čo naozaj potrebujem a vyšlo mi, že až tak veľa 

vlastne nepotrebujem. A keď začnem potrebovať, tak sa nejako 

zariadim.” 

„Hm... znie to múdro. A čo budeš robiť? Čo robíš teraz? Čo na to 

vaši?” nezaprela Dina svoje zvedavé myšlienky. 

„Vieš čo… ani neviem. Mám teraz dosť peňazí na pár mesiacov 

a potom uvidím. Veď nejako bude,” s neskrývanou radosťou 

odvetila Nina. 

„Tak to je prvýkrát, čo od teba počujem, že neriešiš budúcnosť. 

To musí byť fakt veľká zmena u teba Ninka!” 
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„No, to je! Vieš čo, už ma to nebavilo riešiť všetko stále dokola. 

Aj tak to nikam neviedlo. Teraz mám možnosť to skúsiť. Veď 

mám celkom dobré príklady okolo seba,” pozrela sa významne na 

Dinu a tá jej uznanlivo prikývla. 

Zvyšok večera strávili v družnom rozhovore nad fotkami, ktoré 

Dina priniesla so sebou a nad jej novými zážitkami z ciest. 

Preskakovali z témy na tému, ale pri jednom sa zdržali dlhšie. 

Bola to Dinina cesta do Afriky. Vidieť africké safari bol totiž 

Ninin veľký sen. Nikdy však nenazbierala dosť odvahy, aby sa 

tam vydala. A tak len počúvala a počúvala. 

Dina strávila v Afrike takmer tri mesiace. Precestovala celú Keňu 

a časť Tanzánie. Navštívila Nairobi, niekoľko kenských safari 

parkov, vyliezla na Kilimandžáro, videla divoké čriedy v parku 

Serengeti, ale plavila sa aj s divokými delfínmi a jedla s 

domorodcami krabov medzi magrovníkmi. Príroda ju ohromila, 

veď nič iné ani nečakala. Ale čo ju najviac ohromilo, boli ľudia. 

Ľudia, ktorých stretávala, boli všetci priateľskí a otvorení, hladní 

po dotykoch a prísľube pomoci. Keď sa prvýkrát viezla 

autobusom z letiska do svojho hotela, videla palmy a krásne 

budovy, ale aj chatrče a kopy odpadkov na ktorých sa hrali deti a 

prehrabávali sa kozy. Nad tým všetkým sa vynímal obrovský 

billboard s obrázkom Coca-Cola a nápisom ´Enjoy your life!´ 

Nevedela, či sa má smiať, alebo plakať. Tá kopa odpadkov, ktorú 

z veľkej časti tvorili plastové fľaše, igelitky a pneumatiky, tam 

svietili ako výhražné memento budúcnosti. Svet, ktorý Coca-Cola 

symbolizovala, týmto ľuďom priniesol výdobytky moderného 

sveta, ale nestihol ich naučiť, ako s tým všetkým zaobchádzať. 

Domorodec, zvyknutý zužitkovať všetko, čo v prírode nájde a 

´recyklovať´ to prirodzeným spôsobom, napr. vrátením prírode, 
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nebude asi premýšľať nad tým, čo sa stane s plastovou fľašou 

vyhodenou za dom. Nik to nerieši, stačí, že predaje stúpajú. Voda 

je drahá a môže sa pokaziť, sladká umelina vydrží dlhšie… 

Podobných ´anomálií´ stretávala Dina všade vo svete, kde sa 

miešala kultúra vyspelého národa s kultúrou rozvojových krajín. 

Dina sa časom prestala čudovať a prijala, že svet sa točí inak, ako 

jej káže srdce a rozum. Čím viac však spoznávala tradície a zvyky 

domorodých ľudí, tým viac sa jej rebríček ´kultúrnosti´ obracal 

naruby. Nerozumela tomu, ako môže byť za ´vyspelú krajinu´ 

považovaná taká, ktorá žije prevažne z chémie, strojov a energií 

a to, čo ju živí, teda poľnohospodárstvo, je až druhoradé. 

Nechápala ani to, že vyspelá krajina je taká, ktorá má vysoké 

HDP (hrubý domáci produkt), čo znamená, že krajina veľa 

´vyrába´ a tým pádom aj veľa spotrebuje (napr. energie). Životná 

úroveň obyvateľov, stav životného prostredia a šťastie ľudí sa 

pritom do tejto veličiny vôbec nerátajú.  A tak sa stávalo, že Dina 

stretla nešťastného bohatého majiteľa fabriky, sediaceho v 

krásnej presklenej budove v centre vyspelej krajiny, ktorý sa 

práve chystal skočiť z okna a o pár dní stretla šťastného štrbavého 

starčeka sediaceho na priedomí svojej malej chatrče uprostred 

lesa, ktorý sa práve chystal tancovať svoj storočný tanec 

uprostred lesa rozvojovej krajiny (po novom: krajiny tretieho 

sveta). 

„Vieš čo ma najviac fascinuje na tých mojich potulkách svetom?“ 

zastavila sa na chvíľu Dina uprostred jednej zo svojich 

cestovateľských historiek. 

Nina pokrútila zvedavo hlavou. 
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„Že v každej krajine riešia ľudia to isté, ale úplne inak. Všade, 

kde som bola, riešili ľudia iba pár vecí - jedlo, rodinu, zábavu a 

zdravie. A ešte susedov. A niekde aj praktické veci ako bývanie, 

obliekanie či dopravu. Len všade sa na to pozerajú tak trochu 

inak. Z iného uhla pohľadu. Tak napríklad o manželke či svokre 

sa môžem porozprávať s roľníkom v Číne, aj s veľkostatkárom v 

Amerike. A povedia mi približne to isté, ale vyznie to inak.” 

„No, to máš asi pravdu,” usmiala sa Nina a dopila svoj piaty 

večerný čaj. 

„A čo tvoja svokra? Kedy bude?“ šibalsky zažmurkala Dina na 

Ninu. 

„Juj, daj pokoj. To má ešte čas. Nemám v pláne sa tak skoro 

vydávať. Veď ani nemám za koho. No, veď a kto by ma aj chcel? 

Neviem čo chcem, nemám prácu a vôbec, pozri ako dnes 

vyzerám!” 

„Nooo, veľmi dobre podľa mňa. Tá pracovná pauza ti len 

prospieva. Keď si dnes prišla, žiarila si nadšením. Tak čo si teraz 

zosmutnela?” 

„Neviem… Ale možno mi len prišlo ľúto, že neviem, čo bude 

ďalej. Ty vždy tak pekne rozprávaš a máš kopec zážitkov. Ja som 

za posledné roky len sedela v kancli za počítačom. A asi som sa 

v tých číslach stratila.” 

„No, ale hlavne, že si sa už našla! Veď teraz to len príde, neboj.” 

Nina sa na chvíľu odmlčala a potichu dopíjala svoj studený čaj. 

„A čo keby si išla so mnou?! O pár dní letím do Mongolska. 

Pooooď! To by bolo úžasné!” Dine zažiarili oči a celé telo sa 
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naplo vzrušením. Predstavovala si, ako kamarátke všetko ukáže, 

ako veľa môžu spolu zažiť. 

„Ty si sa zbláznila? Ja? Cestovať? Lietadlom? A tak ďaleko? Čo 

tam budem robiť?” spustila Nina nečakanú paľbu otázok. 

„No budeš konečne žiť!” vyhŕklo z Diny a až potom si uvedomila, 

že jej slová mohli priateľku raniť. Snažila sa to uhladiť úsmevom 

a potľapkaním na rameno. 

Nina uprene hľadela na posledné kvapky svojho čaju a bolo 

vidno, že o niečom tuho premýšľa. Ubehlo ešte pár trápnych 

sekúnd ticha, kým z nej vypadlo: „A vlastne, prečo nie? Idem! 

Rýchlo to vybavme, kým si to nerozmyslím. Kedy odlietame?” 

Dina sa usadila hlbšie v kaviarenskom kresle a chvíľu lapala po 

dychu. Toto veru nečakala. Aj pre ňu to bude výzva. Veď vždy 

cestovala sama a nemusela sa o nikoho starať. 

„Myslíš to vážne? Do Mongolska? Budeme tam aspoň mesiac!” 

dodala s obavou v hlase. 

„Viem, že to znie divne. A viem, že ti budem asi trochu na obtiaž. 

Ale láka ma to. Naozaj! Nikdy som nikde poriadne nebola a keď 

ťa tak počúvam, dostala som chuť skúsiť niečo iné, ako len vidieť 

svet cez obrazovku počítača. Teraz mám jedinečnú príležitosť. O 

pár rokov už budem môcť rozprávať len o svokre... ak sa nejaká 

objaví. Tak platí to? Vezmeš ma so sebou?” 

Dina sa nadýchla, pozrela sa cez oblok von do tmy a po chvíľke 

premýšľania prikývla. 
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„Áno, vezmem ťa. Veď aj ja potrebujem trochu zmeny. To 

zvládneme, uvidíš. A je to aj nová výzva pre mňa, takže to 

beriem,” dodala Dina a podala Nine ruku na znak dohody.   
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KAPITOLA 9 – Vietor vo vlasoch 

 

„Preboha, to si mám akože sadnúť teraz na tohto koňa a ísť ďalej 

na jeho chrbte? Veď ja som v živote na koni nesedela! Teda 

sedela, ale ešte ako dieťa!“ vytreštila Nina oči a spýtavo sa 

pozrela okolo seba. Stálo tam asi dvadsať Mongolov a všetci sa 

usmievali a dívali rovno na nich, dve blonďavé cudzinky. 

Dina počas cesty lietadlom pripravovala Ninu na to, čo ich v 

Mongolsku čaká. Rozprávala jej o živote a prírode Mongolska a 

o trase, kam všade pôjdu a čo uvidia. A že budú bývať aj v jurte, 

kruhovom obydlí pôvodných Mongolov a zoznámia sa aj s ich 

koňmi. Prezradila jej, že v Mongolsku je viac koní ako ľudí a že 

život s nimi je ich národným zvykom. Ale počas cesty Dina Nine 

nikdy nespomínala, že sa s koňmi zoznámi natoľko osobne, že sa 

bude na ich chrbte niesť niekoľko kilometrov mongolskou 

stepou. 

„No, áno. Normálne vysadneš a pôjdeme.“ Dina sa šibalsky 

usmiala a postrčila Ninu smerom ku skupinke osedlaných koní. 

„Ty si sa zbláznila Dina! Ja kone obdivujem, to áno. Ale len zo 

zeme! Sú krásne a vznešené a viem že mi neublížia. Ale ja mám 

hrozný strach sa ich čo i len dotknúť. A nieto ešte vysadnúť!“ 

„Neboj, to Ťa prejde. Stačí ak si sadneš do sedla a všetok strach 

zmizne. Ver mi. Zažila som to. Ja vždy skúšam niečo nové na 

cestách a kone už mám za sebou. A hlavne, ďalej sa inak nedá ísť. 

A máme to zaplatené! No čo, chcela si zmenu, tak tu ju máš. V 

živote treba občas vyskúšať to, čo sme nikdy nerobili,“ jedným 

dychom dodala Dina a vyzývavo žmurkla na svoju priateľku. 



55 

 

Nina len prevrátila oči, zhlboka sa nadýchla a keďže nemala na 

výber, postúpila bližšie k najbližšiemu koňovi. Ten sa ani nehol. 

Bol zvyknutý na ľudí a ich dotyky a ich prítomnosť bral ako úplnú 

samozrejmosť. Hoci sa pred chvíľou voľne popásal na priľahlých 

lúkach, teraz mal na sebe sedlo a uzdu a čakal, kam sa so svojimi 

druhmi vyberú na výlet. 

Trvalo to len pár minút a Nina už necítila žiaden strach. Zostal v 

nej len pocit obdivu a úcty k týmto nádherným zvieratám. 

Mongolské kone síce vyzerali úplne inak, ako tie nádherne lesklé 

a vyčesané, ktoré vídavala na pretekoch a v telke, ale páčili sa jej. 

Tieto tu boli oveľa menšie a chudšie. Možno aj preto sa v ich 

prítomnosti cítila tak bezpečne. Navyše uvidela obďaleč 

skupinku detí, ktoré po jednom aj po troch sedeli na svojich 

koňoch bez sedla a zvedavo si obzerali nemotorné turistky. Tieto 

deti brali kone ako nedeliteľnú súčasť ich života. Niet sa čo 

čudovať.  

Nina si spomenula na slová, ktoré si prečítala ešte v lietadle. 

V sprievodcovi Mongolskom sa dočítala, že rozloha tejto krajiny 

je okolo 1,5 milióna km2, pričom na 1,5 km tam žijú približne 

štyria ľudia a trinásťkrát viac koní. Mongolské kone žijú pod 

holým nebom pri teplotách od -40°C do + 30°C, sú teda veľmi 

odolné a stále tak trochu divoké, aj keď na nich jazdia deti už od 

útleho veku. Nazývajú sa Takh, čo v jazyku Mongolov znamená 

´duch´. Kone sú pre nich všetkým a dokonca pijú aj kobylie 

mlieko, ktoré je tu národným nápojom. 

Nina teda tušila, že kone stretne, no nečakala až takúto osobnú 

skúsenosť. Mala z nich stále obrovský strach. Dina sa koní 

nebála. Odmalička bola niekde v ich prítomnosti, hlavne u dedka 
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a babky na dedine, kde mali kone na zvážanie sena pre kravy 

a ovce na zimu. Ale stretávala ich aj na cestách a vedela už aj 

trochu jazdiť. Všade sa naučila niečo. V každej krajine, ktorú 

doteraz Dina navštívila, nezabudla vyhľadať kone. Dávali jej 

pocit domova, pokoja a istoty. Milovala objavovať neznáme 

krajiny, kde ľudia ešte žili svojim pokojným jednoduchým 

spôsobom života, v spojení s prírodou a bez výdobytkov 

moderného sveta. A keďže títo ľudia boli odkázaní na svoje 

vlastné sily a dary prírody, často si vypomáhali tým, čo bolo k 

dispozícii. A niekde to boli aj kone. Vďaka nim mohli prekonávať 

dlhé trasy a prenášať bremená, ktoré by inak sami neuniesli. A 

preto si ich silu a ochotu k spolupráci veľmi vážili a podľa toho 

sa k nim aj s úctou správali. To bol aj dôvod, prečo si pre svoju 

ďalšiu cestu zvolila Mongolsko. Veľa o tejto krajine čítala a 

počula a chcela to vidieť naživo. Krajinu, ľudí aj kone. 

„Nechaj sa koňom najskôr ovoňať, dovoľ mu, aby si ťa obzrel. 

Pohladkaj ho po krku a trochu sa mu prihovor. Keď sa s ním 

zoznámiš, pomôžem ti do sedla. Dostali sme ako vidíš ́ normálne´ 

sedlá a nie tie, ktoré majú domorodci. To by sme asi nezvládli. V 

tomto ti bude pohodlne, neboj.“ 

Nina sa teda zhlboka nadýchla a nechala Dinu, aby jej pomohla 

do sedla. Tá zobrala koňa za uzdu a pomaly sa s koňom prešla, 

aby si Nina zvykla na jeho pohyby. Kôň bol úplne pokojný a tak 

Nina po pár krokoch nadobudla istotu, že to zvládne. 

„No, dobre Nina. A teraz sama.“ 

„No, dobre. Ale čo ďalej? Ako mu mám povedať, keď budem 

chcieť zastaviť? Alebo zabočiť?“ 
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„Hlavne ho cíť a ver sebe i jemu. Uvoľni telo a zhlboka dýchaj. 

Ak sa chceš pohnúť, nasmeruj celú svoju energiu aj telo želaným 

smerom. Keď chceš ísť doprava, tak jemne zatiahni pravú oťaž 

doprava, od tela koňa a pritlač ľavú nohu, akoby si ho chcela 

potlačiť smerom doprava. Ak budeš chcieť zastaviť, len vydýchni 

a spomaľ najskôr seba. Potom zľahka zatiahni za oťaže smerom 

dozadu.“ 

„Aha! Ono to funguje!“ povedala po chvíľke skúšania Nina. 

„No a keby sa koník rozklusal či rozcválal, čo je dosť 

pravdepodobné, lebo títo ľudia pomaly nechodia, tak sa len 

pozeraj dopredu a snaž sa držať rovnováhu. A nechaj telo, aby sa 

zladilo s pohybom koňa. Nič viac nerieš.“ 

„To ako pôjdeme aj rýchlo? Si sa zbláznila? To nedám!“ 

„Ale dáš! Ver si. Si šikovná a toto sú dobré kone. Nebude ťa 

chcieť zhodiť, ani ti ublížiť. Len ver aj ty jemu. Pozri na tie decká. 

Neboja sa a kone ich poslúchajú. To je celé.“ 

Nina opäť len prevrátila oči a vzdychla si, ale pod viečkami sa jej 

už zablesla iskra radosti a vzrušenia. Vždy túžila niesť sa na 

chrbte koňa, ale nikdy si to nedovolila. Zdalo sa jej to náročné a 

vyžadujúce hodiny a hodiny trénovania. A pádov. A teraz tu 

sedela na koni uprostred stepi a chystala sa o preteky s vetrom. 

Vlasy jej viali okolo tváre, rovnako ako hriva jej malého koníka. 

Okolo seba zbadala usmievajúce sa tváre ľudí a hrdé pohľady 

koní. Pod sebou zacítila teplo a v rukách jemné chvenie. Kôň sa 

zľahka pohol a urobil pár krokov. Vzápätí zostal stáť s hlavou 

vztýčenou. Odrazu jej oči dostali iný odtieň a telo na chvíľku 

zmeravelo. Bolo vidieť, že Nina je duchom niekde inde. 
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„Nina?“ spýtavo sa Dina zahľadela na svoju kamarátku. „Si v 

poriadku?“ 

Nina akoby nepočula. Hľadela do prázdna a zhlboka dýchala. Po 

minúte ticha si kôň pod ňou hlasno odfrkol a opäť začal prežúvať 

trsy trávy. Nina sa prebrala. 

„Áno Dina? Vravela si niečo?“ 

„Si v poriadku? Bola si úplne zmeravená.“ 

„Nič mi nie je. Ale... ale...mala som taký zvláštny pocit. Neviem 

to opísať.“ 

„Videla si niečo?“ 

„No... neviem, či som to videla, alebo nevidela, ale zdalo sa mi, 

akoby som toto už zažila. Akoby som poznala ten pocit sedieť na 

koni a vidieť pred sebou step. Zdalo sa mi, ako cválam touto 

stepou a za mnou cvála ďalších sto koní, aj s jazdcami. Cítila som 

sa slobodná a silná. Veľmi silná. Nerozumiem tomu.“ Nina 

obrátila tvár k Dine a nechápavo sa na ňu zahľadela. Ešte stále 

mala ten zvláštny výraz v očiach. 

„To je v poriadku Nina,“ usmiala sa Dina a viditeľne jej odľahlo. 

„To sa stáva, keď si ľudia sadnú na koňa, že sa im vynoria z hlbín 

duše nejaké spomienky. Kone majú tú schopnosť a tieto obzvlášť. 

Sú slobodné a neskazené civilizáciou. To, čo si cítila, bola možno 

tvoja minulosť alebo si sa len dotkla niečoho, čo zostalo v 

morfogenetickom poli, tam kde sú všetky naše spoločné 

skúsenosti a spomienky. A čo ty vieš, možno si to už naozaj ty 

niekedy zažila. Podstatné je, ako ti pri tom bolo.“ 
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„Bolo to nádherné! Také nádherné, že mám teraz sto chutí 

rozcválať sa stepou a už sa nikdy nezastaviť.“ Nine zažiarili oči, 

ale vzápätí opäť vyhasli. „Ale... ale to nemôžem. Neviem jazdiť 

na koni! To je nemožné. Nikdy som na koni nesedela a neriadila 

ho sama.“ 

„Kým to nevyskúšaš, tak nevieš,“ usmiala sa Dina a žmurkla na 

ostatných na znak, že vyrážajú. 

Skupinka jazdcov sa pohla vpred a pomalým krokom zašla za 

osadu. Potom už bolo vidieť len prach a počuť dusot kopýt 

strácajúci sa v diaľke. 

*** 

„Dina, to bolo neuveriteľné!“ vyhŕklo z Niny, keď zadýchaná 

zosadla z koňa. Skupinka sa vrátila do osady asi po dvoch 

hodinách divokej jazdy, pričom Nina to zvládla bez ujmy na 

zdraví. Po počiatočných výkrikoch zdesenia i radosti, si rýchlo 

privykla na pohyby koňa i rýchlosť, ktorou sa valili stepou a 

oddala sa rytmu cválajúcich kopýt. 

„Dobré, že?“ 

„Nechápem! Síce som na začiatku skoro omdlela od strachu a 

párkrát som myslela, že už zletím. Ale robila som ako si mi 

povedala. Pozerala som dopredu a držala rovnováhu. A zhlboka 

som dýchala, kým som sa utriasla a len som sa potom nechala 

unášať. Úžasnééé!“ 

„A teraz mi povedz, že neexistuje pamäť siahajúca za hranice 

tohto života. Nikdy si to nerobila a teraz si tu cválaš stepou ako 

pravý Mongol,“ chichotala sa Dina. 
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„Verím! Veď to, čo som teraz zažila, to sa nedá opísať slovami. 

Akoby som to robila odjakživa. Ten pocit si dobre pamätám, je to 

úúúúžasnééé. Ako to, že mi to nedošlo skôr, že jazdiť na koni je 

tak krásne?“ 

„Lebo toto nie je o jazdení Ninka. Toto je o slobode a spojení. A 

to u nás v civilizovanom svete moc nenájdeš. U nás je priveľa 

podnetov, na ktoré treba reagovať. Vonku aj vo vlastnom vnútri. 

Kone ani jazdci u nás veľmi slobodní nie sú. Kone musia často 

robiť len to, čo im ľudia prikážu, pričom nemajú vôbec priestor 

byť koňmi. Niekedy stoja celé dni v boxoch a nik sa s nimi 

nerozpráva... po konsky. Niet divu, že majú častokrát chuť ľudí 

sa zbaviť za každú cenu. A ľudia zase robia častokrát to, čo im 

radí ego. Musia sa predvádzať, súťažiť a bojovať o svoje miesto 

medzi inými. Áno, aj tam sú výnimky, trochu zveličujem, ale v 

princípe to tak je. Ale tu, v stepi, kde sú všetci slobodní, kone aj 

ľudia, je to iné. Tu nejde o to, či vyhráš preteky alebo ako vyzeráš, 

ani o to, či budeš dosť dobrá pre iných. Tu nemusíš byť nikým. 

Stačí prežiť... vlastne jednoducho žiť. Títo ľudia sa na nič nehrajú 

a kone si tu tiež slobodne pobehujú, kým ich nepožiadajú o 

spoluprácu. Navzájom si dôverujú a ľudia si kone vážia. 

Jednoducho sa potrebujú niekam prepraviť. Nič viac. Požičajú si 

ich silu a rýchlosť a potom ich opäť pustia k svojmu stádu. To, čo 

si teraz zažila, bola čistá radosť z pohybu a z pocitu 

spolupatričnosti. A asi si sa dotkla niečoho, čo dôverne poznáš.“ 

„Áno. Toto poznám. Ten pocit slobody. A krásy. A sily. Ďakujem 

ti Dina! Aj tebe, koník môj. Ďakujem, že ste mi pomohli 

spomenúť si. Teraz už nezabudnem.“ Nina zaborila svoje ruky do 

hustej hrivy a nechala si po lícach stekať teplé slzy dojatia. 
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O pár dní sa Dina s Ninou vrátili do Ulanbátaru, hlavného mesta 

Mongolska a dopriali si teplý kúpeľ v čistom modernom hoteli a 

bohatú večeru. Zatiaľ čo si prezerali fotky nafotené počas 

uplynulých dní, ktoré strávili cestovaním a obdivovaním krajiny 

i ľudí, chichotali sa ako dve malé dievčatká. Nine sa najviac 

páčila fotka, kde mala oblečený tradičný mongolský odev, ktorý 

jej však bol príliš malý, aby vyzeral dobre a Dina sa rozplývala 

nad jej neohrabaným účesom po pretekoch s vetrom. Obzerali si 

suveníry, ktoré si kúpili od obyvateľov jednej jurty a Nina s 

láskou v očiach aj drobný vrkoč upletený z hrivy ´jej´ koníka. 

„Tak ako Nina, pôjdeš so mnou aj nabudúce na nejakú cestu?“ 

spýtala sa Dina, keď vychádzali z letiskovej haly. 

„Keď tam budú kone Dina, tak určite áno!“ 

„Ale Ninka, to nikdy nevieš, čo na svojej ceste objavíš. Čo keď si 

nabudúce spomenieš, že sa ti páči tancovať tango, plávať s 

delfínmi alebo tkať perzské koberce?“ 

„Hm... to máš pravdu. No, veď uvidíme. Teraz sa musím hlavne 

spamätať z tejto cesty a dostať sa do normálu. Zistiť, čo vlastne 

budem robiť.“ 

„No, hlavne nezabúdaj na ten pocit, ktorý si tam mala. Ten pocit 

ti ukáže, kam máš ísť. Už vieš, ako sa chceš a môžeš cítiť, tak to 

počúvaj.“ Dina s láskou objala svoju priateľku a bola si istá, že 

Nina sa už len tak ľahko nestratí. 
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KAPITOLA 10  – Šialený nápad 

 

Od dobrodružstva v Mongolsku ubehlo niekoľko mesiacov a obe 

priateľky sa medzitým nevideli. Dina zase behala niekde po svete, 

kým Nina si užívala čas bez práce. 

„To je blbosť. Nemôžeš si len tak kúpiť koňa Nina!“ zaznel z 

telefónu Dinin nechápavý hlas. 

„Ja viem, že je to hlúpe. Ale srdce ma volá. Mám to tam úplne 

jasné. Obišla som takmer všetky stajne v okolí a rozprávala som 

sa s niekoľkými trénermi. Dokonca som si zaplatila niekoľko 

hodín jazdy, ale bola to katastrofa. Už viem, prečo som toľko 

rokov na kone ani nepomyslela.“ 

„Ale to nemá nič spoločné s tým, že si chceš kúpiť koňa 

vlastného. Veď o tom nič nevieš! To je zodpovednosť. A starosť. 

A vôbec, čo s ním chceš robiť? A kde ho chceš vlastne mať?“ 

„Tu, u nás, za dedinou, na jednom pozemku. Už som sa 

rozprávala s majiteľom a je ochotný mi ho požičať na dva roky. 

A viem aj kto mi postaví ohradu. A koňa už mám vybratého. Volá 

sa Luna!“ 

„Ninka... ty si blázon!“ bolo cítiť Dinin zhovievavý úsmev v 

telefóne. „Ty to myslíš fakt vážne.“ 

„No jasné.“ 

„No tak to mi musíš porozprávať podrobnejšie. Prídem. V stredu. 

Môžem?“ 
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„No jasné. Teším! Potrebujem sa vyrozprávať. Som blázon, ja 

viem. Ale šťastný!“ 

Prešlo pár dní a Nina už v kaviarni vysvetľovala Dine, čo všetko 

za ten čas stihla. Vybavila si papiere na to, aby mohla ohrada stáť 

za dedinou oficiálne a objednala si aj chlapov, čo jej ohradu 

postavia. A prihlásila sa aj na kurz, kde ju všetko dôležité o 

koňoch naučia, kým jej koňa dovezú. 

„A čo s tým koňom budeš robiť Nina? A hlavne... kôň nemôže 

byť sám! To hádam vieš.“ 

„Áno, viem. Už som rozhodila siete a viem, že druhý kôň sa 

objaví. To neriešim. A čo budeme robiť? No budem sa o kone 

starať a učiť sa s nimi robiť a budem s nimi chodiť na vychádzky 

do okolia.“ 

„Ale o koňa sa musíš starať každý deň! Ako si to predstavuješ? 

Veď musíš niekde aj pracovať a zarábať si na seba a na koňa. Ako 

to chceš všetko stíhať?!“ 

„Pozri, viem robiť aj z domu. V počítačoch som dobrá a viem 

robiť aj grafiku. Takže keď si kúpim lepší počítať, môžem robiť 

aj na zákazku. Stačí sa len dobre spropagovať a zohnať si 

klientov. To už mám premyslené. Môžem robiť aj pre nejakú 

reklamku či grafické štúdio, ale z domu. Urobím si na to živnosť. 

A ku koňom môžem hocikedy, veď to mám za domom. Dobrý 

nápad, nie?“ 

Dina neveriacky krútila hlavou. Pre ňu to bolo nepredstaviteľné, 

takto sa uviazať na jedno miesto. Pre ňu bol život o slobode, o 

možnosti zbaliť batoh a za pár hodín zmeniť destináciu. Nemať 

žiadne záväzky. Nerozumela tomu, ale mala Ninu rada a tak sa 
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len nakoniec usmiala a prikývla. Vedela už čo s Ninou dokážu 

urobiť kone, ako jej iskria oči vždy keď o nich hovorí. A keďže z 

vlastnej skúsenosti poznala ten moment nadšenia a vnútorného 

presvedčenia, že sa dá zvládnuť všetko po čom človek túži z hĺbke 

duše, tak len ticho dodala: „Ty si fakt blázon Nina. Ale držím ti 

palce.“ 

„A čo je to vlastne za koňa, čo si si vybrala? A kde si ho našla?“ 

„Je to kobylka. Našla som ju cez Bazoš, sranda nie? A bola som 

ju pozrieť. Je úžasná.“  

Nina začala s nadšením opisovať svoju novú lásku, kobylku 

Lunu. Bola taká nadšená, že úplne zabudla na to, že ku koňom ju 

vlastne doviedla Dina. Ona jej pomohla spomenúť si na svoj sen, 

vtedy v Mongolsku. Dnes to však bola pre Ninu realita. Akoby 

žila s koňmi celý život. Siahla do poličky s knihami a zistila, 

koľko kníh s témou kone má vlastne doma. Spomenula si na to, 

že ako dieťa mala izbu polepenú plagátmi koní a ako celé 

prázdniny otravovala rodičov, aby za nimi niekam chodili. Mala 

ich plnú hlavu. Lenže potom na to nejako zabudla a až ten zážitok 

v Mongolsku ju prebudil. 

Teraz sa Nina pripravovala na príchod svojej novej kamarátky. A 

dokonca našla za ten čas aj parťáka pre svoju kobylku, menšieho 

koníka jednej kamarátky. Ale pár dní pred jej dovezením zistila, 

že to nebude také jednoduché. Chýbalo jej pár vecí na dokončenie 

ohrady a zrazu zistila, že má aj strach. Ako to vlastne celé 

zvládnem? Ide zima. Čo budem s koňmi robiť? A sama! Ja som 

úplný šialenec!, prebehlo jej hlavou. A tak sa z jedného dňa na 

druhý rozhodla ustajniť svoju kobylku na pár mesiacov v 

najbližšej športovej stajni. 
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A zrazu tu bola. Vlastne boli. Nina a Luna. Útla blondína a malá 

kobylka s dlhou plavou hrivou. Stáli tam medzi dverami stajne a 

prekvapene na seba hľadeli. Kobylka snáď ešte nikdy nestála 

medzi štyrmi stenami, prišla práve z pastviny. A slečna Nina 

nikdy nestála pred vlastným koňom, závislým už len na nej. Ani 

jedna nevedela, čo robiť z vlastnými pocitmi. Jedna chcela utiecť 

a druhá sa schovať niekam pod maminu sukňu. Čo som to len 

urobila? Pýtala sa Nina sama seba. Zvládnem to? Ale keď sa 

pozrela svojej štvornohej priateľke do očí, vedela, že ak si ju chce 

nechať, bude to musieť zvládnuť. 

Že to nebude úplne jednoduché, zistila hneď na druhý deň, keď 

chcela svojej kobylke ukázať nový dočasný domov. Ledva spolu 

vyšli zo stajne! Kobylka totiž prebrala vedenie a bola to skôr ona, 

kto udával smer. Nina zrazu pochopila, že potrebuje pomoc. 

Našťastie mala otvorené srdce pre nové skúsenosti a tak sa nebála 

osloviť ľudí, ktorí by jej mohli pomôcť. Potvrdilo sa jej, že ak je 

človek pripravený, Vesmír mu pošle učiteľov. A tak sa aj stalo. 

Aj keď Nina spočiatku odsudzovala prostredie a ľudí športovej 

stajne, zistila, že aj tu výsledok závisí len od uhla pohľadu. Stačilo 

mať otvorené oči a srdce a všímať si signály a pomoc prišla 

presne v tej podobe, akú potrebovala. A zrazu mohla ona aj 

kobylka trénovať. Za pár mesiacov sa kobylka naučila základy 

slušného správania sa a Nina sa len utvrdila v tom, že šťastie koňa 

a jeho správanie bude závisieť hlavne od nej samotnej. Hodiny a 

hodiny strávené po boku svojho koňa ju naučili trpezlivosti, 

vnímavosti, jednoznačnosti požiadaviek aj ochote načúvať a 

vytrvať. Kôň veľmi dobre vedel, čo chce, Nina už menej a tak, 

keď chcela pokračovať v spoločnej ceste, musela sa naučiť veriť 

si a poznať nielen svoje, ale aj konské potreby. A hlavne sa 
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musela rozhodnúť, či prijme podmienky, ktoré vládnu v konskom 

svete a vlastne v celej zvieracej ríši, alebo bude len snívať o tom, 

aké by to mohlo byť.  

V jednom momente prišla na to, že ak sa chce dohodnúť s koňom 

o 500 kíl ťažším ako ona, bude musieť hlavne chcieť. Chcieť tak 

zvnútra, ozajstne. Nielen navonok. A musí byť prítomná celou 

svojou bytosťou v danom okamžiku. Zistila to jedného večera, 

keď sa s kobylkou nedokázala pohnúť z miesta. Kobyla sa 

rozhodla zostať na lúke, ale Nina ju potrebovala doviesť do 

stajne. A tak tam stáli na pomedzí lúky a areálu stajne hádam 

hodinu. Nina prosila, plakala, hnevala sa, použila aj silu a bičík. 

Ale nič. Kobyla len stála. Ako taký somárik. Ani nejavila žiadne 

náznaky hnevu. Len pokojne stála. Akoby vravela: Nina, už to 

konečne pochop a rozhodni sa. Ja tu kľudne počkám a budem 

stáť, kým ti to nedôjde. Až to Nine došlo. Bola tak zahĺbená do 

svojich vlastných očakávaní, predstáv a strachov, že zabudla byť 

tu a teraz. Premieľalo sa jej hlavou to, ako to nezvláda, akú 

strašnú hlúposť urobila keď si kúpila koňa a premýšľala aj o tom, 

čo si asi o nej myslia okoloidúci jazdci alebo či ju bude mať jej 

kobylka rada, keď ju vezme z lúky do stajne. Do očí sa jej tisli 

slzy nad vlastnou slabosťou a pocit sebaľútosti sa striedal s 

hnevom na seba samú. A keď použila bičík, kobylka jej to hneď 

vrátila ostrým zahryznutím do ruky. Tma sa jej vtisla do duše a 

nakoniec zaplavila aj stajňu a jej okolie. To už bolo na Ninu 

priveľa. A tak sa rozhodla, že takto to takto jednoducho ďalej 

nepôjde. Nemôžu tu predsa stáť do rána a dohadovať sa či stáť či 

ísť. Energia v jej srdci nabrala správne obrátky a celá jej osobnosť 

povedala ´poď!´. A kobylka si vydýchla, urobila krok a pokojne 

kráčala za Ninou do stajne.  
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Odvtedy ju kobylka ešte párkrát ´preskúšala´, či to čo chce, chce 

naozaj a či je v tom ́ prítomná´ celým svojim srdcom… nie hlavou  

a nie egom, ktoré si chce často len niečo dokázať. A Nina 

pochopila, ako často robila rovnakú chybu aj v bežnom živote. 

Tlačila, prosila, hnevala sa a smútila, ale žiadaný cieľ nedosiahla. 

Len obviňovala seba alebo niekoho iného za neúspech. A pritom 

to bolo také jednoduché. Stačilo sa naozaj rozhodnúť z hĺbky 

duše… a vytrvať. Až ten malý kôň s bielou hrivou ju to prinútil 

pochopiť.  

Hry ega pochopila pri svojej kobylke ešte veľakrát. Raz sa 

napríklad chcela predviesť pred kamarátmi a ukázať sa, ako ju 

kobylka už krásne poslúcha, aké sú obe šikovné. Zabudla si však 

pritom všímať okolie, tak dôležité pre prácu s koňmi. Kobylka sa 

jednoducho nechala uniesť rušivými elementmi v jej okolí 

a namiesto pokojného poklusávania v pracovnej ohrade sa 

splašila, vyhadzovala nohami a nevedela sa zastaviť. Nina tam 

len stála a bála sa čo i len pohnúť. Nebyť pohotového trénera, 

ktorý vedel čo robiť, nedopadlo by to asi dobre. Nina však bola 

vďačná za túto skúsenosť. Poučila sa. Začala byť vnímavejšia a 

viac napojená na prítomnosť, na svoje pocity, signály koňa aj 

okolie. Presne tak, ako to robia všetky sociálne žijúce zvieratá, 

ktoré sú závislé na svojom prežití od svojich druhov i prostredia 

v ktorom žijú.  
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KAPITOLA 11 – Joga v matrixe 

 

Zatiaľ čo si Nina užívala svoju slobodu mimo ´matrix´ a učila sa 

pravidlám zvieracej ríše, Laura zažívala nesmierne muky z 

vytriezvenia z ilúzií. Donedávna totiž verila tomu, čo robí. Ale 

odkedy na dovolenke s Davidom ´precitla´ a uvidela veci z iného 

uhlu pohľadu, vrátane jej práce, prestal sa jej jej spôsob života 

páčiť. Nedokázala pochopiť, že v tom vôbec dokázala žiť. Z 

bezpečného systému ´musíš takto a inak sa to nedá´ zrazu 

pochopila, že veci sú iné ako sa zdajú a že sa dajú robiť aj inak. 

Od posledného mítingu, kde s kolegami preberala stratégiu 

záchrany projektu, ubehlo už niekoľko mesiacov. Projekt a čísla 

nakoniec obhájili a všetci pokračovali v práci ďalej ako zvyčajne. 

Jedinou zmenou bolo, že sa kvôli reorganizácii zmenilo 

obsadenie tímu. Ten, kto tu chýbal, bola Nina. Tej však zmena 

vôbec neprekážala. Vlastne sa to všetko poskladalo tak, že 

nakoniec z toho vyšla najlepšie. Mala čas na seba i na 

objavovanie sveta.  

Laura to až také jednoduché nemala. Vedela síce, že to môže byť 

inak, ale nevedela ako na to. Nevedela len tak odísť z práce a 

opustiť bezpečie vychodených koľají. Príťažlivosť a pohodlie 

´matrixu´ boli na ňu zatiaľ priveľké lákadlá. Práca ju však bavila 

čoraz menej a začalo to mať vplyv aj na jej zdravie a vzťah s 

Davidom. Prichádzala domov vystresovaná, znechutená a 

unavená. A keďže bol David na tom s prácou podobne, pretože 

začínal rozbiehať vlastné podnikanie, ich vzťah začal chladnúť a 

hádok pribúdalo. 
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Ale jedna pozitívna zmena predsa len nastala. Laura si začala 

viacej všímať svoje zdravie, začala sa viacej hýbať a chodiť do 

prírody. A začala si všímať aj témy, ktorým predtým nevenovala 

pozornosť. Od kolegýň počúvala o pozitívnych účinkoch jogy a 

keďže mali takú možnosť aj v rámci zamestnaneckého programu, 

na jeden kurz sa prihlásila. Spočiatku to išlo ťažko. Hodiny jogy 

jej pripadali neskutočne nudné a pomalé. Nechápala, ako môže 

vydržať v jednej polohe taký dlhý čas alebo pri inej nezaspať. Ale 

vždy z hodiny odchádzala v dobrej nálade a plná inšpirácií ako si 

obnoviť zdravie. Lektorka na hodiny prinášala zaujímavé knižky 

a informácie o tom, ako si prečistiť organizmus, ako sa zbaviť 

toxínov a vyhladiť si pokožku. Laura bola vždy usilovná žiačka a 

vždy keď niečomu uverila, oddala sa tomu naplno. A tak začala 

navštevovať hodiny jogy čoraz častejšie. Telo jej spevnelo 

jemnosťou a myseľ sa upokojila. Cvičila dokonca aj doma. Zatiaľ 

čo David doma pozeral akčné filmy, ona si v izbe trénovala nové 

pozície, prehlbovala dych, alebo sa obklopila knihami o zdravej 

strave, bylinkách a aromaterapii. 

Vôňa éterických olejčekov a meditačná hudba v slúchadlách 

sa časom stali jej vernými spoločníkmi aj na pracovisku. Bola 

síce za divnú, ale niektorí kolegovia sa vždy pristavili v jej ´open 

space-ovom´ kútiku, prilákaní nezvyčajnými vôňami a nechávali 

si poradiť s výberom tej správnej vône pre svojich blízkych. 

O pozitívnych účinkoch éterických olejov bola taká presvedčená, 

že nechala poslať letáčik aj na oddelenie ľudských zdrojov. Cez 

klimatizáciu či rozprašovače by sa tak mohla vôňa šíriť na 

pracovisku aj v predajniach a šíriť dobrú atmosféru medzi 

vystresovaných ľudí. Bolo to však asi moc ´ezo´ alebo drahé 

a vôňu na chodbách šírila len ona.  
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„David, predstav si, že Karolína, tá moja učiteľka jogy, dostala 

priestor robiť jogu aj u nás v zasadačke. Nie je to úžasné?“ 

s iskričkami v očiach zvestovala dobrú správu hneď po príchode 

domov. 

„Hm... to znie dobre,“ zaznel unudený hlas z obývačky. 

„Máš veľa práce zlatko?“ nedala sa odradiť Laura plná nadšenia 

z drobných pozitívnych zmien vo firme. 

„Mám! Treba odovzdať účtovníctvo a nikto iný to za mňa 

neurobí,“ potvrdil odmeraný hlas. 

„Pomôžem ti nejako?“ snažila sa ďalej. 

„Môžeš. Celé si to môžeš zobrať! Ja budem chodiť do práce od 

do a potom na jogu a ty sa staraj o firmu, aby sme mali na 

dôchodok, dobre?!“ hlas bol čoraz drsnejší. 

Laura sa zhlboka nadýchla a už už by vyprskla späť, no naučila 

sa už na joge urobiť pár hlbokých nádychov a výdychov, tak 

opakovala v duchu ´nádych – výdych, nádych – výdych´ až kým 

to napätie v nej povolilo a prestala mať chuť vôbec na to 

reagovať. A išla radšej variť večeru. 
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KAPITOLA 12 – Divný pocit 

 

V práci toho mala Laura stále viac a viac, no vravela si, že to ešte 

vydrží. Asi podobne, ako doma. Verila, že raz sa to predsa musí 

zmeniť. Že David raz pochopí aj jej uhol pohľadu a ľudia vo firme 

tiež. Projekty, na ktorých teraz usilovne pracovala niesli v sebe 

nový zámer. Presvedčiť vedenie, že je potrebné zmeniť stratégiu 

riadenia procesov a namiesto vytvárania konkurencie v rámci 

firmy, je nutné zladiť ciele a začať viacej spolupracovať. Hoci 

všetci súhlasili, v praxi to vyzeralo úplne inak. Tí dole sa 

sťažovali na tých hore a tí hore na tých dole. Začínala toho mať 

plné zuby a prestávala veriť, že raz sa to naozaj zmení. Oberalo 

ju to však o sily aj schopnosť konštruktívne myslieť a tak vždy 

radšej samu seba presvedčila, že to bude dobré a raz sa zmena 

udeje. 

Aj doma. Vždy keď sa hádka s Davidom začala uberať iným ako 

želaným smerom, povedala si, že ´to dá´. Nadýchla sa, zaťala 

zuby a verila ďalej. Bola zvyknutá ´makať´ a toto jej prišlo 

rovnaké. Chce to len čas! Opakovala si a kráčala ďalej. 

Jedného dňa, keď Laura sedela zadumaná nad ďalšími 

korporátnymi projektami, zaklepal jej na rameno šéf a požiadal 

ju, aby ho nasledovala do kancelárie. V duchu sa aj trochu 

preľakla, či niečo nepokazila alebo aká ďalšia katastrofa ju čaká, 

no zhlboka sa nadýchla a sadla si do hosťovského kresla. 

„Mám pre teba novú úlohu!“ rázne na ňu vyhŕkol šéf, no napokon 

sa usmial a dodal, „pôjdeš na tlačovku namiesto riaditeľa 

a predstavíš tam náš nový produkt.“ 
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„To je čo za vtip?“ neudržala v sebe smiech a pokrútila hlavou. 

„To nie je vtip. Myslím to vážne. Na porade sme sa zhodli, že ty 

budeš tá pravá, kto to ľuďom najlepšie vysvetlí. Bola si predsa pri 

ňom od začiatku až do konca. Vieš o tom jednoznačne najviac. 

O tom niet pochýb!“ 

„To áno, ale to neznamená, že o tom mám aj rečniť niekde pred 

novinármi. To nie je moja úloha. Som projektový manažér, nie 

PR manažér. Mal by to odprezentovať ten, kto je za celý projekt 

zodpovedný, čiže ideálne riaditeľ,“ krútila Laura ďalej hlavou. 

„Pozri, je to pre teba obrovská príležitosť ukázať sa. Veď prečo 

by si to nemala zvládnuť?“ 

„Nebojím sa toho, že to nezvládnem. Rečnila som už aj na 

konferencii. Ale podľa mňa to nie je moja úloha. Ako ste na to 

prosím ťa prišli?“ 

„Riaditeľ chcel, aby to odprezentoval niekto, kto je pre vec 

zapálený a rozumie tomu úplne najviac. No a podľa mňa si to ty. 

Tak som ťa navrhol a nikto nebol proti. Brali to ako úplnú 

samozrejmosť. To je skvelé, nie? Neteší ťa to?“ 

„Akože áno, teší ma to. A ďakujem za dôveru. Ale musím si to 

premyslieť,“ dodala už s letmým úsmevom. 

„No, tak sa na to vyspi a zajtra to preberieme, ok?“ 

„OK!“ 

Laura celú noc nespala. Miešali sa v nej rozporuplné pocity. Od 

neuveriteľnej radosti a pocitu dôležitosti, až po divný pocit, ktorý 

ale nedokázala rozlúštiť. Možno mám len strach, vravela si 



73 

 

v duchu a snažila sa ten divný pocit premaľovať. Určite sa len 

bojím, že nebudem vedieť, čo povedať. Ale pravda je, že ja naozaj 

o tom viem najviac. Aj som asi jediná, ktorá tomu projektu verila 

od začiatku. Možno to konečne pochopili aj ostatní. Takže je to 

vlastne samozrejmé, že o tom mám rozprávať ja. Ubezpečovala 

samu seba a čoraz viac sa jej tá myšlienka páčila. Predstavila si, 

ako stojí na pódiu a reční a všetci ju počúvajú. Konečne! Páčilo 

sa jej to čoraz viac. Ale čo si oblečiem? Hm... veď na to nie som 

vôbec pripravená. Budú tam novinári a fotografi! Musím si ísť 

niečo kúpiť! 

S predstavou nových šiat a pocitu dôležitosti Laura konečne 

nadránom zaspala. Keď zazvonil budík, mala už za sebou 

niekoľko snov o tom, ako jej ľudia tlieskajú a ona múdro 

odpovedá na všetky zvedavé otázky. 

„Dobre, beriem to! Pošli mi inštrukcie,“ usmiala sa ráno na šéfa 

a odkráčala k svojmu stolu. 

Nasledujúce dni strávila prípravou podkladov, prezentácie 

a samozrejme nakupovaním. Nemôže ísť predsa pred toľko ľudí 

v starých šatách. Musí sa cítiť ako kráľovná! V tom mala jasno. 

Príprava je najdôležitejšia. 

Nastal deň D. Laura bola prekvapená sama zo seba, že nemá 

vôbec strach. Dokonca sa tešila a bola aj skvelo pripravená. 

S riaditeľom sa dohodli, že ona povie úvod a detaily a riaditeľ to 

len uzavrie a poďakuje za účasť. Na otázky novinárov odpovie 

kolega z komunikačného. Takto to dávalo zmysel aj Laure. 

Tlačovka prebehla bez problémov a všetci boli spokojní. Šéf jej 

poďakoval a ona pokračovala vo svojej bežnej práci. Večer už ani 



74 

 

nevedela, či to bolo skutočné, alebo sa jej to len zdalo. Pozrela si 

pre istotu fotografie, aby sa uistila, či to bola pravda. Našla 

niekoľko fotiek riaditeľa a kolegu z komunikačného a pár 

obrázkov z prezentácie. Hm... bola som tam vôbec? Preblesklo jej 

hlavou. No, hlavne, že to dobre dopadlo a neurobila som nejaký 

trapas. Pomyslela si a ďalej sa už o tom nerozprávalo. Nikde.  

Asi to tak má byť. Predsa len to bola moja prvá tlačovka. 

Vzdychla si sama pre seba, no pustila sa do práce. Niekde v hĺbke 

však cítila podobne divný pocit, ktorý cítila aj na začiatku, keď sa 

o tlačovke dozvedela. Ani teraz mu však nevenovala viac 

pozornosti, nevedela totiž, čo s ním. 

Ten divný pocit sa však objavil ešte párkrát, keď bola reč 

o zmenách vo firme. Opäť sa rozbehli aktivity, ktoré mali firme 

pomôcť k lepším výsledkom. Zapájali sa všetky zložky, 

investovalo sa do nových technológií, konzultantov a postupov 

a dokonca aj vedenie sa konečne viac zapájalo. Vyzeralo to 

všetko sľubne, no Laura akoby tomu všetkému už prestávala 

veriť.  

Možno som len priveľmi náročná, mala by som už prestať 

vymýšľať a nebrať veci tak vážne. Vravela Laura sama sebe, keď 

priveľa premýšľala nad dianím a skutočnom význame zmien. 

Rozhodla sa preto, že sa bude už radšej sústrediť na niečo iné.  
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KAPITOLA 13 – Bio či nebio? 

 

„David?” zaznelo z kuchyne. „Kde máme tú novú kuchárku?” 

„Netuším Laura, ale možno si ju požičal Peter, keď tu bol minulý 

týždeň. Potrebuješ ju?” 

„Ale ani nie. Len som si chcela pozrieť jeden recept a vyskúšať 

vymeniť pár ingrediencií. Aby to bolo ešte zdravšie. Našla som 

dobré inšpirácie v novej vege kuchárke,” odvetila z kuchyne. 

„Prosím ťa, len tam nedávaj ten ocot čo minule a žiadne tofu 

nechcem. Vieš, že ja radšej slaninku a takú tú našu klasiku?“ 

v hlase znel náznak úsmevu a snaha o mier. 

„Neboj, len to skúsim. Vieš, že aj tak toho moc nenavarím. Ale aj 

tak by som najradšej vyskúšala tú surovú stravu, raw... vieš, čo 

myslím?“ 

„Kľudne si to skús. Ja zostanem pri starom osvedčenom.“ 

„Kedysi som to skúšala, ale len ako detox na dva tri dni, teraz by 

som chcela dlhšie. Vydržíš bez teplej večere?“ s úsmevom sa 

Laura obrátila na Davida. 

„Ale jasne! Choď do toho. Veď ti to určite len prospeje a keď to 

nepôjde tak skončíš.“ David sa mihol v kuchyni a viac tomu 

nevenoval pozornosť. Odkrojil si kúsok slaninky a odkráčal s ňou 

do obývačky. 

„A budeš tú večeru, čo teraz varím? Alebo ti bude stačiť tá 

slanina?“ pokračovala Laura. 

„Neviem. Uvidím. Asi podľa toho, ako to bude vyzerať.“ 
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„Tak urobím len trochu, nech nezostane. Aj tak sa asi vrátiš k tej 

slaninke ako ťa poznám.“ Dodala s úsmevom, ale v kútiku duše 

jej bolo ľúto, že David na tú zdravú stravu až tak nie je. 

Dni pokračovali v podobnom duchu, ale Laura si z Davidovho 

nezáujmu nič moc nerobila. Trochu ju to hnevalo, ale nedala sa 

odradiť. Kamarátka jej poradila netradičnú kúru na prečistenie 

tela a Laura si dala záväzok, že to skúsi. Začať mala 10 dňovým 

pôstom, kde sa pije len špeciálne namiešaný nápoj. Nedokázala 

si to vôbec predstaviť, ale nemala čo stratiť. Urobila si dobré 

zásoby deň pre tým a verila, že to zvládne. 

Prvé hodiny bez jedla sa dali vydržať, ale poobede už začínala 

byť trochu nervózna. Mala chuť do niečoho zahryznúť. Ale mala 

piť len tú špeciálnu tekutinu. Hoci to bolo aj chutné, nezdalo sa 

jej to vôbec dosť na zahnanie hladu. Vedela, že pôst bude možno 

náročný, ale aj tak sa rozhodla nezrušiť už vopred objednanú 

thajskú masáž a saunu. Oľutovala to až večer, keď sa vrátila 

domov ako bez duše. Bolo jej zle, až takmer vracala a počas cesty 

domov zažila aj neuveriteľnú naháňačku s policajtmi. V opojení 

tela toxínmi a hladom zabudla zastaviť na stopku. Bolo to 

v bočnej ulici a žiadne auto nešlo. Ale policajti striehli v prítmí 

a nasledovali ju, aby zastavila. Laura však bola ponorená do 

vlastnej bolesti a majáku v spätnom zrkadle vôbec nevenovala 

pozornosť. Až po dvoch kilometroch začula aj húkačku. 

Spozornela a uhla trochu z cesty, aby to otravné policajné auto už 

konečne prešlo a predbehlo ju. Ale až keď policajti začali na ňu 

mávať vedľa v okne a uvidela pred očami červené STOP!, došlo 

jej, že to asi na ňu húkajú. Nezostalo nič, len zastaviť, tváriť sa 

milo a trochu hlúpo. Že ledva videla od bolesti si netrúfla 

prezradiť. Pokuta to bola tučná, no u nej v peňaženke potrebnú 
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sumu nenašla. Tak dostala policajný sprievod až k najbližšiemu 

bankomatu. Nemala odvahu odporovať a sumu vybrala.  

Na druhý deň to bolo ešte horšie. Ledva sa postavila na nohy.  

„Tá sauna asi nebol dobrý nápad,“ šveholila v kancelárii, ale 

tvárila sa dostatočne silne a odhodlane a na obed s kolegami 

nešla.  

A nešla ani tretí, štvrtý deň a ani a ďalšie dni. Na tretí deň sa to 

totiž zlomilo a jedlo jej prestalo chýbať. Povedala si, že ešte jeden 

deň vydrží. Ale zistila, že nepotrebuje kávu a namiesto hryzenia 

si dala ďalší riedky čaj. A tak pokračovala. Domov sa vracala 

s úsmevom a opisovala Davidovi zázračné účinky pôstu. 

Spočiatku jej neveril a nevenoval tomu ani pozornosť. Skôr mal 

sklon robiť si z nej srandu. Ale keď videl, že to ide, začal sa na 

ňu pozerať s obdivom a možno s trochou závisti, keď po 10 dňoch 

víťazoslávne skončila.  

„A čo teraz? To sa vrátiš k normálnemu jedlu?“ pýtali sa 

kolegovia aj David. 

„Nie. Budem pokračovať so surovou stravou. A uvidím, dokedy 

to zvládnem,“ odvetila s úsmevom. 

Všetci len krútili hlavou. Zdalo sa im nemožné nemať denne 

aspoň jedno teplé jedlo, chlieb alebo aspoň kúsok mäsa. Ani 

Laura netušila ako to pôjde. Mala však silnú motiváciu a tá ju 

viedla. Objavila sa v nej nedávno aj túžba po bábätku a chcela ho 

priviesť do čistého a zdravého prostredia... do svojho silného tela. 

Dočítala sa, že najlepšou cestou ako sa zbaviť toxínov je 

nepridávať ďalšie a vyhýbať sa tukom. A v tom boli čerstvé 

šťavy, zelenina a ovocie, klíčky a orechy veľmi dobrou 
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príležitosťou. Surovou stravou a šťavami sa vraj vyliečili mnohí 

ľudia dokonca aj z rakoviny. Tak prečo by to nemalo pomôcť 

ozdraviť jej ubolené kancelárske telo? 

„Koľko chceš pokračovať? Ešte stále ti to chutí? Tie šaláty 

a orechy? Nechceš už prestať?“ skúšal ju David v pravidelných 

týždňových intervaloch. 

„Vieš ako mi je dobre? Pamätáš si, ako som fučala hore tým 

kopcom u Terky? Dnes som ho vybehla! Tak prečo by som mala 

skončiť?“ 

„Schudla si. Vyzeráš už skoro priesvitne. Nebojíš sa?“ 

pokračoval. 

„To vidím, ale nevadí mi to. Padajú mi síce trochu viac vlasy, ale 

inak stále vládzem,“ odvetila Laura s nenúteným úsmevom, 

pretože cítila z jeho hlasu aj obdiv a pochybnosti, či by to on sám 

zvládol. 

Nasledujúce týždne ubiehali rýchlo a Laura si uvedomila, ako 

veľmi tento počin ovplyvnil aj jej sebavedomie. Cítila sa ako 

hrdinka, ktorá dokáže nemožné. Chcelo to len pevnú vôľu 

a sebadisciplínu. Vidina dieťatka ju ťahala vpred. Dokázala 

odolávať vábeniam tradičnej vianočnej večere, koláčikom aj 

silvestrovskému objedaniu. Vedela si poradiť aj s návštevami 

a služobnými cestami. Vždy mala po ruke nejaké oriešky 

a sušené plody a tie jej dodali energiu vždy rýchlo a ľahko. 

Dokonca sa jej zdal život jednoduchší – nemusela variť a zháňať 

všelijaké pochutiny. Všetko nakúpila v jednom zelovoci. Jediné, 

s čím si nevedela pomôcť bola vôňa. Keď zacítila vôňu dobrého 

jedla, radšej sa vzdialila. Slinky sa jej zbiehali a telo kričalo 
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„chceeeeem!“. Laura však bola silná a vytrvalá. Celé 4 mesiace 

bez jediného kúska varenej, pečenej, dusenej... teplej stravy! 

Prišiel však deň pravdy.  

„Dáš si?“ ozvalo sa z kuchyne, kde Davidov brat pripravoval 

pohostenie.  

„Nie. Veď vieš, že zapekané chlebíky nejem. Mám tu oriešky, 

nerob si starosti,“ odvetila odhodlane a tajne sa nadýchla 

omamnej vône zapekanej slaninky so syrom a čerstvou bagetou. 

Keď chlebíky pristáli na stole, Laura musela odvrátiť tvár. 

Nechcela to cítiť, ale bolo to tam... všade vo vzduchu. A bolo to 

silnejšie ako ona. 

„Nooooo, ale taký malý kúsok predsa môžem, nie?“ vravela viac 

menej pre seba a načiahla sa za chlebíkom. „Len si odhryznem 

a zvyšok ti dám, dobre David?“ 

Davidovi ale nezostalo vôbec nič. Len úsmev na tvári. Bavil sa 

tým, ako sa Laura zahryzla a s chuťou chlebík dojedla. Zhltla 

ho celý! A ešte jeden. A to bol koniec jej štvormesačnej púte za 

zdravím. Nedokázala tomu odolať a uvedomila si o aké úžasné 

chute a vône prichádzala. Ten čas vôbec neľutovala, dal jej veľa 

sily aj sebavedomia, ale bol čas na návrat. Došlo jej, že toto nie 

je spôsob stravy, na ktorom by chcela žiť celý svoj ďalší život. 

Bolo to na ňu príliš. Rozhodla sa ponechať si ho však na čas, keď 

bude potrebovať prečistiť sa, zhodiť pár kíl alebo len nabrať novú 

sviežosť. Teraz bol čas na návrat  k bežne zdravej a pestrej strave 

a do normálneho režimu.  
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KAPITOLA 14 – Každý po svojom 

 

„Dostala som ponuku David,“ zaštebotala Laura keď prišla 

večer uťahaná z práce. Hodila sveter na sedačku a zvalila sa 

vedľa Davida.  

„Hm? No a? Akú ponuku?“ ledabolo zdvihol zrak od obrazovky 

počítača David. Práve dokončoval list jednému klientovi 

a veľmi sa mu do debaty nechcelo, no aspoň to skúsil. 

„Chcú ma povýšiť a pridať na plate. Nie moc, ale predsa.“ 

„Suuper! No vidíš, konečne si ťa všimli. Tešíš sa, nie?“ 

„Vieš, čo? Ani nie. Áno, potešilo ma to, ale nechce sa mi do 

toho. Mám chuť už odtiaľ vypadnúť! Necítim sa tam už dobre 

a toto by mi len pridalo stres,“ priznala Laura a s nádejou 

hľadela na svojho priateľa, že to pochopí a podporí ju.  

„Jasne že to zvládneš! Nemusíš brať všetko tak vážne a peniaze 

sa hodia vždy.“ 

„Lenže to znamená viac práce, ktorá ma už nebaví! Prestávam 

v tom vidieť zmysel.“ 

„A myslíš, že mňa toto tu baví? Dohadovať sa s dodávateľmi 

a riešiť nedorobky? A zháňať klientov, aby sme mali na 

hypotéku? Koho baví všetko, čo robí? Buď rada, že máš prácu!“ 

David pomaly zvyšoval hlas a pridával na intenzite, až sa Laura 

zľakla, čo zlé zase povedala. 

„Ja si vážim svoju prácu, aj kolegov, povýšenie aj všetko, čo 

robíš ty! A chápem, že aj peniaze potrebujeme. Ale len nahlas 
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premýšľam, čo ďalej. Pretože chodím domov vyčerpaná a čoraz 

viac naštvaná a takto sa mi žiť veru nechce. Ja chcem ŽIŤ!“ 

„A čo mám povedať ja?! Mám toho celého po krk! Tvojich 

sťažností aj fráz o tom, ako treba ŽIŤ! Stále vravíš o tom, čo je 

dobré, zdravé, správne a poučuješ iných, čo majú robiť. Ako by 

si mala patent na pravdu! A kto chcel tento dom? Ja? Ty si 

chcela dom a záhradu. A kto sa o ňu teraz stará? Ja! Ja musím 

riešiť robotníkov, čo nevedia robiť svoju robotu, ja tu 

prekračujem haldy neporiadku a ja musím chodiť na obedy inde, 

lebo ty nenavaríš. Máme na krku hypotéku a ty sa budeš 

zamýšľať nad tým, či zobrať viac peňazí na výplatu?!“ 

Laura spočiatku počúvala, no ako sa stupňovalo napätie, len 

zapadala hlbšie a hlbšie do sedačky aj do seba. Nevedela či má 

reagovať, plakať alebo kričať. Zdalo sa jej, akoby sa ocitla 

uprostred filmu ako duch a stala sa svedkom čohosi, čo 

nechápala. Sekundy bežali, no jej sa to zdalo ako večnosť.  

„David, o čo ti ide prosím ťa?“ zmohla sa aspoň na pár slov. 

„O to, že stále len vymýšľaš a furt ti nie je dosť! Čo ešte chceš?“ 

uprene na ňu hľadel a z očí mu sršal hnev. 

„O život David! Ja chcem ŽIŤ! Nechcem len chodiť do práce 

a zarábať peniaze. Veď chodím domov ako mátoha... ty to 

nevidíš? Veď ja sa večer už nevládzem čo i len usmiať. Ale tak 

´dám to´, lebo veď o nič nejde. Ale potom odpadnem do postele 

a sám vieš ako to dopadne. Nemám už na nič chuť. Toto sme 

chceli? Chceš aby to tak bolo zvyšok života? Nemáme na viac?“ 

„Čo furt melieš? Každý chodí do práce. Neber to tak vážne. 

Urob čo po tebe chcú a hotovo. Nemusíš s tým ale spávať! Ty to 
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len moc stále rozoberáš a všetko chceš naprávať. Buď rada, že 

máš robotu a skvelý plat. Vieš koľko ľudí dnes prácu nemá?“ 

David sa trochu ukľudnil a možno mu došlo, že trochu prestrelil. 

Mal Lauru rád, ale tieto jej snahy o dokonalosť ho už hnevali. 

Bol rád, že majú strechu nad hlavou, dve autá, záhradu a dosť 

peňazí aj na dovolenky. Nechápal, čo chce inak a prečo stále 

vymýšľa, no chcel mať aj pokojný večer a tak sa už len spýtal: 

„Dáš si vínko? Červené? To ti spraví dobre a zajtra bude lepšie, 

uvidíš.“  

Laura nemala rada tieto večerné hádky a tak si nechala naliať, 

odpila si a odkráčala do kúpeľne. Pustila si sprchu plným 

prúdom a nechala zo seba zmyť celodenný stres. Stála tam už 

hodnú chvíľu a horúca voda jej uvoľňovala posledné zvyšky 

napätia v tele. Keď jej voda začala pomaly stekať aj po tvári, 

teplé slzy doplnil prúd tečúcej vody. Nemala viac síl rozmýšľať 

o tom, čo sa práve stalo a čo to znamená, lebo vedela, že večer 

ešte nekončí. A tak si len pustila silnejší prúd vody a počkala, 

kým ju teplo zahalí do vlastného ticha. 
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KAPITOLA 15 - Dovolenka 

 

„Máš pravdu David, beriem všetko osobne. A občas som 

vzťahovačná. Ale myslím to dobre. Rovnako ako ty. Tak prečo sa 

musíme hádať? Mňa tie večerné výlevy už tak unavujú. Pamätáš, 

aké to bolo, keď sme spolu začínali? To sme sa tak zmenili?“ 

Laura sa pritúlila k Davidovi a snažila sa byť milá. Nechcela 

zaspávať s tým pocitom, ktorý ju oblial pod sprchou.  

„Veď ja viem Laura. Ani mne sa to takto nepáči. Musíme s tým 

niečo urobiť. Mal by som jeden návrh, ale môžeme ho prebrať až 

neskôr? Mám teraz niečo veľmi veľmi veľmi dôležité na práci.“  

Odložil mobil na stolík a otočil sa k Laure. Pomalým pohybom 

začal sťahovať perinu nižšie a nižšie, až odhalil to, čo ho nikdy 

nenechalo chladným. A Lauru tiež nie. Jej telo milovalo 

pozornosť, dotyky a teplo a tak ho nechala vychutnať si to, čo 

práve dostávalo.  

Ranné slnko ich nenechalo dlho spať, no obaja vstávali veselší 

a milší.  

„Mali by sme si zobrať voľno a odísť opäť niekam na dovolenku. 

Do tepla a k vode.“ Začal pri raňajkách rozhovor David.  

„Hm... to znie ako dobrý nápad! To by nám mohlo prospieť. 

A veru sme už dávno nikde neboli. Len pracujeme a pracujeme. 

Poďme! Máš aj nápad kam?“ 

David vytiahol zo zásuvky časopis a ukázal na jednu stranu.  

„Sem.“ 
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„Noooooo..... to beriem! Pripomína to opäť nejaké 

beznabíjačkové dobrodružstvo s uterákom okolo pásu.“ Žmurkla 

na neho a sama bola prekvapená svojou nespútanou reakciou. 

Nebol v nej ani náznak pochybností, racionalizácie prečo nie a 

ani počítania zásob. 

„Dobre. Dnes to vybavím a dám ti vedieť najbližšie možné 

termíny, aby si sa dohodla v robote, dobre?“ 

„Platí!“ 

Cesta do práce ubiehala rýchlo a veselo. V rádiu vyhrávali samé 

dobré skladby a Laura si takmer pospevovala. V predstavách jej 

plávali samé dobroty, biely piesok a teplé more. Juuuuj, tak veľmi 

sa na to tešila. Aj zabudla, aké to môže byť. To bol ale dobrý 

nápad! Pomyslela si a v duchu Davidovi už teraz ďakovala za 

skvelý čas.  

Laura nemala veľa blízkych kamarátok s ktorými by mohla 

prebrať tak osobné veci ako je intímny život, rodina a deti. Ale 

potrebovala sa už s niekým porozprávať a tak si vybrala jednu 

staršiu kolegyňu, ktorá vyzerala, že už má nejaké skúsenosti. Bola 

celkom milá a Laura si ju vážila za jej pracovné skúsenosti 

a profesionalitu. Nemohla to ale na ňu len tak vybafnúť na obede 

a tak za ňou najskôr zašla len tak na kávu a neskôr s ňou išla aj na 

obed. Kým sa jej zdôverila a vysúkala zo seba pár otázok, prešlo 

niekoľko dní. Medzičasom kúpil David letenky a ona si začala 

baliť kufre. Dovolenku dostala bez mihnutia oka, veď ju už 

nemala nevyčerpanú poriadne dlho. Práca bola vždy dôležitejšia. 

Aj šéf  sa potešil, že bude mať späť spokojnejšiu a výkonnejšiu 

Lauru.  
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„Majka, môžem sa ťa niečo spýtať?“ zašveholila Laura uprostred 

ďalšieho obeda s kolegyňou.  

„Jasne zlatko, sem s tým. Vieš, že na mňa sa vždy môžeš 

spoľahnúť.“  

„Áno, viem. Veď aj preto idem za tebou a nie za niekým iným. 

Vážim si ťa a viem veľa aj o tvojej rodine. Je to motivujúce.“ 

„No, je pravda, že s Karolom sme spolu už nejakých 30 rokov 

a stále sa máme radi. Deti odrástli, ale máme veľmi pekné vzťahy. 

Som hrdá babka. A stále dobre vyzerajúce, no nie?“  

„O tom nik nepochybuje! Vyzeráš skvelo. Vždy!“ nedalo sa 

neodpovedať komplimentom. To Laura vedela. 

„Ó ďakujem. To vždy poteší. Hlavne od mladej kolegyne, od 

ktorej by to nik nečakal,“ žmurkla na ňu Majka a dobrosrdečne sa 

usmiala. 

„Vieš Majka, aj ja už mám svoj vek. A tiež by som rada mala aj 

rodinu. Ale bojím sa toho. Nie som síce typický materinský typ 

ženy, ale viem, že budem dobrá mama. Len som si neni istá tým, 

čo mám práve doma. V poslednej dobe sa doma veľa vadíme 

a okrem pár momentov nemáme veľa spoločného času a pomaly 

už ani spoločných záujmov. Ale máme sa radi a tak sme sa 

rozhodli, že pôjdeme utužiť vzťahy na dovolenku. Cestujeme 

o pár dní. K moru. Do tepla. Ja to taaaak milujem!“ rozrozprávala 

sa Laura ako pri starej známej.  

„To je výborný nápad Laura, to schvaľujem. Choďte, určite vám 

to urobí dobre,“ posmeľovala ju. 
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Laura nevedela ako pokračovať, tak to povedala na rovinu: 

„Myslíš, že je vhodný čas, pokúsiť sa tam o dieťa?“ 

„Jednoznačne áno! A dokedy chceš čakať? Milá moja, hodiny 

tikajú a mladšia už nebudeš,“ znela jasná odpoveď. 

„Veď to som si myslela aj ja. Lenže neviem, či je vhodný čas, 

keď máme doma teraz občas trochu dusno. Je dobré priviesť dieťa 

do takého priestoru?“ 

„A čo myslíš, že s iným to bude iné? V každom vzťahu skôr, či 

neskôr, prídu nezhody. A či je to pred dieťaťom, alebo potom, to 

je úplne jedno. Dôležité je, ako to zvládnete. A ty to určite 

zvládneš!“  

„Myslíš?“ 

„No jasne! Dieťa vám pomôže nájsť spoločný zámer a utuží váš 

vzťah. Veď si len predstav, ako sa spolu hráte, kočíkujete aj učíte 

sa. Veď to je to najkrajšie, čo dáva životu zmysel. Deti, rodina. 

No nie?“ 

„Hm... asi máš pravdu Majka. Ďakujem!“ 

Laura sa z obeda vrátila zamyslená, no spokojnejšia. Dávalo jej 

to zmysel. Síce ešte nevedela, ako to úplne uchopiť a ako svoje 

rozhodnutie povedať Davidovi, ale začala sa na to aj tešiť. 

Budem mama. Vravela sama sebe a pri tej predstave sa začala 

usmievať. Deň ubiehal oveľa ľahšie ako inokedy. Začala sa 

dokonca tešiť, ako zmizne z tohto prostredia a vymení ho za 

detské plienky, ihrisko a kuchyňu. Áno, to dáva zmysel. Konečne 

si aj oddýchnem! A nielen na tejto dovolenke, ale aj potom, na tej 

materskej. Už aby to bolo!  
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KAPITOLA 16  – Dva roky prázdnin 

 

Kým sa Laura oddávala vlnám oceánu a vlnám svojich nových 

pocitov na rodinu, Nina sa húpala na premenlivej vlne vlastných 

emócií a na chrbte svojho koňa. Pochopila veľa z toho, čo ju čaká 

v novom živote s koňom po boku, ale bola rozhodnutá nevzdať 

sa a pokračovať v začatej ceste.  

Chvíle, ktoré Nina strávila na prechádzkach a tréningoch 

s koňom, jej dali pocítiť čaro prítomného okamihu, ktorý začal 

byť prudko návykový. To znamená, že ho chcela zažívať znovu a 

znovu… 

Po pár mesiacoch, ktoré strávila so svojim koňom v športovej 

stajni, prišiel čas na sťahovanie ´do vlastného´. Na pozemku, 

ktorý jej požičal dobrotivý sused mala kobylka pripravený 

prístrešok, nádrž na vodu, kŕmidlo na seno aj priestor pre odvoz 

hnoja. A okrem krásneho výhľadu ju v novom domove čakal aj 

nový kamarát. Bol nižšieho vzrastu ako kobylka, no milý a 

nenáročný. Ideálny spoločník. Spolu s ním prišla aj veselá mladá 

kamarátka, ktorá bola zase neoceniteľnou spoločníčkou slečne 

Nine. Obe kamarátky boli odhodlané dať svojim tátošom to 

najlepšie, čo vládali, aj keď už nevládali.  

Starať sa o kone ´doma´, na vlastnom či požičanom pozemku, 

vyzeralo ako dobrý nápad. Kôň môže byť stále na dohľad a dá sa 

za ním ísť hocikedy. Nina teda do toho išla s tým, že to určite 

zvládne a keď bude mať všetko vopred pripravené, nebude v tom 

až taký problém. Bude stačiť vyhnojiť, dať seno a skontrolovať 

vodu i kone raz denne, trochu sa im venovať a bude pokoj. A keď 

budú mať kone dobrú spoločnosť a priestranný výbeh, nebude to 
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až také náročné. Lenže… lenže realita sa ukázala byť úplne iná.  

Nine to postupne dochádzalo. 

„Halooo Nina, kde sa túlaš?” ozval sa v mobile veselý, ale 

neodbytný Dinin hlas.  

„Jeeej ahoooj Dina! To vieš… farma nikdy nespí. Dávala som 

koňom seno. A tu mrzne, vieš? Všetko mám skrehnuté, tak ani 

telefón neviem vybrať z vrecka,” zafufňala Nina, ale pritom sa 

potešila, že znovu počuje svoju rozcestovanú priateľku. “A 

odkiaľ voláš?” 

„Som tu, v meste. Vidíme sa?” 

„No jasne! Ale musíš prísť sem. Aj tak si tu ešte nebola. Kedy 

máš čas? Ja som tu stále.”  

„Počkaj, pozriem kalendár. Noooo… zajtra by som mohla. Tak 

kam mám prísť?” 

„Pošlem ti mapku. A dones nejakú mrkvu, už sa mi minula.” 

„A ako sa máš?” 

„Pokecáme zajtra, dobre? Ešte tu mám dosť roboty.” 

„Tak dobre, pa.” 

Keď Dina vystúpila z auta a vyšla na kopec za Ninou, neverila 

vlastným očiam. Ostala stáť a nemo hľadela okolo seba. Nevedela 

sa vynadívať na ten krásny výhľad a konské chrbty lemované 

chrbtami bielych kopcov. Všade bolo bielo a ticho sa tislo do uší. 

Dnes akurát vyšlo slnko a biely sneh sa trblietal v jeho odleskoch 

ako jagavý závoj. Kone sa kúpali v teplých lúčoch slnka a nedali 

sa vôbec rušiť novou návštevou. 
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„Wow,” nezmohla sa na viac Dina. 

„Dobré, však?” usmiala sa Nina a zastavila sa vedľa Diny na kraji 

ohrady. 

„Už to chápem.” 

„Ešte počkaj. A poď ďalej.” 

Nina vzala Dinu za ruku a ťahala ju smerom ku koňom. Keď prišli 

k nim, Nina na chvíľu odstúpila a nechala Dinu vdychovať ich 

čistú krásu a dotýkať sa ich hustej dlhej srsti. Vedela, že Dina 

kone miluje a že toto miesto spolu s koňmi, má svoje čaro, ktoré 

sa hocikde v okolí zažiť nedá. A tak aj bolo. Dina tam len stála v 

nemom úžase a usmievala sa. 

„Ja viem. Áno, je to sila,” usmiala sa potichu Nina. „Viem, že 

som toto potrebovala urobiť a zažiť Dina. Je to ako načrieť do 

Vesmíru a vytiahnuť si tú správnu odpoveď.” 

„Neverila som ti Ninka. Ale naozaj to už chápem. Neviem, čo sa 

tu deje, toto miesto je ako na inej mape. A tieto kone… zažila som 

niečo podobné… ale to bolo v Mongolsku! Čo si to urobila? Asi 

si preniesla to čaro sem,” snažila sa nájsť Dina odpoveď. 

„Asi je to tým zámerom Dina. Viem, čo som chcela a to sa mi 

podarilo. Cítim sa tu slobodná a tieto kone tiež. Aj každý, kto sem 

vkročí. Viem, že je to len dočasné miesto, potrebujem pre kone 

väčší priestor. Ale je tu zárodok toho, čomu verím a na čo som na 

dlhú dobu zabudla. Všetko tu do seba zapadá. Kone, ľudia, 

prostredie, situácie. A aj keď je to teda riadna drina, to ti 

porozprávam, ale stojí to za to!” dodala Nina a rozhliadla sa hrdo 

okolo seba. 
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Kým sa obe kamarátky rozprávali, kone im nežne dýchali na 

chrbát a ďalej v kľude pospávali. Akonáhle sa však pohli smerom 

k maringotke, kde mali koniarky vždy ukryté nejaké dobroty, 

kone ožili a skúšali sa prebojovať na prvé miesto, bližšie k 

pochúťkam. Po dlhej dobe bola celá krajina pokrytá bielou 

perinou a stopy v snehu hlasno vŕzgali. Bolo to celé krásne ako v 

rozprávke.  

„Dnes máš šťastie. Svieti slnko. Keby si tu bola včera, keď fučalo 

a sneh bodal do tváre, asi by si mi rozumela menej,” usmiala sa 

Nina a pokračovala: „Takto je to krásne. Ale keď sa tu brodíš v 

blate alebo rozbíjaš vodu a hovná čakanom, alebo keď sú kone 

divé od vetra a prebytku energie, do smiechu ti veru nie je. 

Vlastne je... ale až časom, keď pochopíš princíp. Spočiatku som 

sa tým trápila a frflala som na seba, do čoho som sa to pustila. No 

ale časom mi došlo, že je vlastne jedno, aké je počasie, či prší, či 

svieti slnko a čo robia kone. Lebo všetko je presne tak, ako má 

byť. A keď s tým nemôžem nič urobiť a s počasím fakt nič 

nespravíš, tak to len musím prijať. A tým pádom prestávam 

bojovať a strácať energiu na veci, ktoré neviem zmeniť. Stále som 

si potom opakovala: ´Sama si si to vybrala, tak sa teraz nesťažuj 

a rob to, čo treba!´ A potom mi došlo, že keď si niečo zvolím 

sama, tak sa nemám čo sťažovať. Bola to predsa moja voľba, 

moje rozhodnutie do toho ísť. Je to úplne iné, ako keď musíš robiť 

niečo, čo ti nariadi niekto iný a ty s tým nesúhlasíš a nevieš to 

zmeniť. Tu mám voľbu stále. Ak to nechcem robiť, môžem dať 

kone preč. Ale ja ich chcem a chcem im dať to najlepšie, čo viem. 

A tak to ide. Mojou hnacou silou je môj zámer. Mať radosť z koní 

a tešiť sa životu spolu s nimi. Keď som bola predtým zamestnaná, 

aj vtedy som mala zámer. Ale ten bol odlišný od zámeru môjho 
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zamestnávateľa. Preto to nefungovalo. Tu mám všetko, čo som 

chcela, tak ako som si to vytvorila… spolu s inými, ktorí to cítia 

rovnako.” 

Dina sa na chvíľu zamyslela. Nikdy pre nikoho nepracovala, vždy 

robila všetko podľa seba a za seba. Cestovanie ju bavilo a keďže 

ju bavilo aj písať a fotiť, tak to spojila. Jej cestovateľský blog mal 

čoraz väčší úspech a tak si ju najalo pár cestoviek aj výrobcov 

outdoor výbavy, ktorým vždy spravila recenziu, poslala pár fotiek 

aj článok. Za to získala peniaze na cestovanie, oblečenie aj 

ubytovanie zadarmo. Takto mala všetko, čo potrebovala. Žila 

skromne, no robila len to, z čoho mala radosť. Ale cítila, čo chcela 

Nina povedať a tak sa len usmiala a pohladila kone.  

Bol naozaj nádherný deň a tak sa s vyhnojovaním a kŕmením 

veľmi neponáhľali. Kone im robili príjemnú spoločnosť a Dina 

opäť rozprávala historky z jej nových ciest. Nina k 

cestovateľským príbehom pridala aj tie svoje, ako inak, z farmy. 

Pospomínala deti a ich rodičov, ktorí začali za koňmi chodiť a aj 

situácie, pri ktorých im obom tiekli slzy od smiechu. Napríklad, 

keď zamrzol poklop od studne a Nina s kamoškou potrebovali 

dočerpať koňom vodu. Hoci mali síl za dve tvrdohlavé koniarky, 

tak ani pri všetkých škaredých slovách, ktoré im napadli, to 

nedokázali otvoriť. Nakoniec ich zachránil hever z auta. Ale koho 

by napadlo otvárať studňu heverom?!  

Nezabudnuteľných situácií bolo za tie dva roky neúrekom. 

Jedného dňa napríklad našli kone v indiánskom típí, veľkom 

priestrannom stane. Len chvost jednému z nich trčal a veľmi sa 

čudovali, keď ich odtiaľ dievčatá odprevádzali von. Zrejme si 

mysleli, že to je ich nový prístrešok. Na farme už potom típí 
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slúžilo len ako útočisko pred slnkom i dažďom pre ľudí, ktorí sem 

prichádzali pookriať. Stálo tam však len dovtedy, kým ho nezvalil 

silný jesenný vietor. A čo urobí malá útla žienka s mokrým, 

ťažkým a nemotorným stanom s tyčami 6 m dlhými, keď okolo 

pobehujú splašené kone? Nuž poradí si s tým najnutnejším sama 

a keď padne na kolená, konečne požiada aj o pomoc. Aj to sa 

musela Nina naučiť a bola vďačná, že na ňu kamaráti a bývalí 

kolegovia nezabudli.  

Zima bola krutá a preverila všetky sily, ktoré Nina nazbierala za 

30 rokov života. Nikdy ju nenapadlo, že raz bude napríklad 

rozbíjať konské bobky čakanom a popri tom si utierať zamŕzajúci 

cencúľ z nosa. Alebo že v studni nebude voda a ona ju bude 

musieť voziť autom v 20 l bandaskách. Každý deň. Či prší, sneží 

alebo páli slnko. Pretože kone toho vypijú naozaj veľa. A koľko 

toho zjedia! To si tiež nevedela nikdy predstaviť. Až keď jej došlo 

seno a nová várka nie a nie prísť. Vtedy platilo len jedno. Sadnúť 

do auta a hľadať zdroj. Kôň hladný dlho nevydrží. Buď podľahne 

on alebo ohrada. Takže Nina sadla do svojho nového auta a seno 

priviezla. Naložila do auta toľko, koľko sa ho tam vošlo a 

neriešila jeho novotou voňajúce sedadlá. Aj keď tušila, že tie 

zbytky stebiel už odtiaľ nikdy nedostane preč. 

Dina občas prihodila pár zážitkov zo svojich ciest a prifarbila 

stretnutia s domorodcami nádychom tajomnej drámy a príbehy 

tak dostávali nové farby. Rozprávali a rozprávali a ich historky 

nemali konca kraja. Smiali sa a bavili sa samé na sebe, ale aj 

krútili hlavami, čo všetko za ten čas stihli zažiť. Hoci mali pocit, 

že by rovnakú situáciu už nikdy nechceli zakúsiť, obe nakoniec 

priznali, že bez tej skúsenosti by boli omnoho chudobnejšie. 
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KAPITOLA 17 – Nový život 

 

„David? Poď sem prosím na chvíľu,“ zavolala Laura tajomne 

z kúpeľne. 

„Áno?“ zjavil sa vo dverách a zdalo sa akoby sa usmial a niečo 

čakal. 

„Pozri!“ usmiala sa Laura a ukázala Davidovi čosi v rukách.  

„Čoooo???“ zdvihol obočie a objal ju. „My budeme mať bábo?“ 

„Áno! Vyzerá to tak!“ usmiala sa s radosťou, že má radosť aj on. 

Chvíľu tam oproti sebe stáli a usmievali sa. Akoby čas zastal. Ak 

by mohla, túto chvíľu by si Laura dala vytesať do kameňa. Nič 

krajšie si dovtedy nevedela predstaviť. Stála vedľa svojho 

partnera a v rukách držala ich dieťa. Zatiaľ síce len na papieriku, 

no vedela, že je tam a že sa teší na svet rovnako ako jeho rodičia 

na neho.  

Po mesiacoch neistoty, partnerských perejí a premýšľania 

o zmysle svojho života sa Laura opäť raz cítila celá a živá. Pocit 

´byť mamou´ ju nadnášal a vlieval radosť do žíl. Prestalo ju 

zaujímať dianie vo firme aj odlišnosti v partnerskom videní sveta. 

Jediné, čo teraz začalo plniť jej predstavy a myšlienky, bola 

spokojná rodina a zdravé dieťa. 

Laura síce nikdy nebola typ ženy, ktorej jediným šťastím 

a naplnením života malo byť dieťa, no tentokrát bola ako 

vymenená. Vonkajší svet prestal existovať a to najzaujímavejšie 

sa začalo odohrávať uprostred nej. Preštudovala množstvo kníh 
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a zapísala sa aj do kurzov pre tehotné. Chcela sa na dieťa 

pripraviť najlepšie ako sa dalo.  

Všetko bolo odrazu krajšie. Aj do práce sa jej zrazu kráčalo oveľa 

ľahšie. Predstava, že tá práca je len dočasné riešenie a nebude 

trvať navždy, jej dodávala energiu. Mítingy brala menej vážne 

a úlohy sa zdali jednoduchšie. Jediné, čo začala brať vážnejšie, 

bol jej tanier a výklady s detským oblečením. Ako sa čo najlepšie 

pripraviť na materstvo? To bola jediná úloha na najbližšie 

mesiace.  

„David? Tešíš sa na bábo?“ ozvala sa znenazdajky Laura, keď 

pozerali spolu večerný film. 

„Jasne, že teším! Prečo sa pýtaš?“ nechápavo sa na ňu zahľadel. 

„Len tak. Vieš, ja mám trochu aj strach. Nie z pôrodu, ale aby 

sme to všetko zvládli. Postarať sa... aby bolo zdravé a spokojné... 

a tak. Tak len tak premýšľam.“ 

„Pozri, nikto z nás ešte nebol rodičom. Ale keď to prežilo už 

toľko rodičov a detí, tak to hádam zvládneme aj my. Zase moc 

premýšľaš,“ usmial sa na ňu pomedzi film a pritisol ju k sebe. 

„No veď áno, snažím sa. Viem, že musím ubrať. To zvládnem. 

Hádam,“ pretrela si tvár a zhlboka vydýchla. 

Pohladila si rastúce bruško a už s úsmevom dodala: „Ty to 

zvládneš určite! Neboj, spolu to dáme a bude nám tu krásne.“ 

Dni ubiehali a Laura sa skutočne začala tešiť na nový život. 

Predstavovala si, ako sa s dieťatkom spolu hrajú, ako sa chodia 

spolu prechádzať aj spolu s Davidom a objavujú nové zákutia 

neďalekého parku. V myšlienkach už zariaďovala novú detskú 
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izbičku, čítala knižky a spriadala plány, kam bude chodiť do 

škôlky. Samozrejme do tej najlepšej! Hm... tak to budem dlho 

vyberať! zasmiala sa sama na sebe. Jej nároky boli vždy vysoké, 

no verila, že kým dieťa podrastie, určite dobre vyberie. 

Spomenula si však aj na všetky svoje kolegyne a bývalé 

spolužiačky, s ktorými sem tam prehodila pár slov aj o rodine 

a deťoch. Zdali sa jej všetky unavené a uponáhľané. Debata 

väčšinou skočila pri jedle, neporiadku, nespokojnosti s tým, či 

oným a pri prebdených nociach. Ja si to musím lepšie 

zorganizovať! Usúdila keď začala mať obavy, že sa stane jednou 

z nich. Dala záväzok sama sebe, že jej sa to nestane. Zašla do 

kníhkupectva a vykúpila celý regál kníh o rodičovstve a výchove 

detí. Chcela sa na to poriadne pripraviť. Mala ešte dostatok času, 

veď posledné mesiace tehotenstva nič moc iné na práci nemala.  

„David? Vedel si, že bábätká vnímajú už aj v brušku? A že si 

všetko pamätajú? Síce nie vedome, ale kdesi v podvedomí máme 

ako dospelí vraj ukryté všetko, čo sme zažili ešte ako bábätká, už 

aj v bruchu. Nie je to úžasné?“ vychrlila raz večer, keď sa už 

chystali do postele. 

„To ako že si budú pamätať aj toto?“ žmurkol na ňu a zvodne ju 

pohladil po zadku. 

„Tak to neviem,“ zasmiala sa a pokračovala: „Skôr som to 

pochopila tak, že cítia, čo sa vonku alebo vo mne deje a podľa 

toho sa cítia aj ony. Takže keď sa cítim dobre, aj bábätko sa má 

dobre. Ak sa budem cítiť naštvaná a nešťastná, aj to si zapamätá.“ 
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„No, takže ak chceš mať spokojné bábo, musíš byť šťastná. To je 

jasné ako facka. No vidíš, máš o dôvod viac byť šťastná,“ usmial 

sa a pozval ju do postele. 

„Hm... to dáva logiku. Veď ja šťastná som. Takže jednu úlohu 

som splnila.“ Víťazoslávne vkĺzla do postele a nechala si s 

pôžitkom vymasírovať chrbát aj zvyšok tela. 

Ako čas plynul a bruško rástlo, Laura bola čoraz viac unavená 

a väčšia. Vôbec jej to ale neprekážalo a tešila sa, že už nemusí 

dávať toľko pozor na to, aký podáva výkon alebo ako vyzerá. 

Vyzerala stále dobre, len ju to už prestalo trápiť. Bol to pre ňu 

nový objav a povedala si, že toto poznanie si už nechá. Bolo to 

jednoduchšie, ako sa každý deň strachovať o to, akú pravdu na ňu 

dnes zrkadlo vypľuje. Aj pocit, že jednoducho nemusí byť 

najrýchlejšia, najmúdrejšia a najvýkonnejšia v tíme a ani doma, 

bol osviežujúci. Zvaľovala to spočiatku na hormóny, ale napokon 

si uvedomila, že aj toto si môže ponechať, keď sa bábo narodí.  

Akonáhle Laura povolila tlak, ktorý si predtým sama na seba 

kládla, stala sa z nej oveľa pohodovejšia spoločníčka aj kolegyňa. 

Začala sa konečne naozaj dobre cítiť a tešiť sa na svoju novú rolu 

matky. Keď v posledný deň odchádzala z práce, tušila už, že 

materská dovolenka sa možno pretiahne na neurčito. A keby aj 

nie, tak sa vráti iná. Spokojnejšia! 
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KAPITOLA 18  – Zmena plánu 

 

Dva roky ubehli ako voda a zásoby na účte malej koniarky 

odplávali dolu vodou tiež.  Spolu so zásobami dochádzal Nine aj 

dych. Starať sa o kone dennodenne, za každého počasia, či 

vládala alebo nie, jej dávalo zabrať. Uvedomovala si čoraz viac, 

že farmárčina je drina a hoci je to krásne, možno na to ona sama 

nemá dosť síl. A hlavne pochopila, že príležitostnou prácou 

a aktivitami s koňmi si síce dokáže zarobiť na prevádzku a čo to 

na seba, no nestačí jej to na to, aby si mohla uľahčiť aj fyzicky 

a zaplatiť niekomu za pomoc s koňmi. Mohla síce svojho koňa 

niekomu ´prenajať´ a nechať si za to zaplatiť, ale to si v tom čase 

nedokázala vôbec predstaviť. Jej kôň bol predsa jej najbližšia 

bytosť a nechcela, aby trávil viac času s niekým iným ako s ňou. 

Ale telo si vypýtalo svoje a účet tiež. Bolo potrebné doplniť si 

zásoby. Energiu aj peniaze. A tak sa po jednej divokej jesennej 

víchrici rozhodla, že svojho koňa umiestni na niektorej z blízkych 

fariem a pustí sa naplno do podnikania. Vybrala si oblasť, v ktorej 

už mala nejaké skúsenosti a ktorá by jej umožnila mať dostatok 

času aj na svoje koníčky, teda kone. Oprášila počítač 

a zaktualizovala staré grafické programy, presne tak ako o tom 

rozprávala na začiatku svojej cesty s koňmi kamarátke Dine. 

Trochu sa s počítačom musela opäť zžiť, pretože tie programy 

boli nové a práca pri koňoch jej zmenila spôsob uvažovania. Ale 

išlo to. Problém mala jedine s tým, že sa má vrátiť tam, odkiaľ 

utiekla – do víru matrixu, kde vládne zhon, stres, šialené termíny 

a často nezmyselné požiadavky. Ale vedela, že inak to nateraz 

nepôjde. 
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Rozhodila siete, zistila si podmienky a ponúkla sa na trh. S jej 

skúsenosťami a bohatým cévečkom (životopisom) mala mať 

otvorené dvere. Nebolo to však také jednoduché. Trh bol 

preplnený mladými ambicióznymi absolventmi a grafikmi 

ochotnými urobiť čokoľvek pre svoje nové auto či 

bike, ultramoderný dom a luxusné dovolenky. Jej to však už nič 

nehovorilo. Nepotrebovala sa ukazovať a ani si nič dokazovať. 

Nepotrebovala byť ani úspešná a žiadaná. Chcela len jediné. 

Zarobiť si na život, na jedlo, bývanie, prepravu, internet, ktorý ju 

spájal s celým svetom a na koníčky. A zároveň robiť niečo, čo 

bude aspoň trochu v súlade s ňou. 

Trvalo to niekoľko mesiacov a občas bola zúfalá, ale nakoniec 

ponuka prišla. Nechala sa najať malou rodinnou firmou, ktorá 

mala zmysluplné poslanie a dobré pracovné zázemie. Stretávala 

nových ľudí aj bývalých kolegov, ktorých mala možnosť spoznať 

z druhej strany. Tí, čo boli predtým jej kolegami, boli teraz jej 

klientmi. Pracovala húževnato, dodržiavala termíny a nebála sa 

byť sama sebou. Občas si dovolila nesúhlasiť s klientom a občas 

prinášala nelogické návrhy. Nebála sa prejaviť svoj názor a robila 

to tak, že ju vždy všetci ochotne počúvali. Nie vždy mala pravdu 

a nie vždy boli jej nápady efektívne realizovateľné, ale vždy 

posunuli projekt vpred. Možno práve to jej nakoniec prinieslo 

úspech. Jej názory sa stali žiadanými a nakoniec boli dôležitou 

súčasťou smerovania firmy.  

„Čo sa ti stalo Nina?, spýtala sa jedného dňa Dina. „Celá žiariš!“ 

„Nič. Len mám radosť, že som dostala odmeny a konečne nemám 

dieru v peňaženke. Vedenie firmy ma počúvalo. A na základe 

mojich návrhov upravili projekt, ktorý sa nakoniec podarilo 
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doviesť do úspešného konca. Firma dobre zarobila a ja s ňou. 

Vieš, po tých rokoch, kedy moje nápady považovali za zbytočné 

alebo nerealizovateľné, zažívam konečne pocit zadosťučinenia.“  

„Tak to mám radosť,“ zažiarila teraz už aj Dina. 

„Áno, je to naozaj oslobodzujúce. Vedieť, že ťa niekto potrebuje 

a že ešte nie si úplne na zahodenie. Dodáva ti to silu pokračovať. 

Tebe to asi nikdy nechýbalo, veď odkedy ťa poznám, robíš si čo 

chceš, máš všetkého dosť a k tomu stále úsmev na tvári.“ 

„Noooo, možno to tak vyzerá, ale aj ja mávam ťažké dni. 

Netýkajú sa síce peňazí alebo práce, ale viem čo sú starosti. Veď 

vieš, ako som ti minule rozprávala o mojej rodine. Tam sa stále 

niečo deje.“ 

„Veď áno, pamätám si ako ste vozili babku po nemocniciach a ty 

si musela docestovať narýchlo z ciest. A ako sa vlastne má?“ 

„Teraz je na tom veľmi zle. Už ani nechodí, len leží. Práve sa 

chystám za ňou. Ale ona už má na to vek. Horšie je to s mamou. 

Tá to ťažko nesie. Hlavne keď ja som stále na cestách, tak sa cíti 

na všetko sama. Preto som aj prišla.“ 

„Juj tak to je mi ľúto. A otec? Prepáč, že sa pýtam, ale 

nespomínam si, žeby sme sa o ňom rozprávali.“ 

„Otec zomrel už dávno, o pár dní to bude dvadsať rokov. Príde 

mi to ako večnosť a zároveň včera. Zomrel tak nečakane. Len päť 

mesiacov po tom, čo mu diagnostikovali rakovinu. Bol to strašný 

čas pre mňa. Ale už je dobre,“ s mierne zahmleným pohľadom 

dodala Dina. „Teraz sa len bojím o mamu. Keď odíde babka, 

budem sa musieť na chvíľu zastaviť a zostať s ňou doma.“ 
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„To jej určite pomôže, keď zostaneš s ňou. Byť sám je také ťažké. 

To vidím aj pri koňoch. Sú závislé jeden od druhého. Byť 

súčasťou stáda je ich najsilnejšou zbraňou a prednosťou. Majú to 

stále v génoch, hoci sú v bezpečí pred šelmami. A ľudia to majú 

podľa mňa podobne. Sme stádovité tvory. Možno aj preto je mi 

teraz lepšie v spoločnosti iných ľudí. Pri koňoch som bola sama 

už dosť. Teraz zase na chvíľu potrebujem aj ľudí nablízku.“ 

„Tak to úplne chápem. Vieš, tam hore na tom kopci, ako som ťa 

videla s koňmi, to bolo nádherné. A ty si bola taká silná a šťastná. 

Ale zdalo sa mi trochu, že to asi nebude naveky. Bolo by škoda, 

keby si sa nevrátila aj medzi ľudí.“  

„Asi máš pravdu Dina, ďakujem,“ dodala Nina s úsmevom a obe 

kamarátky sa objali. 
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KAPITOLA 19 - Na materskej 

 

Laura sa zobudila do sychravého rána a jej nálada sa tiež 

približovala bodu nula. Vôbec sa jej nechcelo vstávať. Vo 

vedľajšej izbe však nariekal jej trojročný syn a keďže jeho hlas 

naberal na intenzite, nepomohla ani perina pretiahnutá cez hlavu. 

Musela predsa len vstať. 

„Kristiánko, už idem,” s láskavým povzdychom ho ubezpečovala 

o blížiacej sa pomoci. „Čo sa deje zlatíčko, prečo nariekaš? Mal 

si zlý sen?” Posadila sa na jeho postieľku a nežne ho objala. O 

pár sekúnd bolo ticho. Aké jednoduché, pomyslela si a s už 

usmiatym synčekom na rukách zbehla do kuchyne. Bola ešte tma 

a tak musela rozsvietiť. S prižmúrenými očami nahmatala v 

chladničke ryžové mlieko a pustila sa do prípravy rannej kaše. 

Kristiána položila medzitým na zem a ten sa spokojne pobral 

obzerať svoje hračky. 

Toto bol posledný víkend jej materskej dovolenky. V pondelok 

mala nastúpiť do zamestnania a táto predstava sa jej vôbec 

nepáčila. Zahľadela sa do tmavej záhrady a predstavila si ako 

kráča v pondelok s Kristiánom prvýkrát do škôlky a odtiaľ do 

práce. Do tej istej práce, z ktorej pred tromi rokmi odišla. Vedela, 

že to nebude tá istá práca a ani ona už nie je tá, ktorá z tej práce 

odchádzala. Všetko bolo inak. Príčina všetkých tých zmien sa 

hrala na koberci kúsok od nej. 

V predstavách sa jej vybavil deň, keď odchádzala s obrovským 

bruchom poslednýkrát z práce. Mala na sebe priliehavé 

tmavomodré šaty, ktoré tesne obopínali jej pevné bruško a vysoké 

kožené čižmy. Samozrejme na opätku. Bola v dobrej kondícii a v 
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opätkoch sa cítila istejšia. Zrak jej zbehol na čižmy, ktoré ju 

čakali v predsieni. Boli šedé, špinavé a bez opätku. Na sebe mala 

rozťahané pyžamo a namiesto dlhých pevných vlasov jej na 

plecia splývali oveľa redšie a kratšie vlasy bez lesku. Predstúpila 

odvážne pred zrkadlo a po chvíli sebapozorovania sa hlasno 

rozosmiala. Videla úplne inú ženu, ako bola tá, ktorá pred tromi 

rokmi, hrdá a upravená, odchádzala z práce. Čo sa vlastne stalo s 

tou atraktívnou sebavedomou Laurou? 

Stalo sa to, že zo ženy Laury sa stala mama Laura. Hoci Laura 

tvrdila, že si dá konečne ´pohov´ od vlastnej dokonalosti a bude 

hlavne spokojná a nikdy nebude ako jej mama, realita vyzerala 

trochu inak. Pôvodne tvrdila, že si treba všetko len dobre zariadiť 

a zorganizovať. S narodením Kristiána však akoby stratila všetky 

svoje organizačné a vodcovské schopnosti. Zrazu tu bol malý 

človiečik, ktorý riadil celý jej život. Napokon, nebola sama. Stalo 

sa to už veľa ženám. V snahe postarať sa o svoje dieťa, Laura 

podobne ako mnohé iné ženy, úplne zabudla na seba, svoje 

potreby a pohodu. A okrem seba zabudla aj na Davida. Dôležitým 

sa teraz stalo len jedno. Aby bolo spokojné dieťa. Zdalo sa to ako 

samozrejmé a nevyhnutné. Veď je predsa mama. 

No ako dni ubiehali, dieťa rástlo a síl ubúdalo, Laura si uvedomila 

niečo, čo dovtedy o sebe nevedela. Vedela o sebe, že je 

perfekcionistka, že chce aby vždy bolo všetko urobené na 

jednotku a tak, ako to ´má byť´. V práci bola ochotná urobiť pre 

dokonalosť svojej práce absolútne všetko a vyžadovala to isté aj 

od svojich kolegov. Neznášala výhovorky, slabosť a zbytočné 

otázky. Dôležitý bol vždy perfektný výsledok. Aj doma. Všade 

musel byť dokonalý poriadok, čistý štýlový dizajn a oblečenie 

vždy tip top, v najnovšom trende. Aj v kuchyni. Všetko muselo 
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byť tak, ako to bolo dobré a zdravé. A popri tom musela byť 

neustále v dobrej nálade, láskavá a milá. Mala po ruke vždy dosť 

argumentov prečo a ako by mali byť veci správne a sama bola pre 

dodržanie svojich vlastných kritérií ochotná urobiť čokoľvek. 

Hoci sa jej to v posledných rokoch už darilo zmierniť a nebola už 

na seba až taká prísna ako za mlada, tak s príchodom syna to 

dostalo nový rozmer.  

Teraz totiž Laura pochopila, že s dieťaťom nedokáže urobiť 

všetko ´správne´. Vždy sa do jej plánu nahlodal nový element, 

ktorý jednoducho nedokázala ovplyvniť a vtesnať do svojich 

nastavených plánov. Dieťa.  

Malý Kristián bol úžasne pohodové dieťa, teda aspoň v porovnaní 

s inými deťmi, ktoré sa nevedeli vôbec zmestiť do kože. Lenže aj 

tak dal Laure zabrať. Mal neskutočne veľa energie a neustále 

požiadavky skúmať okolitý svet. Bavilo ho stavať kocky aj lego, 

lenže kocky aj lego boli všade. Ak mama varila, alebo upratovala, 

chcel byť pri nej a tak nosil svoje hračky všade za ňou. Laura sa 

snažila vyhradiť mu priestor, ale nedokázala ho tam udržať. 

Nepáčilo sa mu samému v izbe, ani vo vyhradenom priestore 

a vedel to dať dostatočne najavo. Laure jej ho bolo napokon ľúto 

a tak boli hračky aj tam, kde pôvodne byť nemali. A jedlo? 

Nebolo vždy presne to, na čo mal malý chuť. Raz to bolo málo 

sladké, potom prisladké, inokedy horké a niekedy bleeeee. 

Zvyšky jedla sa hromadili a Laure už tiekli nervy prúdom. Keď 

požiadala Davida, aby dieťa zabavil, tak si len spolu pustili 

rozprávku a bolo po zábave. Respektíve obaja sa dobre bavili, no 

nie tak, ako si to predstavovala Laura. Podľa nej mali spolu niečo 

vyrábať, športovať alebo aspoň si čítať. A nie čumieť do bedne!  
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Všetko sa jej zdalo akési náročné a ona neschopná dať tomu 

celému systém. Systém a poriadok bolo niečo, čo Laura 

potrebovala k životu. Akonáhle do jej života vstúpil syn, akoby 

poriadok prestal existovať. Vykoľajovalo ju to čoraz viac. Nebola 

na to pripravená a nevedela čo s tým.  

„Ako to robíš Petra? Že si stále taká v pohode, aj s malou 

Kristínkou? Zdá sa, ako by ťa tvoje dieťa nedokázalo vôbec 

rozrušiť. Vyzeráš vždy tak pokojne. Ja som už na nervy!“ vyhŕkla 

zo seba Laura na návšteve u priateľky.  

„To je moje tretie dieťa Lauri. Už viem, ako na to. Tiež som bola 

pri prvom vyšťavená ako citrón. Ako ty teraz. Neboj sa, to 

prejde,“ dodala s úsmevom.  

„Ale kedy???“ zdvihla obočie. 

„Pozri, nesmieš brať všetko tak vážne. A už vôbec nie osobne. 

To, že nemáš doma dokonalý poriadok, keď máš malé dieťa, je 

absolútne v poriadku a nikomu to neublíži. Keď vyrastie ešte 

trochu, zmení sa to. Hlavne ty sa zmeníš. Alebo sa zblázniš!“ 

zasmiala sa Petra a šťuchla do Laury.  

„Asi prídem na dlhšiu poradu Peti. Fakt to už nedávam. Ja to 

všetko viem, ale nedokážem to dostať do praxe. Čo tebe 

pomohlo?“ 

„Základ je v tom, že si musíš dovolíš byť Laura. Nie pani 

dokonalá Laura, ale obyčajná mama Laura. Tam, kde sú deti, je 

domov. Nie výstavná sieň. K domovu patria veci dennej potreby, 

ľudskosť a úcta. Vzájomná. Takže to neznamená, že ti zase dieťa 

bude skákať po hlave a ty budeš doma slúžka, ktorá len upratuje 

hračky a veci a nosí jedlo. Trochu neporiadku je ok, ale keď je 
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toho moc, to už tiež nie je dobre. Nájdi si novú rovnováhu. Tak, 

aby si aj ty bola v pohode. Ber do úvahy vek dieťaťa, ale aj svoj 

vek a potreby. Pozri, moja Klárka keď bola maličká, dala som jej 

absolútne všetok svoj čas a energiu, ale potom prišlo druhé dieťa 

a tretie a už som na ňu nemala toľko času. To sa jednoducho 

nedalo. Mali sme doma trochu chaos, priznávam, ale prežili sme 

to všetci. Najväčší bordelár bola práve Klárka. Ale dnes? Dnes 

má najlepší poriadok zo všetkých troch! Ešte aj mňa buzeruje, 

aby som si odpratala veci. Niekedy ma fakt rozosmeje, že po kom 

to má,“ dokončila s úsmevom svoj výklad. 

„To vyzerá celkom nádejne. Ďakujem Peti!“ vydýchla si Laura, 

no pre istotu sa ešte spýtala, “takže to mám nechať tak a nerobiť 

si z neporiadku takú ťažkú hlavu?“ 

„Presne tak. A ešte si z hlavy vyhoď, že chceš byť dokonalá 

mama. Taká, o akej čítaš v časopisoch, že čo sa má a čo sa nemá, 

lebo inak bude dieťa trpieť. Kašli na to. Respektíve, niečo si 

z toho zober, veľakrát je tam veľa dobrých vecí. Len to prosím ťa 

nepreháňaj! Riaď sa tým, ako sa aktuálne cítiš. Niekedy upraceš 

dokonale, aj navaríš a inokedy len tak trochu. A neboj sa, že 

jednou pizzou namiesto varenej zeleniny pokazíš zdravie svojho 

dieťaťa. Čím viac sa budeš snažiť byť dokonalá, tým menej tvoje 

dieťa uvidí teba. Kvôli tebe prišlo na svet. Nie kvôli nejakej 

mame z príručky na dokonalú mamu.“ 

„Hm... tak to bude asi ťažké,“ rozosmiala sa Laura, lebo si 

predstavila, ako sedí s vyloženými nohami a pozerá sa na kopu 

hračiek okolo seba a Kristiána ako pchá do seba ďalší kus pizze. 
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„Neboj sa, zvládneš to!“ usmiala sa Petra a naliala Laure ďalší 

pohár voňavého čaju. „A keby niečo, som tu. Zavolaj a ja ti tu 

tvoju dokonalosť hneď vyhovorím, dobre?“ 

„Platí!“ žmurkla na ňu Laura a s potešením nasala vôňu byliniek 

v pohári. 
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KAPITOLA 20 – Rande so smrťou 

 

„Prídem mami. Zistím, kedy mi ide vlak a dám vedieť. Zatiaľ 

oddychuj a nič moc nerob. Dobre?“ 

„Ale...“ 

„Nie, mami, nemusíš NIČ. Do zajtra to vydrží a vravela si, že 

navarené máš. A pomalá prechádzka so psom na vzduchu ti zase 

neublíži.“  

„Hmmm,“ ozvalo sa z druhej strany a Dina vedela, že jej mama 

s tým aj tak nie je úplne stotožnená a nevydrží nič nerobiť. Bola 

už raz taká.  

„Aspoň trochu ničnerobenia vydržíš mami. Tvoje telo potrebuje 

kľud po tej chemoterapii. Ja viem, že by si to vládala a okná treba 

umyť, ale nie teraz. Môžeš mi to sľúbiť prosím?“ 

„Dobre, dobre“ zaznelo z telefónu, „odložím to.“ 

„Ďakujem! A hneď ako budem vedieť vlak, napíšem ti kedy 

prídem. Dovtedy máš POHOV! Pa,“ dodala s láskavou 

naliehavosťou v hlase Dina. 

Všetko sa zvrtlo tak rýchlo. Po pohrebe Dininej babky to išlo s jej 

mamou dolu vodou. Psychicky sa zdala silná a veselá, ale telo 

a duša sa nedá oklamať. Postupne sa začali objavovať dávno 

ukrývané zranenia, telesné aj tie v hĺbke srdca. Na jednej 

prechádzke so psom sa pošmykla na ľade a narazila si dávno 

zahojené koleno tak, že nevládala ani chodiť. Psa jej venčila 

susedka a pomáhala aj s nákupmi, keďže Dina bola opäť na 

svojich cestách. Keď sa jej noha zahojila, začala mať problémy 
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s tlakom a hneval ju aj močový mechúr. Hoci sa tvárila, že to 

všetko zvláda a teší sa z dcériných úspešných ciest, kdesi vo 

vnútri tlela jej dávna nespokojnosť. Patrila do generácie ´silných 

emancipovaných socialistických žien´, ktorých druhá svetová 

vojna obrala o rodičov i detstvo. Bola zvyknutá nesťažovať sa 

a tvrdo poctivo pracovať. Robila veľa a všetko pre dobro 

druhých, ale na seba často zabúdala. Zabudla aj na svoje sny, 

ktoré ju živili počas jej mladosti.  A teraz, keď sa cez odchod 

svojej mamy opäť dotkla smrti, ozval sa aj jej dávno pochovaný 

vnútorný hlas a staré jazvy. 

„Tak, čo by si najradšej robila mami?“ posadila sa Dina na gauč 

vedľa mamy a chytila ju za ruku. 

„A ako by som mohla? Veď nevládzem ani po dome chodiť! Kam 

by som šla? Leda tak do krematória!“ odvetila so slzami v očiach 

utrápená tvár. 

„Mamiiiii, ja viem, že teraz to tak nevyzerá a že máš všetkého 

plné zuby. Vždy si bola samostatná a starala si sa ty o všetkých 

naokolo. Teraz si slabá, ubolená a musíš si nechávať pomôcť. 

Chápem. Ale nebudem sa tu na teba pozerať ako na klbko 

nešťastia. Ty si ma naučila nevzdávať sa. Veď vďaka tebe som 

tam, kde som. Vždy si vedela, čo robiť. A čo by na to povedal 

ocino!? Leda to, že ´konečne si si sadla´!“ dodala s úsmevom. 

„No veď hej. Ja sa nevzdám. A na teba som hrdá! Ale vieš aké je 

to nafigu, takto nevládne ležať? Cítim sa ako vrece zhnitých 

zemiakov. Booože, to som dopadla, takto tu nečinne vylihovať.“ 

Krútila hlavou, ale tvár je ožiaril záblesk úsmevu.  
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Dina vedela, že jej mama asi tak skoro nevstane. Prognózy boli 

zlé. Nádor, ktorý sa jej usadil v okolí maternice síce už dávno 

vybrali a jazvy sa zahojili, ale telo bolo vyslabnuté a zhubné 

bunky nedali pokoj. Chopili sa tentokrát močového mechúra. 

Chemoterapia nezaberala tak, ako pred pätnástimi rokmi, keď jej 

rakovinu objavili prvýkrát a telo teraz nie a nie nabrať nový dych.  

Dina svoju mamu milovala, rovnako ako svojho otca. Čas 

strávený s nimi bol pre ňu vždy darom, liekom a lepidlom na 

roztrieštené dni a myšlienky. A vidieť ich takto bezvládne ležať 

a trpieť, bolo niečo, čo nepriala zažiť ani tým, ktorých nemala 

v láske. Vždy si vedela v živote so všetkým poradiť. Odkedy 

začala pracovať, mala vždy a všade úspech a dvere otvorené. 

Všetko jej išlo hladko a jej sny sa stávali realitou. Ale 

s vyslabnutou a nešťastnou mamou, ktorá nasledovala kroky 

svojho verného manžela, nedokázala urobiť nič. Mohla jej nosiť 

knihy, čerstvé šťavy, bylinky, oleje a učiť ju čarovné slovíčka, 

meditovať, masírovať jej telo a voziť ju k liečiteľom aj lekárom. 

Ale zmeniť jej bolesť na zdravie a radosť, už nedokázala. 

Jediné, čo ešte mohla, bolo rozprávať sa s ňou. O živote, o rodine, 

o zvieratách, o jej nových cestách aj o drobných blbostiach 

každodenných dní. No keď jej mama začala rozprávať o tom, čo 

všetko nestihla alebo ešte plánuje, mohla len zhlboka dýchať 

a neprestávať veriť v zázraky. Hoci lekári ani pohľad na ubolené 

telo už nedávali žiadnu nádej na návrat, Dina bola opäť tým 

malým dievčatkom, ktoré túžilo objaviť tú zázračnú ´živú vodu´ 

na večné zdravie. Ako mama slabla, dni nádeje striedali hodiny 

nostalgie a smiech striedali slzy. Počúvala, ako jej mama sníva 

o novom domčeku a videla ju kresliť si ho trasľavou rukou 

bývalej projektantky. Nedokázala odhadnúť, či to s tým domom 
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myslí vážne, alebo len skúša, či to ešte dokáže. A keď si pozerali 

fotky, mama sa smiala, že je ešte chudšia ako keď bola mladá 

a krásna. Vraj len vlasy jej zbeleli. A mala pravdu. Dine sa mama 

zdala naozaj krajšia, ako keď bola pri plnej sile. Bola akási ´viac 

sebou´, pokojnejšia a ´mäkkšia´. Hlavne keď začala rozprávať o 

ceste okolo sveta, ktorú nestihla zažiť, či o susedovom vlčiakovi 

z detstva, ktorý za ňou chodil cez pol mesta, keď sa presťahovali. 

Na svojich cestách Dina videla všeličo a stretla sa s rôznymi 

náboženstvami, filozofiami aj šamanmi. Vedela už, že Život má 

viac rozmerov a to, čo teraz zažívala, bola len jedna jeho malá 

časť. Cítila, že všetko je nakoniec nejako inak, ako sa zdalo a že 

ani tento príbeh nemusí brať tak vážne. Ale pohľad na zúbožené 

telo a utrápenú mamu, ktorá dovtedy vždy silno a pevne držala 

všetko vo svojich rukách, sa zaryl Dine do srdca a zanechal tam 

hlboké jazvy. 

„Mami? Môžem ti niečo povedať?“ nazbierala Dina jedného dňa 

odvahu a pozrela sa mame spýtavo do očí. 

„Samozrejme, že môžeš. Ale prosím ťa, nehovor mi už žiadne tie 

tvoje múdre reči. Mám už toho dosť. Je to teraz takto a ja už nič 

nechcem. Chcem mať už pokoj. Takto ma to nebaví. Všetko ma 

strašne bolí, nič nezaberá a ja už nevládzem. Volala som včera do 

nemocnice. Buď ma znovu zoperujú, alebo nech to radšej skončí. 

Vraveli, že nejaká šanca ešte je.“ 

„Mami, ja nemám pre teba nič, žiadnu radu. Je to tvoj život 

a tvoja voľba. Len ti chcem povedať, že som tu s tebou a som 

rada, že ty si tu so mnou. Že si moja mama.“ Dina sa na chvíľu 

odmlčala, ale jedným dychom dodala. „A že ti ďakujem za 

všetko. Úplne za všetko, aj za to ako si ma naháňala varechou 
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a potom sme sa smiali. Aj za to, že si ma nechala napospas ulici 

a vôbec si sa nestarala do toho, čo robím. Viem, že si mi verila. 

To mi dalo najviac. Hnevám sa trochu, že som nikdy neokúsila 

tvoje materské mlieko, ale chápem, že taká bola vtedy doba. A 

prepáč, ak som ťa niekedy sklamala a spôsobila ti trápenia. 

Nebolo to naschvál, len som to inak nevedela. A ak tu raz 

nebudeš, a je vlastne jedno či skôr, či neskôr, tak ti sľubujem, že 

aj keď mi budeš strašne chýbať, tak to zvládnem.“ Dina hľadela 

mame do očí a myslela to tak úprimne a z hĺbky srdca, že nebolo 

čo dodať. Obom sa na chvíľu zaleskli oči a mama letmo prikývla 

na znak súhlasu. A to bolo všetko.  

Len pár dní potom, čo mamu odviezli do nemocnice, sedela Dina 

v krematóriu a dohadovala jej poslednú rozlúčku. Nikdy si 

nemyslela, že to bude také jednoduché. Bavili sa s obradníkom 

o ceremónii a pomedzi smútočný zoznam si rozprávali vtipy. 

Nebola tam sama. Prišiel aj Pavol, Dinin starší brat, ktorý odišiel 

do Ameriky hneď po vysokej škole. Mali sa radi, hoci sa vídavali 

len zriedka. Mama sa kvôli nemu naučila robiť s počítačom 

a často si skypovali aj písali, tak o sebe veľa vedeli. Teraz tu 

sedeli ako za mladých liet a spomínali na šibalstvá, čo rodičom 

vyviedli, smiali sa a spomínali aj na Vianoce, keď spoločne kradli 

stromček z lesa.  

Keď prišiel deň obradu, nálada bola veľmi podobná. A keď ten 

deň skončil, Dina sa zamyslela a uvedomila si, že to bol 

najdivnejší deň v jej živote. Hoci mal byť tým najsmutnejším, bol 

akýsi ľahký a čistý.   

„Ako sa máš Dina? A čo brácho?“ ozval sa skľúčený hlas 

v telefóne. 



113 

 

„Nebudeš mi veriť Nina, ale mám sa dobre. Máme teraz ešte veľa 

práce upratať to všetko a zariadiť dedičské konanie, ale nie je to 

také strašné, ako som sa bála. Je pravda, že mám často chuť 

zdvihnúť telefón a zavolať mame ako sa má, ale viem, že to 

prejde. Je to len zvyk. Čo ma prekvapuje je to, že mám pocit, že 

je všetko v poriadku. Nemám vôbec dieru v srdci, ale akýsi 

zvláštny pokoj. A to isté vraví bráško. Ako tak upratujeme spolu 

ten byt a nachádzame všelijaké spomienky na naše detstvo aj na 

rodičov, tak namiesto toho, aby sme plakali, sa smejeme. Až mi 

to príde divné.“ 

„Tak to máš môj veľký obdiv Dina! Keby mne zomreli rodičia, 

ktorých som tak milovala ako ty, asi by som sa zbláznila. Zdá sa, 

že ty s tým problém nemáš. Ale máš to tak naozaj? Nie je to len 

hra na pohodu?“ 

„Neviem ti to vysvetliť Ninka. Aj ja sa sama sebe čudujem. Veď 

som ti rozprávala, ako ťažko som znášala smrť môjho otca, že? 

To trvalo roky! Mala som vtedy dvadsaťštyri rokov a s jeho 

smrťou som sa zmierila až po tridsiatke. A pri každej spomienke 

na neho mi tiekli slzy potokom a srdce išlo puknúť od smútku. 

Teraz tam je ticho a pokoj. Cítim mier a hlbokú lásku a vďaku za 

všetko, čo pre mňa mama znamenala. Aj otec.“ 

„Kebyže ťa nepoznám, tak neverím. Ale teraz cítim, že to tak 

máš. Len by ma zaujímalo, ako sa to udialo. V čom to bolo iné 

ako keď zomrel otec?“ 

„Možno mi pomohla rada jednej múdrej ženy, u ktorej som 

chvíľu bývala, keď som bola v Čechách. Vravela mi, že sa mám 

zbaviť všetkého, čo mám na srdci. Aby som to nenosila zbytočne 

so sebou. A aby som mame povedala všetko, čo voči nej cítim. 
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To dobré, aj to, čo ma ťaží. Bez obviňovania alebo prosíkania. 

A nemám chcieť niečo od nej ani to nemám chcieť vyriešiť. Len 

mám vypovedať to, čo jej túžim povedať o tom, ako sa cítim. 

Tak... z hĺbky duše, od srdca. Nuž som jej to povedala a nečakala 

som nič naspäť. A ona to prijala. Bol to čarovný moment a možno 

práve ten zmenil to celé okolo toho. A pomohol tomu asi aj ten 

posledný deň, keď som ju videla naposledy. Ležala tam tíško 

a hoci telo už nereagovalo, cítila som ju a vedela som, že aj ona 

vníma mňa. Namiesto čiernej smrtky s kosou, ktorej som sa vždy 

bála, som cítila len pokoj a nesmiernu úľavu. Vieš, moja mama 

ku koncu života veľmi trpela. Všetko ju tak strašne bolelo, že 

predstava smrti bola pre ňu oslobodzujúca. Bála sa toho 

prechodu, cítila strach z neznámeho, ale vlastne si ho aj priala. 

Život tu jej prestal dávať zmysel. Chýbal jej milovaný manžel, 

chalupa v ktorej spolu žili, priatelia, peniaze na cestovanie aj sila 

v tele na nové dobrodružstvá. My, jej deti sme ju už 

nepotrebovali. Teda ona si to myslela a nedala sa presvedčiť, že 

opak je pravdou. Že hoci ju ako dospelé deti nepotrebujeme pre 

praktický život, stále je pre nás dôležitá a rovnako milovaná 

a potrebná. Pre mňa znamenala nesmierne veľa. Boli sme 

neustále spojené neviditeľnou nitkou a kedykoľvek sme si na 

seba pomysleli, tá druhá zavolala, prišla, pomohla. Nikdy som jej 

nemala dosť. Vždy bola pre mňa studňou múdrych inšpirácií 

a zosobnením obetavej lásky mamy. Lenže jej čas prišiel. A ja 

som v ten deň pochopila a prijala som, že odchod je jej voľba 

a z obávanej smrtky sa stala priateľka. Vedela som, že v jej náručí 

bude mojej mame lepšie ako tu, v tomto živote. Nemohla som ju 

tu držať len preto, že mi bude chýbať. Cítila som, že prekročením 

prahu jej život nekončí, len sa dostane do inej dimenzie. Rovnako 

ako ten môj život raz naberie iný rozmer a opäť splynieme v 
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jedno. No zatiaľ som tu, na Zemi a je mojou úlohou využiť ten 

dar, ktorý mi ona dala. Mám vďaka nej telo, spomienky 

i zručnosti a je len na mne ako to všetko využijem. A ja som jej 

sľúbila, že to všetko nepremárnim.“ 

Obe priateľky sa na chvíľu zamysleli a len mlčky hľadeli pred 

seba. Nine hlavou lietali myšlienky na to, čo všetko by povedala 

svojim rodičom, ale tá predstava ju začala desiť. Nechcela 

myslieť na to, že by sa s nimi musela lúčiť. Nemali síce 

bohvieaký vzťah, ale boli to jej rodičia a patrili do jej života. 

Nevedela si predstaviť, že by ich nemala alebo by im mala 

povedať to, čo Dina.  

„Uf. Tak to ja by som asi nezvládla,“ priznala Nina nahlas. 

„Ale áno Ninka. Keď príde čas, budeš to vedieť,“ odvetila Dina 

a pohľad je zmäkol úprimnou láskou a pochopením. 
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KAPITOLA 21 – Späť do práce 

 

Laure sa nechcelo veľmi vrátiť do pôvodnej práce. Ale zároveň 

vedela, že rodina potrebuje peniaze. Keďže nevedela, čo iné by 

vlastne chcela robiť a z pôvodného zamestnania sa jej ozvali, že 

by boli radi, keby sa už vrátila, tak sa vrátila. A teraz sedela na 

mítingu a neveriacky pozorovala ľudí okolo seba. Vôbec 

nechápala, o čo im ide. Hoci rozumela ich slovám, nedávali jej 

zmysel. Svoju prácu predtým milovala a dobre vedela, o čo ide. 

Ale teraz sa jej zdalo, akoby boli z iného sveta. Pamätala si, že 

stretla už viaceré ženy, ktoré keď sa vrátili po materskej do 

zamestnania, boli iné. Vtedy sa jej zdali spomalené, odtrhnuté od 

reality a príliš citovo zaangažované. Takmer nimi pohŕdala. A 

teraz to zažívala presne z druhej strany. Ľudia okolo stola sa jej 

zdali odtrhnutí od skutočnej reality života, riešili dokola tie isté 

úlohy a zasekávali sa na obyčajných veciach. Na materskej 

´dovolenke´ sa naučila efektívne narábať so svojim časom, vážiť 

si svoj osobný priestor, neplytvať slovami na hlúposti, vnímať 

nevypovedané a hlavne... hlavne sa sústrediť na cieľ. Inak by sa 

nedostala včas na stretnutie, nemala by syna oblečeného podľa 

aktuálneho počasia, nevedela by, čo ho trápi aj keď jej to nepovie, 

nemala by kedy oddychovať a postarať sa o zbytok domácnosti. 

Manažéri, ktorí teraz sedeli okolo stola, si hájili svoje predstavy 

oveľa urputnejšie, ako jej trojročný syn svoju obľúbenú hračku. 

Potichu na seba kričali a mračili sa a znelo to oveľa hlasnejšie, 

ako keď sa deti dohadovali, kto pôjde prvý na šmykľavku. 

Namiesto toho, aby sa účastníci mítingu sústredili na to, ako sa 

dostanú do vopred dohodnutého cieľa, strávili celý čas 

obviňovaním ostatných a hľadaním chýb a problémov, prečo sa 



117 

 

projekt nedarí dokončiť. Keby to boli deti, Laura by si k nim 

potichu sadla a spýtala sa, čo sa deje. S láskou by im vysvetlila, 

ako sa to dá vyriešiť v pokoji a nechala by ich, aby sa vzájomne 

dohodli a uvideli spoločný výsledok. Zažila to v skupinke detí už 

veľakrát. Ale toto bol ťažší oriešok. Po prvých pokusoch o zmier, 

keď požiadala o návrat k hlavnému cieľu mítingu, sa o pár minút 

atmosféra ešte zhoršila a míting sa presunul na nový termín. 

Laura odchádzala z mítingu vyšťavená a zmätená. Cestou domov 

len tupo hľadela pred seba a auto akoby riadil autopilot. Svetlá na 

ceste vyzerali ako vianočné ozdoby, no nebola v nich žiadna 

emócia. Len svietili. Kým prišla domov, bola vypnutá už celá 

Laura. Necítila vôbec nič. 

„Mamiiiiii, čo si mi pliniesla?“ ozvala sa neodolateľný hlások 

malého Kristiána, keď ešte akoby vypnutá vstúpila do domu. 

To ju okamžite prebralo, lebo malý Kristián sa jednoducho 

nevidieť nedal. Mal anjelsky kučeravé blond vlásky, obrovské 

modré oči naplnené životom a usmievavé ústa plné otázok.  

„Zlatíčko moje, ahoj. Doniesla som ti čerstvý croissant, čo máš 

tak rád. Ale najskôr sa pozdrav, keď niekto príde, dobre? A teraz 

počkaj, kým sa aspoň vyzlečiem. Hneď to bude.“  

Laura sa pomaly vysúkala z kabáta a obrovskú tašku s nákupom 

zložila v kuchyni. Najradšej by najskôr povykladala všetko na 

svoje miesto, ale tentokrát nechala tašku taškou. Vytiahla 

croissant a fľašu červeného.  

„Páči sa,“ odovzdala dobrotu nedočkavému dieťaťu a vybrala 

z baru dva poháre na víno. „Dáš si víno aj ty David?“ 
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„Áno, dám,“ zaznelo z obývačky. „Aký bol deň?“ 

„Nič moc veru. Už ozaj nevládzem. Tí manažéri, je to s nimi fakt 

náročné. Sú horší ako malé deti. Vôbec sa s nimi nedá dohodnúť. 

Jediné, o čom im ide, aby to bolo rýchlo a ľahko hotové 

a nemuseli pohnúť ani brvou navyše. Majú tisíc argumentov, 

prečo sa to nedá. A pritom by to išlo tak ľahko! Stačí pár zmien, 

trochu spolupráce a šlo by to. Ale nieeeeee, treba hľadať dôvody, 

ako to nejde,“ dodala a konečne naliala to víno. 

David už vedel, že toto bol len úvod. Už sa ďalej ani nepýtal. 

Laura sa musela vyrozprávať a tak si len odpil z vína a pokračoval 

v sledovaní telky a ťukaní do počítača. Jedným uchom počúval, 

no nejako moc ho to nezaujímalo. Mal predsa dôležitejšiu prácu.    

Laura tiež vedela, že nemá zmysel očakávať nejaký hlbší 

rozhovor s Davidom, no bola rada, že ju aspoň trochu počúva a 

neprotirečí. Vždy jej pomohlo, keď mohla zo seba dostať to, čo 

cez deň zažila. Musela si aspoň trochu uľaviť a vydýchnuť, lebo 

vedela, že ju čaká ešte druhá šichta. Hra s Kristiánom, večera, 

umývanie a uspávanie. A ešte aj David. Ten sa prebral 

k aktívnejšiemu rozhovoru väčšinou až potom, ako dieťa zaspalo. 

Laura by síce najradšej zaspala s Kristiánom, mala toho za celý 

deň dosť, no vedela, že ešte je tu aj on, jej partner. Mala ho rada 

a chcela byť aj s ním a toto bol jediný čas, ktorý im na seba 

zostával. A tak vždy samu seba prehovorila, že si pospí cez 

víkend. Alebo na dôchodku. 

„David, prečo som vždy taká unavená, keď večer padám do 

postele? Ty nie si?“ zahľadela sa na strop nad posteľou 

a pozorovala pri tom mihotajúce sa svetlo sviečky. 
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„Berieš všetko strašne vážne,“ odpovedal David a odložil knižku. 

„Poď sa radšej trochu zabaviť.“ 

Laura si spomenula na rozhovor s Petrou. Tiež je vravela, aby 

nebrala veci tak vážne.  

„Máš pravdu zlato. Asi to preháňam. Vykašlem sa ja už na to! 

Keď ja len chcem, aby bolo všetko tak, ako má byť, aby to bolo 

dobre, aby boli všetci spokojní a... .“ 

Viac už nestihla dopovedať. Teplá Davidova ruka jej zakryla ústa 

a pomaly skĺzla pod nočnú košeľu. Najradšej by pokračovala 

v debate, no telo prebralo vládu nad jej hlavou a poddalo sa 

dotykom. Nahmatala už len vypínač lampy a izba sa ponorila do 

nežného svetla blikotajúcej sviečky. 
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KAPITOLA 22 – Nina v kancelárii 

 

„Ahoj Nina, tak čo nové? Už máš svoju kanceláriu?“ ozval sa v 

telefóne rázny Dinin hlas. 

„Zavolám ti neskôr Dina, utekám na míting,  pa!“ zaznela strohá 

odpoveď. 

Ubehlo pár hodín a Dina márne čakala na pokračovanie. Má toho 

asi veľa, pomyslela si a zahĺbila sa opäť do príprav na novú cestu. 

Tentokrát sa Dina chystala do Afriky. Bola tam už niekoľkokrát, 

ale rozhodla sa zopakovať cestu do Kene a Tanzánie a konečne si 

viac užiť Kilimandžáro. Toľké roky o tom snívala, ale vždy sa 

tam pod úpätím niečo zomlelo a jej výprava nakoniec nemohla 

ísť úplne hore. Tentokrát verila, že to vyjde. Vedela, že výstup je 

náročný, pretože za krátky čas sa človek ocitne v rôznych 

nadmorských výškach a teplotách. A tak sa starostlivo 

pripravovala. Chodila na dlhé túry s veľkým prevýšením 

a testovala nové oblečenie. Zvykla si už dobre vyberať a z každej 

cesty doniesla pár užitočných recenzií, za ktoré od výrobcu 

dostala ďalšie kusy do svojej bohatej výbavy. Už len premazať 

SD kartu vo foťáku a môžem vyraziť, pomyslela si práve vo chvíli, 

keď zazvonil mobil. 

„Tak už som tu, prepáč Dina. Mám toho teraz fakt veľa. Ako sa 

máš? Či chcela si niečo?“ veselo, ale stále akoby v pokluse 

pokračovala Nina. 

„Ahoj Ninka, rada ťa počujem takúto energickú. Ja len že 

o týždeň odchádzam... vieš do tej Kene, vravela som ti, nie? No 

a chcela som ťa predtým ešte počuť.“ 
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„Jéééj to je super Dina! Opäť ďalšia cesta. Veru, hneď by som 

išla s tebou. To Mongolsko bolo úžasné! A čo vlastne budeš robiť 

v Keni, máš nejaké plány? Alebo, neprídeš na kafe?“ 

„Rada by som Ninka, kedy máš čas? Zdá sa, ako by si mala plné 

ruky práce a žiadne voľno,“ usmiala sa Dina do telefónu 

a v kútiku duše sa potešila, že Nina je opäť ´na koni´. 

„Mám toho teraz ozaj veľa. Ale na teba si vždy nájdem čas. 

Počkaj, pozriem do kalendáru,“ zašuchotala a na chvíľu sa 

odmlčala. „Napríklad v stredu večer, môže byť? Vieš prísť aj ku 

mne? Nechcem nechávať Miu toľko samotnú. Vieš, tú fenku 

z útulku, čo mám už pár mesiacov doma.“ 

„Jasné, rada prídem. O šiestej, môže byť?“ 

„Super. Teším sa na teba a možno aj niečo upečiem!“ 

Rozlúčili sa a obe si pomysleli, aké skvelé je mať takú dobrú 

kamarátku, s ktorou sa dá rýchlo a ľahko dohodnúť. 

„Také aké to je? Opäť v práci? Ak čo kolegovia? Už sa dakto 

objavil?“ Dina sa pohodlne usadila na sedačke a popri usrkávaní 

z voňavého čaju kládla otázku za otázkou. 

„Ale daj pokoj Dina. Vieš že na chlapov ja nemám vôbec náladu. 

Je s nimi len oštara a ja mám dosť svojich starostí. A málo času. 

Veď musím aj ku koňom, o psa sa postarať aj trochu sebe sa 

venovať. Tá práca ma baví a nič viac mi vlastne nechýba,“ 

usmiala sa a premýšľala či si dá čaj spolu s Dinou, alebo radšej 

kávu, aby v noci mohla dokončiť sľúbenú prácu. 

„Veď som sa len pýtala, nerozčuľuj sa,“ Dina sa začala smiať 

a dodala, „ale zdá sa, že je to tvoja téma, keď to tak prebralo“. 
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„Noo, možno máš aj pravdu Dina,“ zahanbene sa priznala. „Veď 

vieš, že ja to s tými chlapmi moc neviem a nechce sa mi teraz 

s nikým dohadovať a snažiť sa... a čokoľvek nateraz meniť. Mám 

sa teraz takto ozaj dobre. A čo ty? Ešte ťa to cestovanie baví? 

Nechceš sa konečne usadiť?“ 

„Vieš čo, ani vlastne nie. Tiež sa mi zdá, že je s chlapmi len 

oštara. Keď som ticho, zle je. Keď moc rozprávam, tiež. Každý 

sa poteší, keď vidí, aká som samostatná a kde som všade bola, 

s radosťou ma počúvajú, ale keď chcem ísť na ďalšiu cestu, tak 

už im to vadí. No je mi to treba?“ 

„No dobre, ale dokedy budeš takto putovať svetom? Neláka ťa 

mať rodinu?“ 

„Mala som také chute. Pred pár rokmi. Ale neviem si bez 

cestovania už predstaviť život. Veď toľko krás som ešte nevidela 

na vlastné oči. Mám čo robiť do konca života! Chcela by som mať 

svoju rodinu, ale vôbec si to neviem predstaviť, že by sa to dalo.“ 

Dina sklopila zrak a zahľadela sa do šálky zlatistého moku. 

„A čo ak je to len v tvojej hlave? Čo ak sa ti to nedarí naplniť, 

lebo si to len nevieš predstaviť?“ 

„Ale ja nechcem, chápeš?“ 

„No práveže chápem! Keď nechceš, ani sa to nemôže stať. To mi 

došlo až pri tých koňoch. Darmo som ja mávala bičíkom a tvárila 

sa hrozne vážne na toho môjho koňa. Kým som to fakt nechcela, 

úplne vnútri v srdci, tak s ním nehlo. Strašne ma to spočiatku 

nasieralo, ale po čase som pochopila, aké to je úžasné, mať pred 

sebou takýto ´test pravdy´.“ Nina sa rozohnila pri vysvetľovaní, 

no vzápätí sa potichu spýtala: „a prečo vlastne nechceš?“ 
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Dina sa chvíľu zarazila a akoby premýšľala, čo má povedať. 

Napokon preriekla: „Bojím sa, že prídem o svoju slobodu. 

O svoje cesty. A zážitky. A spomienky. Bojím sa, že bude zo mňa 

žienka domáca a ja pri tom uschnem za živa.“ Dina sa zahľadela 

Nine uprene do očí, akoby čakala na rozsudok smrti. 

„Ja ťa chápem Dina. Mám to podobne. Ten strach, že stratím 

svoju slobodu. Ale zároveň priznávam, že netúžim byť sama do 

konca života. Chcem vedieť, aké to je ´byť mama´ a partnerka 

a babka... Chcem zomierať s tým, že som zažila všetko, čo som 

mala, aby som spoznala Život. A nebyť mama by mi ozaj 

chýbalo. Ale fakt sa bojím! Vlastne ani neviem, odkiaľ som to 

vzala, že by som sa mala báť. Asi z nejakého časopisu. Ale veď 

to je blbosť, nie? Prečo by sme mali prísť o svoj vlastný život, 

keď sa staneme mamy? Veď napríklad ty, môžeš cestovať aj 

potom. Bude to síce náročnejšie, ale stále možné, či nie?“ 

„Ale áno, bude sa to dať. Len už to nebude také jednoduché. 

Zbalíš sa a ideš. Neriešiš, či ťa doma niekto potrebuje. Keby som 

mala rodinu, už sa budem musieť rozdeliť... a toho sa práve 

bojím. Že nebudem celá. Budem polovičná, možno tretinová, čo 

ja viem? A vlastne, ani by to nešlo. Ja nie som vhodný typ na 

rodinu.“ Dina odvrátila zrak a začala sa hrabať v taške, akoby 

niečo hľadala.  

„No a? Veď to bude iba na chvíľku, kým dieťa vyrastie a zároveň 

ten čas s rodinou bude určite super tiež! Napokon môžete 

cestovať vlastne všetci spolu, nie?“ 

„Hm... to by sa mi vlastne aj páčilo! Mať už rovno väčšie deti,“ 

vyhŕklo z Diny a zdalo sa, ako by chcela ešte čosi povedať, no 

zostalo jej to trčať v krku. Napokon len neveriacky dodala. „To 
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je ale asi nerealizovateľné, neviem si predstaviť ako by sa to dalo. 

Veď vieš, že cestovanie milujem. A ja nemusím také tie klasické 

destinácie a dokonalé hotely. Mám rada aj trochu dobrodružstva, 

objavovania a prekvapení. A to asi s dieťaťom nejde, či áno?“  

hodila spýtavý pohľad na kamarátku a verila, že ju presvedčí. 

„Jasné že to pôjde! No, možno mierne inak, ako si bola zvyknutá, 

ale zase môžeš získať nové skúsenosti, zážitky a ďalšiemu 

človiečikovi odovzdať tvoj pohľad na svet a jeho krásy. Veď si 

napríklad môžete prenajať karavan a cestovať tak všetci spolu 

a mať zároveň aj svoje miesto.“ 

„To je dobrý nápad!“ Dine zažiarili oči ešte viac. „To mi fakt 

predtým nenapadlo. Asi som už konzerva“ zasmiala sa, ale úsmev 

jej z tváre pomaly mizol a oči sa zaleskli. 

„No vidíš, stačí si to vedieť predstaviť a nejako to pôjde. Len sa 

tomu musíš otvoriť a prijať, že to môže byť všelijako. A pritom 

veriť, že to zvládneš. Ja keby som chcela pri tých koňoch dodržať 

všetko na sto percent, čo som mala naplánované, tak sa asi 

zbláznim. Život s koňom je taký spoločný tvorivý proces, 

a s dieťaťom to musí byť rovnaké. Len sa z toho neposrať, keď sa 

to serie.“ Nina sa zasmiala nad vlastným vtipom a Dina sa pridala. 

„Tak to ti vyšlo Ninka. Vraj neposrať sa, keď sa to serie. To si 

zapamätám!“ 

„No, mne to veľmi pomáha. Pri koňoch aj v práci. Vždy si vravím 

dýchaj, dýchaj... neber to tak vážne a nejako to dopadne. A vždy 

to nejako dopadne. Častokrát aj lepšie, ako som pôvodne 

plánovala.“ 
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„Máš pravdu. Premyslím to. A niečo s tými mojimi očakávaniami 

urobím. Lebo pravda je, že nechcem byť do konca života sama. 

S rodinou alebo aj bez, to sa ešte uvidí.“ 

„Tak sa mi to páči viac,“ uzavrela diskusiu Nina. 

„No a čo nové u teba v práci? Pochváľ sa! Ako to ide?“ obrátila 

Dina reč na Ninu. 

„Áaale, celkom dobre. Darí sa mi a sú so mnou spokojní. 

Peniažky prichádzajú a mám aj čas na seba a koňa. Tak vlastne 

všetko v poriadku.“  

„No, ale nehovoríš to veľmi presvedčivo. Čo je za tým?“ 

prižmúrila Dina oči a nedala sa odbiť. 

„Hm... ako to povedať. Keď som odchádzala predtým z práce, 

mala som taký divný pocit, že sa celý ten systém rúti niekam do 

slepej uličky. Pri koňoch som na to zabudla a vracala som sa 

s nádejou, že inde to bude už iné. Že si len nájdem inú tému, iných 

ľudí a budem využívať to, čo viem. Ale mám pocit, že tie kone 

ma zmenili natoľko, že už ten moderný svet technológií 

jednoducho nedávam. Nedáva mi to celé zmysel a keď nevidím 

zmysel, ťažko sa mi do toho dáva srdce. Problém je, že čím som 

staršia, tým vidím viac a viac súvislostí a keď mi tam niečo 

nesedí, tak sa mi ťažko pokračuje.“ 

„Daj mi príklad, lebo tomuto akosi nerozumiem. Vieš, ja som len 

obyčajná cestovateľka,“ usmiala sa Dina na kamarátku a čakala 

na odpoveď.  

„Tak napríklad, posledný projekt na ktorom som robila. Cieľom 

bolo pomôcť nášmu klientovi získať nových zákazníkov. Však 
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vieš, na čísla som dobrá, marketingu rozumiem a viem to aj 

pretaviť do grafiky a reklamy. Takže sa stačí len zamyslieť a 

dobre to namiešať. Lenže ten klient zrovna predáva veci, ktoré 

ľudia ani tak moc nepotrebujú. Klientovi je to jedno, resp. myslí 

si, že to potrebujú, len o tom nevedia. Že ich treba len presvedčiť. 

Akože chápem, každý musí z niečoho žiť a niekedy sú tie veci aj 

dobré. Ale keď toto tým ľuďom fakt netreba, je to totálna blbosť! 

A ešte aj neekologická. Ide ma z toho poraziť.“ 

„A čo to je? No a predtým ste nemali takých klientov?“ 

„Mali, ale nevadilo mi to. Vlastne som si to ani neuvedomovala. 

Ale odkedy žijem viac v prírode... so zvieratami, vidím všetko 

akoby inak. Veď načo je komu napríklad elektrický umývač 

okien! Veď vezmem vedro, stierku a ocot a mám to. Ten umývač 

žerie elektrinu, vyrobili ho kdesi v Číne z dovezených súčiastok 

a keď sa to pokazí, môže to ísť rovno do koša, lebo náhradné 

súčiastky jednoducho nie sú. O rok vyrobia nový model a tie staré 

môžu ísť na skládku elektroodpadu. No nie je to na hlavu?“ 

„No to je! Áno, vidím to všade okolo mňa, ale už som to prestala 

riešiť. Veď čo s tým narobím? Myslenie ľudí nezmením a firmy 

nepresvedčím, aby to prestali vyrábať a predávať. Čo s tým chceš 

prosím ťa robiť ty?“ 

„No to práve neviem. Ale nedokážem to už prehliadať. Stojí ma 

to strašne veľa energie, keď dostanem takýto projekt. V tej firme 

aj u klientov, sú celkom fajn ľudia a robia dobre svoju prácu 

a možno aj tušia, že občas sú ich produkty zbytočné. Ale každý 

z nich má rodinu, hypotéku a deti na krku, ktorým chcú urobiť 

peknú budúcnosť. A tak makajú a neriešia. Chápem to. Ale 

nedávam to. Oberá ma to o energiu a dlho to už asi nevydržím.“  
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„No a čo potom? Čo budeš robiť?“ zhovievavo sa zahľadela Dina 

na Ninu. 

„Zatiaľ nevidím veľa možností, ale ja na niečo prídem. Uvidíš!“ 

„Tak to nepochybujem Ninka. Ty si vieš vždy poradiť!“ Nachvíľu 

sa Dina odmlčala, no potom pokračovala: „Počuj, a čo keby si sa 

na to jednoducho vyprdla. Prestaň riešiť otázky sveta a rieš seba. 

Veď aj ty musíš z niečoho žiť. Podľa mňa si už spôsob života 

zmenila dosť. Každý máme svoje hranice. Nemôžeš žiť úplne 

mimo tento systém. Sme v ňom všetci spolu. Nedá sa z toho ujsť. 

Veď si len predstav, že by všetci chceli žiť na lazoch. Po prvé to 

už nejde, toľko zeme nie je pre tú haldu ľudí, čo tu chodí po Zemi. 

A po druhé, kde by potom žili tie divoké zvieratá a 

rástli neporušené lesy, čo nám dávajú kyslík? Potrebujeme už aj 

mestá a infraštruktúru. A tú musí niekto tvoriť a obsluhovať. Aj 

tie užitočné vecičky ľuďom dokážu v mnohom uľahčiť život. 

Možno stačí, ak by každý robil to, čo cíti, že je správne a bol by 

kľud. Podľa mňa si len daj teraz pohov zo svojich predstáv, ako 

má fungovať svet a mysli aj na seba. Rob čo môžeš, ale daj si aj 

iný program, či ako to voláš... iný zámer? A nájdi si takú prácu, 

kde to všetko budeš môcť skĺbiť. A nemusí to byť hneď. Teraz 

len povoľ... zmeň pohľad na to, čo robíš a bude sa ti ľahšie 

dýchať. Hlavne to nevzdávaj a nebuď zase otrok, čo nemá na 

výber. Nevzdávaj to!“ 

„Neboj. Kone ma naučili nevzdávať sa. Tak verím, že nájdem 

spôsob ako to vyriešiť. Keď som pri nich, vždy mi je ľahšie 

a mám pocit, že všetko je omnoho jednoduchšie. Chodím k nim 

čerpať silu aj nápady a vždy pookrejem. A potom sa ľahšie aj 

premýšľa, resp. mi to chodí samo na rozum.“ 
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„No vidíš, ešteže máš tie kone! A ja mám na to tie cesty! Len 

neviem, čo z toho je drahší koníček. Mali by sme mať na tie 

koníčky aspoň dobrého sponzora alebo vykradnúť banku, aby to 

bolo aj jednoduchšie.“ 

Chvíľu zostalo ticho, no napokon sa obe rozosmiali nad vlastnými 

koníčkami, očakávaniami, predstavami a nárokmi na život 

a doliali si poháre. 
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KAPITOLA 23 – Stretnutie 

 

Po rozhovore s Dinou bolo Nine ľahšie, no aj tak ju práca tešila 

čoraz menej. Nevedela sa zmieriť s tým, že svojou prácou 

podporuje to, čo v duchu popierala. Kone ju však naučili 

nevzdávať sa a tak si sľúbila, že nejako to vyrieši. Ešte nevedela 

ako, ale bola presvedčená, že nejaké riešenie existuje. 

Potrebovala predsa peniaze na svoje koníčky a to bola dosť veľká 

motivácia. 

V práci sa jej darilo, kolegovia i klienti boli s jej prácou spokojní 

a aj peniažkov na koníčky bolo dosť, tak to bolo o niečo 

jednoduchšie. Predsa len jej to ale nedalo a občas tému 

zmysluplnosti ich práce a eko-súvislostí otvorila aj pred 

kolegami. Väčšina kolegov súhlasne prikyvovala, ale nejako moc 

ich to netrápilo. Boli radi, že majú svoju prácu a to bolo pre nich 

to najdôležitejšie. Často debaty skončili tvrdením, že ´tak to 

jednoducho je a my to nezmeníme.´ Nina nemala veľa síl a chuti 

púšťať sa do boja a tak to časom nechala tak. 

Jedného dňa si k nej na obede nebadane prisadol kolega z iného 

oddelenia a s úsmevom prehodil: „Ahoj, tak čo, už máš dosť 

našporeného na kone a chystáš únik späť do divočiny?“ 

„Jej ahoj Artur,“ trochu sa zarazila, lebo predtým sa k nej nikdy 

nehlásil. 

„Môžem si prisadnúť?“ usmial sa a čakal, kým zo stoličky a stola 

poodkladá svoje veci. Vždy ich mala okolo seba neúrekom a keď 

podišiel k stolu, začala ich upratovať na jednu kopu. Všeličo jej 
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popadalo a tak to len narýchlo nahádzala späť do svojej veľkej 

tašky. 

„Jasne, poď. Len tu spravím trochu miesta. Keď ja si rada robím 

poznámky aj pri jedle,“ nesmelo sa usmiala a naplnenú tašku 

napokon zavesila na operadlo svojej stoličky, spolu so svetrom 

a šálom. 

„To je v pohode, zmestím sa. Alebo ma vopcháš tiež do tej 

tašky?“ žmurkol a posadil sa. 

Nina nevedela ako má na jeho vtip zareagovať, tak sa len spýtala: 

„Ako si to myslel s tou divočinou?“ 

„Tak ako som to povedal. Všetci vedia, že máš kone a do práce 

chodíš hlavne kvôli nim. Tak reku, kedy sa mieniš vrátiť, 

respektíve zmiznúť z tejto umelej divočiny do tej pravej, 

zelenej?“ 

„Hm... no to máš pravdu. Tu je to tiež divočina. Ale divšia!“ 

zasmiala sa na vlastnom vtipe a hlavou jej preletela otázka, kam 

tou otázkou Artur mieri.  

„Prepáč, že takto na rovinu, ale príde mi, že ty si tu asi jediná, 

ktorá to chápe. Všimol som si to občas na porade, že si sa snažila 

upozorniť na vedľajšie účinky toho, čo robíme, ale tých ľudí už 

poznám dlho a viem, že je zbytočné začínať medzi nimi s touto 

témou. Sú to všetko skvelí ľudia, ale nežili v skutočnej divočine 

ako ty. Necítia to, alebo nevedia čo s tým.“ 

„A ty? Ty si žil?“ 

 „Vyrastal som na vidieku. U dedka a babky. Moji rodičia zomreli 

veľmi skoro a vychovali ma starí rodičia. Chovali dobytok 
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a pracovali na poli. Musel som im pomáhať. Či sa mi chcelo, 

alebo nie. Či pršalo alebo pieklo slnko. Viem, čo to je. A navyše 

rád cestujem. Tak na divoko. Na miesta, kam nik nechodí. 

Najradšej sám.“ 

„Aha,“ s otvorenou pusou ho počúvala a snažila sa nevidieť tie 

milé jamky na jeho lícach, keď sa usmial. Aj oči sa mu usmievali. 

Radšej sa tam prestala pozerať. 

„Nechcela by si občas pomocníka? Ku koňom. Možno by som si 

ešte spomenul ako sa kydá hnoj.“ 

„No, to asi nechceš. To by si celý smrdel a zablatil sa.“ 

„To si ešte pamätám. Nie som z cukru. Aj keď tak vyzerám,“ 

dodal a s veľavravným pohľadom si upravil límec na košeli.  

Nina sa zahľadela nebadane na jeho postavu a nedalo jej 

nevšimnúť si jeho pevné telo a svalnaté ruky trčiace spod 

kancelárskeho odevu. 

„No, pomoc by sa hodila. Ku koňom vždy. Akurát, že ja už farmu 

nemám. Odkedy som v práci, musela som kone presťahovať. 

Nestíhala by som sa o to všetko starať. Takže ani kydať nemusím. 

Ale chytil si sa, pomoc sa vždy zíde. Berieme ťa!“ žmurkla na 

neho a pustila sa konečne do jedla. 

„Takže by som mohol niekedy prísť?“ zahryzol do jedla aj on. 

„Jasne. Dostaneš vidly a fúrik a otestujeme, čo si zač. Keď 

prejdeš, môžeš aj ku koňom!“ pokračovala sebaisto 

a pokračovala v jedení. 
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„To máš vždy tak jasno vo všetkom?“ usmial sa a dodal: „A ja že 

ma budeš ešte odhovárať, alebo sa vyhneš odpovedi.“ 

„To by som urobila pred pár rokmi. Keď som ešte nemala kone. 

To by si zo mňa nedostal asi ani slovo.“ 

„A čo s tebou urobili tie kone? Čo sa zmenilo?“ 

„Kone ma naučili veriť si. Tam ak nepovieš na rovinu, čo chceš 

a ako, tak si to povie kôň. A odtiahne ťa svojim smerom. 500 kg 

je 500 kg. Musíš sa rozhodovať rýchlo a mať jasno v tom, čo 

chceš ty a čo povedať. A ešte byť pritom aj v pohode. Lepší kurz 

seba-dôvery a komunikácie nepoznám.“ 

„To znie dobre. To by sa mi hodilo. Oboje z toho potrebujem ako 

soľ!“ 

„Ty? Veď sa na seba pozri. Sršíš humorom a istotou a ešte ti aj 

rozumiem. Ty to zaiste nepotrebuješ,“ pokrútila hlavou a 

napokon dodala: „Ale ak to veľmi chceš, tak jasne, zoberiem ťa 

tam.“ 

„To možno len teraz tak pôsobím. Bežne sa nepúšťam do 

takýchto nových rozhovorov. Ale mal som pocit, že ty by si mi 

mohla rozumieť. Tak som to skúsil. Navyše si tu sedela taká 

sama. Len so svojou hromadou vecí,“ usmial sa a znovu sa mu 

urobili tie jamky na lícach. 

„Dobre, dobre, každý máme nejakú svoju tému. Mne kone 

pomohli k sebavedomiu, tebe možno tiež alebo ti ukážu niečo iné. 

Ak ťa to láka, určite to nebude len tak. Tak sa niekedy 

dohodneme.“ 
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Nina len pokývala hlavou na znak súhlasu, lebo mala plné ústa 

jedla a vlastne ani nevedela, čo povedať. Hlavou jej lietalo milión 

myšlienok za sekundu a nevedela, ktorú z nich má chytiť. Vedela 

však, že takto to nefunguje a tak skúsila to, čo jej fungovalo aj pri 

koňoch. Zhlboka sa nadýchla a vydýchla a párkrát to ešte 

nebadane zopakovala. Zvedomila si celé svoje telo a započúvala 

sa do jeho odkazu. Bolo jej príjemne. Žiaden divný pocit tam 

nebol. Telo priadlo ako mačka a spokojne dojedlo posledné kúsky 

jedla.  

Keď sa rozlúčili, telo ešte priadlo a Nina sa neprestávala 

usmievať. Nechápala ešte prečo, veď Artura takmer nepoznala, 

no vedela, že na svoje telo sa už môže spoľahnúť. V mysli sa jej 

zjavila predstava, ako jej Artur pomáha s koňmi a keďže sa jej tá 

predstava páčila čoraz viac, nechala si ju. Dobre, môže byť. 

Povedala si večer pred spaním a ako vždy požiadala Vesmír 

o vedenie a oporu pre ďalšie kroky. 
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KAPITOLA 24 – Nina a Laura 

 

„To snáď nie je možné! Nina?“ Laura vypleštila oči a stislo jej 

srdce, keď vkročila do miestnosti, kde sa práve konal míting 

k novému projektu. 

„Laura?“ Nina skoro prestala dýchať. 

„Ahoj, rada ťa vidím Nina,“ Laura sa zoširoka usmiala a myslela 

to naozaj úprimne. V sekunde sa jej vybavilo všetko, čo sa 

odohralo v minulosti. Ich prvé stretnutie, hádky, nepodarený 

projekt aj uvedomenie si toho, že Nina mala vlastne pravdu od 

začiatku, len nik jej neveril. Vrátane nej, Laury. Vzápätí si 

uvedomila aj to, že Nina odišla z tej práce práve kvôli nej. 

Zarazila sa a sklopila zrak. Netušila, ako si s tým má poradiť. 

Teraz bola v úplne inej situácii. Nina prišla na míting ako expert, 

poradca z firmy, ktorú si najali na doriešenie projektu. Laura tu 

bola len ako člen tímu, nie ako vedúca projektu. 

„Ahoj Laura, aj ja som rada, že ťa vidím,“ povedala Nina už 

s istotou a sadla si za stôl. Spočiatku to v nej hrklo, lebo si presne 

pamätala tie dni, keď si Laura na nej dokazovala svoju 

dokonalosť. Ale okamžite si všimla aj zmenu energie, ktorú teraz 

Laura vyžarovala. Ten pozdrav bol úplne iný ako predtým. Bola 

v ňom úprimná radosť zo stretnutia. Nebol tam ani náznak 

ohrozenia či nenávisti. Aj teraz sa Nina spoľahla na svoje telo. 

Jeho pocit nikdy nesklamal a nebol dôvod, aby mu neverila. A tak 

povolila svoje napätie a čakala, čo sa bude diať ďalej.  
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Míting bežal normálne a väčšinu vecí vyriešili hladko a rýchlo. 

Žiadne hádky a nedorozumenia. Jasné inštrukcie, vysvetlenia 

a dohody.  

„Skvelé. Ďakujem všetkým prítomným a verím, že keď sa takto 

stretneme nabudúce, budeme spoločne o krok ďalej k úspešnému 

ukončeniu projektu,“ uzavrel míting vedúci projektu. 

„Nina, môžeš na slovíčko?“ mrkla na Ninu Laura.  

„Jasne,“ prikývla a ustúpila bokom, aby sa mohli porozprávať, 

kým sa všetci rozlúčia. 

„Odkedy som ťa nevidela, veľa vecí sa udialo. Teraz sa to ani 

nedá všetko povedať... ale, mala by si niekedy čas sa stretnúť? 

Viem, že po tom, čo sa udialo, možno nebudeš mať na to chuť, 

ale ak by som nevyužila túto situáciu, asi by som ju ľutovala do 

konca života,“ Laura sa pokúsila o úsmev a dodala: „Prosím.“ 

Nina s údivom počúvala a začala sa cítiť ako Alenka v ríši divov. 

Posledné týždne sa udialo tak veľa v jej živote, že začala veriť na 

zázraky. 

„Dobre. Napíš mi prosím ťa na mail. Veď ho nájdeš medzi 

adresami, som v tíme. A dohodneme sa. Aj u mňa sa veľa 

zmenilo,“ pokývala hlavou na znak súhlasu a sama pre seba 

potichu dodala: Asi je čas na ďalší level. 

Rozlúčili sa a obe celou cestou domov premýšľali, čo sa to 

vlastne udialo. Netušili, ako to celé dopadne a nemali ani žiadne 

očakávania. Len vedeli, že sa jednoducho musia stretnúť. 

O pár dní našli spoločný termín i miesto. Stretnutie začalo 

opatrne a váhavo. Každá spočiatku testovala či to je skutočné, 
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alebo sa im to len zdá. Zo skúseností už boli múdrejšie a púšťali 

sa do rozhovoru opatrne. Bolo im však obom príjemne a ako 

ubiehal čas, boli si čoraz bližšie a bližšie. Už nesedeli strnulo 

každá na inom konci stola, ale vedľa seba si prezerali fotky 

v mobile a nahlas sa smiali. Možno k tomu pomohol pohár vína, 

ktoré si pre istotu obe objednali, no ku koncu rozhovoru usúdili, 

že víno nebolo ani potrebné. Ale chutilo im, tak si objednali 

ďalšie.  

„Ako si na to prosím ťa prišla?“ začala odrazu Laura. 

„Na čo?“ spýtala sa nechápavo Nina. 

„No na tú chybu pri prvých výpočtoch v tom našom projekte. Ty 

si to vedela od samého začiatku. Len sme ťa nepočúvali. Naozaj 

ma ta veľmi mrzí... ako som sa zachovala. To som ti už povedala. 

Ale zaujímalo by ma, ako si to zistila?“ 

„Jaaaj, no pozrela som na tie moje čísla a zdali sa mi v poriadku. 

Ale keď to nesedelo vám, tak som to prerátavala znovu a znovu a 

znovu. A furt to bolo tak, ako som to vyrátala na prvýkrát. Ja som 

tam žiadnu chybu nenašla... teda v tých mojich výpočtoch. Takže 

chyba sa musela stať niekde úplne na začiatku.“ 

„Hm.. a my sme ti to neverili,“ krútila hlavou Laura, „a ja vôbec 

netuším prečo.“ 

„No, ja asi tuším,“ potmehúdsky sa Nina usmiala a sklopila zrak. 

„No? Tak von s tým,“ šťuchla do nej Laura a dodala: „už môžeš, 

nezjem ťa.“ 

„Dnes by som sa nedala. Postavila by som sa za tie moje čísla. No 

vtedy som sa zľakla, že ak budem musieť bojovať o pravdu 
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a prehrám, tak prídem o priazeň všetkých naokolo. A v tom bol 

ten problém. Chcela som ti vyhovieť, aby si bola spokojná. 

Radšej som hľadala chybu u mňa. V tomto prípade to bolo úplne 

neopodstatnené, lebo som si bola na 100% istá, len som si 

neverila.“ 

„Aha,“ nechápavo pokývala hlavou Laura. „Takže ty si sa 

jednoducho vzdala svojej pravdy, aby si sa nemusela so mnou 

hádať, tak?“ 

„Presne tak. Ja totiž z duše nenávidím hádky a dokazovanie si 

pravdy. Takže vždy radšej ustúpim. Je to taký môj ´program´ 

kdesi z detstva. Veď každý máme nejaký. Respektíve, bol... 

a vďaka nemu som vždy ustúpila... dnes to už mám trochu inak. 

Poznáš tú múdrosť, že múdrejší vždy ustúpi, že? No a ja som 

poctivka, tak som teda vždy pekne ustúpila druhým z cesty. 

Predsa sa nebudem hádať. Som predsa múdrejšia! Až kým mi do 

života neprišli kone. Tam som si uvedomila, že to nie je o hádke, 

ale o inom pohľade na danú záležitosť. Tak napríklad, ja chcem 

ísť doprava a kôň doľava, lebo tam má zelenšiu trávu. Ja chcem, 

aby sme dokončili úlohu a zostali na jazdiarni. Keď sa s ním 

začnem ´hádať´, budeme sa preťahovať a on ma svojou 500kg 

silou pravdepodobne pretiahne na svoju stranu. Môžem síce 

použiť väčšiu silu, napríklad zubadlo, alebo bičík a dokonca mu 

aj jednu poriadne ´uťať´, aby si to zapamätal. Beriem to ako 

hádku a budem sa hnevať, že ma nepočúva. Skočíme obaja 

nahnevaní. Lenže ak sa nebudeme ´hádať´ o to, ktorá pravda, 

v tomto prípade strana, je lepšia, máme viac šancí na spokojnosť 

oboch strán. Ak si však ja budem istá sama sebou, že teraz máme 

tréning (ktorý nás baví, alebo je potrebný) a tráva sa teraz 

jednoducho nežerie, moje telo bude vysielať úplne inú energiu, 
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ako keby som si nebola istá mojim zámerom. Kone sú v tomto 

dokonalý indikátor, takže som sa naučila veriť si a neriadiť sa 

nejakým zastaralým programom, ktorý mi už neslúži. Čiže, ak by 

som teraz vošla do miestnosti a bola by som si na 100% istá, že 

mám pravdu, tak to budeš cítiť, to ver! Tvoje pochybnosti by sa 

ma nedotkli a nesnažila by som sa nájsť chybu u mňa, len aby ty 

si bola spokojná. A ani by som sa nehádala. Vlastne by mi bolo 

jedno, že teba to žerie, lebo budeš mať viac práce dokazovať 

vedeniu inú verziu projektu. Chápeš?“  

„Myslím, že áno. Viem o sebe, že viem byť veľmi presvedčivá 

a rázna, keď sa jedná o moje pohodlie a dokonalosť. A vtedy 

nepočúvam, to je pravda. Fičím si na svojom ´programe´ pani 

dokonalá! A som schopná pohádať sa do krvi. Tvoja neistota mi 

vlastne len dala zámienku trvať na mojej pravde.“ 

„Presne tak!“ 

„Keby tam sedel Patrik s jeho sebaistotou a stoickým kľudom, len 

by sa zhovievavo usmieval a vôbec by ho netrápilo, že problém 

mám ja, ako vedúci projektu.“ 

„Presne tak.“ 

„Ale na druhej strane, ak by som ťa viacej počúvala a vnímala, čo 

chceš povedať a netrvala som tvrdohlavo len na svojom, tak by 

sme to ako tím dokázali skorej vyriešiť, že?“ 

„Presne tak, si veľmi chápavá. Odkedy?“ usmiala sa Nina 

a uznanlivo pokývala hlavou. 

„Som matka. Odkedy mám syna, všetko je inak. Naučil ma 

počúvať, inak by som sa zbláznila. To malé šidlo sa vôbec nedá 
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riadiť, robí si čo chce. Teda keď ho nepočúvam,“ dokončila so 

zahanbeným úsmevom. 

„No, tak to sme zmúdreli obe. Ty máš syna a ja koňa. Bolo nám 

to veru treba!“ 

Laura s Ninou sa začali smiať ako dve študentky na dobrom fláme 

a doliali si ďalší pohár vína. Večer sa už ďalej niesol v družnej 

debate, aj s pikantnými historkami z osobného života.  

„A ako to máš doma Laura? Čo partner, klape to?“ 

„Áno, je to dobré. Aj keď teda s občasnými turbulenciami, no 

napokon vždy pristaneme v poriadku. Máme sa radi, ale občas 

máme na veci iný názor. Vtedy to vie byť aj drsné. A aj dieťa 

v tom robí veľa. Ja som často unavená a on frustrovaný. 

Nezostáva nám popri práci a dieťati dosť času na seba.“ 

„To znie ako klasika. Počúvam to od mnohých žien. Zdá sa akoby 

dieťa bolo prekážkou vo vzťahu. Znie to strašidelne, nie?“ 

„Podľa mňa je to tou dobou. Máme všetci veľa informácií, veľa 

možností, veľa všetkého. Ale málo vlastného rozumu a srdce 

takisto chýba. Ale ja si myslím, že pri snahe oboch sa hlavne tie 

prvé roky s dieťaťom dajú zvládnuť aj v pohode. Keď chcú 

obaja....“ Laura sa na chvíľu odmlčala a smutno sa zahľadela na 

dno pohára. 

Nina nevedela, ako má na tú zmenu energie jej novej priateľky 

zareagovať. Bola už unavená a ďalší príbeh by už asi nezvládla.  

„Myslím, že toho bolo dosť aj na dnes Laura. Môžeme to nechať 

na inokedy, ak chceš,“ zhovievavo sa pousmiala a pozrela na 

hodinky v mobile. 
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„Hm... máš pravdu. To je na dlho. Ale ty si mi ešte nepovedala 

o tej svojej láske. Započula som niečo v tvojej reči, ale povedz mi 

viac prosím. Aspoň v skratke. Veď sa vlastne nikam neponáhľam. 

Ako sa volá a čo robí? Dlho ste spolu?“ 

„Artur je kolega z firmy. Nerobíme spolu, ale máme veľa 

spoločného. Vlastne až moc! Je to pre mňa neuveriteľné, až sa mi 

o tom ťažko rozpráva, lebo sa bojím, že to zmizne.“ 

„To znie zaujímavo, pokračuj.“ 

„Sme spolu takmer dva roky a stále sa cítim ako na začiatku. 

Priam je to zo dňa na deň lepšie, krajšie, hlbšie... no nechápem. 

Je to celé ako sen. Vážne. Ako keď nájdeš to, čo si celý život 

hľadala. Sme spolu skoro každý deň a ja mám pocit, že Vesmír sa 

mi spojil pred očami, že vidím a cítim všetko naraz. Stačí, že sa 

ma dotkne a ja som v nebi. Prejde mnou taký záblesk energie, že 

celé telo zrazu ožije a duša spieva. Chcem niečo povedať a on to 

povie za mňa. Chce niečo urobiť alebo povedať a dokončím to ja. 

Keď sa rozprávame, nemá to konca a nikdy sa nehádame. 

Nechápem to. Je to ako dotyk večnosti... všetko a nič zároveň. 

A vôbec to neslabne. Nerozumiem tomu.“ 

„Ach... to znie krásne,“ Laure sa zaleskli oči. Uvedomila si, ako 

dávno ten pocit necítila. Možno vlastne ešte nikdy... či áno? 

Nevedela si spomenúť. 

„Áno, je to krásne. Je to pre mňa ten najväčší poklad na svete. 

Dokonca mi chodí pomáhať s koňmi. Učím ho jazdiť a veľmi sa 

mu to páči. Má talent asi na všetko. Aj tie kone ho zbožňujú.“ 

„Vyzerá ako pán dokonalý! Máš aj fotku?“  
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„Počkaj, nejakú nájdem. Ale my sa ani moc nefotíme. On 

dokonca nie je ani na sociálnych sieťach. Podľa sietí neexistuje. 

To sa mi na ňom páči. Nestará sa o to, čo si o ňom kto pomyslí 

a koľko má lajkov. Na rozdiel odo mňa. No, musím s tým niečo 

urobiť,“ priznala sa Nina a pomedzi to sa prehŕňala fotkami 

v mobile: „No konečne, tu je.“  

„Hmmmm... tak to sa ti nečudujem Ninka. Fešák veru. A to sa mu 

stále tak usmievajú oči? Aj tie jamky v lícach?“ 

„Áno. Veď toto! On sa usmieva furt. Celou svojou dušou. Aj keď 

je nahnevaný na svet, čo nefunguje ako by mal, tak cítim jeho 

lásku k životu. Je neskutočný. Je pekný, milý, šikovný, zvedavý, 

múdry a ešte aj úctivý a vtipný! Normálne nechápem, kde som ja 

k takému šuhajovi došla.“ 

Samozrejme, že Laura chcela vedieť podrobnosti zoznámenia 

a tak Ninka vyrozprávala príbeh z obedového osudového 

stretnutia nad kopou vecí a jedla. Pridala aj príbeh o tom, ako sa 

dali dohromady a že to šlo naozaj rýchlo. O pár týždňov si našli 

aj pozemok v lese a chystajú sa tam postaviť si domček. Taký 

malý, ale ich. Vysnívané miesto, s vysnívaným mužom a časom 

určite aj vysnívaná rodinka. Budúcnosť ako namaľovaná. 

Na oplátku sa Nina dozvedela ako sa spoznala Laura s Davidom 

a dobre sa pobavila aj na jej príbehu so zabudnutou nabíjačkou 

uprostred exotického raja. Prebrali ešte narýchlo pár rokov života 

s koňmi, rodičovské začiatky aj partnerské pereje. Zistili dokonca 

aj to, že Laura sa pozná s Dinou a vie, kto je Sofia.  

Dina žila istý čas v tom istom meste ako Laura, keď boli ešte deti. 

Potom sa dlho nevideli, ale stretli sa na vysokej škole v hlavnom 



142 

 

meste. Strávili spolu pár večierkov, ale nikdy sa viacej nezblížili. 

Obe mali priveľa energie na to, aby dokázali spolu tráviť viac 

času a debát. 

„Nuž, svet je veru malý. Zdá sa, že raz sa všetci stretneme. Ale 

teda neviem, či v posteli... ako o tom niekto spieva,“ dodala 

Laura. 

„No, je to tak Laura. A to ste sa s Dinou odvtedy nevideli?“  

„Nie. Neviem o nej nič. Ani neviem, kde by som sa to dozvedela. 

Chodím len do práce a domov. A na detské ihrisko. Nemám čas 

na kamarátov moc. Mám teraz v živote len taký jeden rodinno-

pracovný kolotoč.“  

„Ale teda to ste mali veru veselé roky, čo ste s Davidom zažili. 

Určite sa to ešte zopakuje, len čo malý trošku vyrastie, uvidíš,“ 

povzbudila Nina Lauru. Všimla si totiž jej zmenu energie, keď 

prišla reč na posledné roky. 

„No veď áno, aj ja to tak vidím. Všetko chce len čas.“ 

Keď čas pokročil do zrelej nočnej hodiny, lúčili sa ako staré 

priateľky a bolo im jasné, že to nebolo posledné stretnutie. Mali 

toho ešte veľa čo prebrať. 
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KAPITOLA 25  - Úder do srdca 

  

Tá správa ju zasiahla ako dýka do srdca. Hoci vedela, že vzťah s 

Davidom momentálne nebol priezračne čistý a silný, takéto 

rozuzlenie nečakala. Po týždňoch znovu nachádzania spoločnej 

cesty a nedávnej noci plnej vášnivého milovania strávila Laura 

víkend len so svojim synom, pretože David odišiel na služobnú 

cestu. Keď sa vrátil a deň sa chýlil ku koncu, sadli si obaja k 

večernému poháru vínka. 

„Nehovorí sa mi to ľahko... ale Laura... rozhodol som predsa len 

odísť. Som zamilovaný. Žena, ktorú milujem mi dáva to, čo mi ty 

nevieš dať. Si úžasná mama nášho syna a ja som ti za to vďačný. 

Prežili sme toho spolu dosť, ale ďalej už nemôžem.“ 

Laura sedela ako obarená. Počúvala jeho slová a prikyvovala. 

Tupo sa usmievala a snažila sa byť milá. V hĺbke duše cítila mier 

a pokoj, pretože to, že ju David nemiluje, už cítila dávno. Ich 

vzťah skĺzol po pár rokoch do šedivej rodičovskej rutiny a 

navzájom sa obaja odcudzili, hoci spali vedľa seba... aj spolu. Bol 

to jej prvý vážny partner, muž, otec jej dieťaťa... no vedela, že 

takto to bude lepšie. Pre nich aj pre ich syna. Bola si istá, že to 

zvládnu a dieťa bude v pohode tiež. Lenže na povrchu jej duše, 

tam, kde sa duša stretáva s ľudskou bytosťou, cítila, že v nej niečo 

puklo. Počula to však len ona a uvedomila si, čo to bolo, až o 

niekoľko dní neskôr. 

Laura poznala svojho muža veľmi dobre a tak vedela, že ak sa raz 

pre niečo rozhodne, tak vytrvá, do poslednej kvapky potu. A tak 

nemala vôbec chuť nejako to riešiť. Za všetky tie roky a posledné 

mesiace vložila do ich vzťahu všetko, čo mala. Celú svoju 
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energiu. A teraz, keď videla, s akým odhodlaním v očiach a s 

akou láskou rozpráva David o novej žene svojho srdca, neurobila 

vôbec nič. Nemala chuť bojovať a ani prosiť. Zobrala to ako holý 

fakt a nasledujúce dni sa aj podľa toho správala. Bola pokojná a 

pragmatická. Vedela, že zrútenie by jej nepomohlo.  

Len pred mesiacom dala v práci výpoveď a nový zdroj príjmov 

ešte nemala jasný. Mala dosť zásob na premýšľanie aj na 

prípadný rozbeh nových aktivít, no vedela, že jej to všetko zaberie 

väčšinu času a tak nemala čas hlbšie sa nad ich rozchodom 

zamýšľať. Bolo jej to len veľmi ľúto, veď prežili toho spolu už 

dosť veľa a mali spolu úžasné dieťa. A bolo jej smutno aj z toho, 

že jej David v rozbehu nového života už nepomôže. Doteraz tajne 

dúfala, že jej vráti všetku jej pozornosť a energiu venovanú rodine 

a pomôže jej získať späť jej pôvodnú sebaistotu a chuť do života. 

To, že dala výpoveď s malým dieťaťom nebolo ani rozumné ani 

jednoduché. Ale verila tomu celým svojim srdcom. A viac ako 

soľ k tomu potrebovala mužskú energiu a ochotné rameno, ktoré 

jej v tom pomôže. Došlo jej, že si bude musieť poradiť sama. 

Vlastne, ako už veľakrát... 

Keď sa narodil Kristián, veľa sa zmenilo. Sama tomu nerozumela, 

ako sa z nej, tej sebavedomej a atraktívnej Laury, mohla stať 

Laura - krehká domáca žienka, podliehajúca vôli a nevôli svojho 

dieťaťa. 

„Nechápem, prečo sa tie mamičky idú zo svojich detí tak 

zblázniť. Veď je to len dieťa!“ štebotala na kávičke s kolegyňami 

pár rokov dozadu. Potom tomu už ale začínala rozumieť. Lepšie 

povedané, nerozumela prečo, ale zažívala to na vlastnej koži. Keď 

si plánovala rodinu, mala v tom jasno. Jej muž bude vždy na 
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prvom mieste, nie ich dieťa. V skutočnosti to však bolo úplne 

naopak. 

Uvedomila si zrazu, ako to celé bolo. Po 6 mesiacoch od pôrodu 

zistila, čo sa vlastne deje. Úbytok energie pri náročnom pôrode, 

ostrá bolesť z nástrihu hrádze, boľavé bradavky a trvalá 

nevyspatosť. Popritom sťahovanie do nového bývania tesne po 

pôrode a privykanie na neposedné a večne hladné malé chlápätko. 

Bola dokonale nevyspatá a unavená, ale aj napriek tomu sa 

snažila byť svojmu mužovi nápomocná v jeho novom podnikaní. 

Robila čo vládala, len aby bola užitočná. Jediné čo nedokázala, 

bolo zvyknúť si na stále vyššie a vyššie nároky na jej čas a osobný 

priestor. Jediné po čom túžila, bolo vyspať sa a cítiť sa dôležitá a 

hýčkaná. Nič z toho však neprichádzalo. Muž mal hlavu inde, v 

snahe udržať podnik nad vodou a rodinu v hojnosti. Dieťa 

nedbalo dobrých rád starých mám, aby si po jedle pospalo, chcelo 

všetko vidieť, skúmať a najlepšie z výšky maminých rúk. Laura s 

tým nedokázala nič urobiť. Len plnila ´rozkazy´. Bola ako 

vymenená. Z kráľovnej sa stala slúžka... popoluška. Ale jediné, 

po čom túžila, bolo, aby sa k nej jej muž správal ako ku kráľovnej. 

Byť mamou sa však Laure páčilo. Konečne ju niekto potreboval 

dňom i nocou a bol na nej závislý. Neskôr jej napadlo, že by sa o 

svoje skúsenosti mohla podeliť s inými ženami. Pred pôrodom 

absolvovala niekoľko kurzov a prečítala množstvo kníh a zdalo 

sa jej, že je tam množstvo užitočných informácií o tom, ako ´byť 

dobrá mama´, ako ´neublížiť svojmu dieťaťu´ a ´žiť zdravo´. A 

tak sa s ročným dieťatkom pustila do písania blogu pre tehotné. 

Aj keď bola fyzicky celkom vyčerpaná, psychicky sa potrebovala 

zapojiť do normálneho života a získať späť svoju dôležitosť. Blog 

mal celkom dobrú návštevnosť a budúce maminky aj tatinkovia 
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ďakovali za jej postrehy a rady. Laura žiarila. Cítila sa užitočná. 

Davidovi sa tieto aktivity zdali trochu zbytočné, ale v snahe 

pomôcť svojej žene, ich s úsmevom pretrpel. A pretrpel aj to, keď 

prišla Laura s myšlienkou otvoriť si e-shop. Vlastne, veľa 

mamičiek na materskej prichádzalo s týmto nápadom, tak prečo 

nie jeho žena. Laura sa opäť s vervou pustila do prípravy 

atraktívneho podnikania a verila, že po materskej sa tak nebude 

musieť vrátiť do pôvodného zamestnania, ale zostane podnikať z 

domu a bude mať aj viac času na svojho muža a dieťa. Chcela im 

byť pevnou oporou a robila všetko preto, aby bola. Prebdela noci 

s chorým synčekom, obetavo vysvetľovala a upratovala jeho 

hračky, starala sa o domácnosť a robila svojmu mužovi  

sprievodcu rozbúreným morom jeho tryskajúcich emócií a 

nápadov. 

Dieťa rástlo, začalo chodiť do škôlky a konečne mali na seba viac 

času. Namiesto zbližovania však nastal pravý opak. Každý si 

riešil to svoje. David hľadal novú náplň práce a Laura sa nakoniec 

vzdala samostatného podnikania a vrátila sa do zamestnania. 

Chcela byť opäť užitočná a nečeriť domáci rozpočet. Snažila sa 

zo všetkých síl, aby bola opäť zo slúžky kráľovná. Trpezlivo 

vysvetľovala i plakala, opäť a opäť predychávala vzájomné 

nedorozumenia. 

Pomedzi to, ako každý z nich hľadal sám seba a svoju 

´užitočnosť´, sa začali od seba vzďaľovať. Verila však, že veci sa 

zmenia, keď dieťa odrastie, jej muž nájde svoju sebarealizáciu a 

ona si oddýchne z materstva a niekde opäť načerpá svoju 

niekdajšiu silu. 
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Časom jej došlo, že aj tu sa stala akási ´chyba v programe´, ale už 

bolo viditeľne neskoro. Prestala aj snívať, že k zmene raz naozaj 

dôjde. Zatiaľ čo ona čakala, že jej muž pochopí jej obetavú lásku 

a neviditeľnú energiu venovanú rodine a jeho sebarealizácii, tak 

ten muž čakal, že opäť uvidí tú ženu svojich snov, prekypujúcu 

nespútanou energiou a hodnú milovania. 

A tak bola správa o rozchode len potvrdením jej intuície. To, čo 

v nej puklo a spôsobilo bolesť na niekoľko ďalších mesiacov, bol 

obal jej srdca, ktoré doteraz snívalo o sladkej rodine, láske a 

dôvere. Už tam nebol žiaden obal silnej a sebavedomej ženy. 

Zostalo len malé pulzujúce srdce, ktoré sa teraz cítilo bez 

ochrany, krehké a neisté samé sebou. 

Laura mala čo robiť, aby po nasledujúce mesiace opäť vedela 

nájsť svoju silu a videla v sebe atraktívnu ženu vedomú si svojej 

hodnoty. David miloval svoje pohodlie, rád si užíval život a mal 

jasný názor na to, akú ´hodnotu´ priniesla jeho žena do 

spoločného života. Tá ́ hodnota´ bola však iná ako tá, ktorú videla 

a cítila Laura. Laura vedela, koľko neviditeľnej energie vložila do 

ich spoločného života, tak ako všetky ženy matky. David to však 

videl inak, tak ako mnoho iných mužov a podľa toho rozdelil aj 

spoločný majetok. Laura ho nedokázala presvedčiť, že to môže 

byť aj inak, keďže teraz neverila ani ona sama seba a nemala 

žiadne dôkazy v rukách. Zrútil sa jej svet a chvíľami mala pocit, 

že to ona všetko spackala. Že ona, žena, nedokázala udržať rodinu 

pohromade a urobiť svojho muža šťastným. 

Možno by sa bola úplne zrútila, nebyť jej priateľov a vedomiu, že 

sa musí postaviť na vlastné nohy, pretože zásoby peňazí sa raz 

minú. A držal ju pri zmysloch aj ich štebotavý synček, ktorý ich 
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rozchod zobral ako jednoduchý fakt a takmer okamžite sa 

prispôsobil novej situácii. 

Spomenula si na rozhovor s kolegyňou Majkou, ktorá jej pred 

počatím dieťaťa dala ´pár dobrých rád do života´. Vraj dieťa 

vzťahu pomôže. Že už nemá čakať na zázraky, ale má sa starať 

o muža, ktorého má a porodiť mu dieťa, aby vytvorili novú 

rodinu. To ich stmelí a všetko bude v poriadku. Teraz si tým už 

Laura nebola taká istá. Bolo je viac než zrejmé, že predsa len má 

byť dieťa výsledkom čistej lásky a nie lepidlom na vzťahy.  Tá 

myšlienka na svoju ´chybu´ jej dala zabrať a trvalo dosť dlho, 

kým sa s ňou vysporiadala. Musela si jednoducho zvyknúť na to, 

že jej dieťa nebude žiť v kompletnej usporiadanej rodine. 

Išlo to spočiatku ťažko a bolo jej veľmi smutno. No po pár 

mesiacoch nabrala nový dych a hoci bol ešte tlmený a plytký, 

dýchalo sa jej už ľahšie. Keď sama sebe dovolila zdôveriť sa so 

svojou situáciou priateľkám, zistila, že nie je jediná. Jej bývalá 

kolegyňa prezradila, že ju muž opustil kvôli mladšej žene a nechal 

ju samu, s dvomi dcérkami a psom, zariadiť si nový domov. 

Dozvedela sa, že jej staršia kolegyňa zostala bez partnera tesne 

po päťdesiatke, kvôli inej žene a že ďalšie priateľky to mali 

presne opačne. Zanechali svojho partnera kvôli inému mužovi. 

Laura už zažila nejaké tie rozchody, ale toto bolo prvýkrát, čo z 

partnerstva vzišlo dieťa a jej vek presiahol 40-tku. No vďaka 

príbehom, ktoré počula okolo seba nadobudla časom istotu, že 

všetko sa dá zvládnuť. V jej srdci plápolal oheň bojovníčky, ktorá 

si vždy vedela so všetkým poradiť. Aj teraz vedela, že to zvládne. 

Lenže teraz videla, že ten oheň v jej srdci horí stále akosi slabo a 

že ho potrebuje nejako rozdúchať a dodať mu silu. 
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Jedného dňa si spomenula na ´ženské kruhy´, o ktorých sa 

dopočula ešte dávnejšie, na hodinách jogy. Hoci bola Laura voči 

tomu spočiatku poriadne skeptická, nechala sa presvedčiť a na 

jedno také stretnutie išla. Spočiatku očakávala skupinku 

uplakaných či urečnených žien, ktoré sa budú predháňať v tom, 

ktorá čo zažila, akého ktorá mala chlapa a čo zlé jej urobil, ako sa 

nemožne obliekajú ich kolegyne alebo čo kde ktorá nakúpila a 

akú má novú kabelku. Laura neznášala tieto babské reči. To 

radšej išla s chalanmi na pivo, keď ešte mohla. Lenže tri roky na 

materskej a nedostatok času na seba, urobili svoje a Laura predsa 

len zacítila akési volanie ´ženskej svorky´. Nechala si poradiť 

kam má ísť a dokonca si na odporúčanie kamošiek kúpila aj dlhú 

sukňu a novú šatku. 

Laura si teda našla vhodný čas aj miesto a odhodlala sa na nový 

krok vo svojom živote, vpustiť do svojho života iné, neznáme 

ženy a otvoriť sa novým zážitkom. 

 „Vítam vás dnes v našom kruhu milé žienky a som rada, že je 

nás tu čoraz viac. Vidím aj nové tváre medzi nami, tak len 

pripomínam, že to, čo sa tu dnes udeje, zostáva tu, v tomto 

posvätnom priestore. Sme tu preto, aby sme spoločne zdieľali a 

mohli si vzájomne pomôcť cítiť sa dobre v našich životoch. 

Nechajte sa viesť svojou intuíciou a dovoľte si cítiť sa tu v 

bezpečí.“ Uviedla stretnutie lektorka z ktorej vyžarovala 

sebaistota a zároveň úprimná láska a záujem o iných. Laura 

vedela, že jej slová, ktoré tak potrebovala počuť, patrili práve jej. 

Ako tak Laura trávila viac času medzi ženami, zistila, že sa jej s 

nimi ľahko a prirodzene debatuje a nachádza u nich oveľa viac 

porozumenia a podpory, ako u svojho muža. Na jednom zo 
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stretnutí otvorila tému spoločného zdieľania života a zrazu sa 

opýtala: „Dievčatá, a prečo vlastne nežijú ženy spolu a muži 

spolu? Veď by si lepšie rozumeli!“ 

„Lebo by sa nič nenaučili milá Laura,“ odpovedala jedna žena z 

kruhu. „Muž aj žena sa navzájom dopĺňajú a zrkadlia si svoje 

slabé miesta. Keby žil človek sám, alebo s niekým, kto mu je 

veľmi podobný, tak sa neuvidí. A nič sa o sebe nedozvie a nemôže 

tak rásť.“ 

„Človek je párový tvor, príroda vymyslela muža a ženu, aby 

plodili deti a spoločne sa o ne starali. Má to svoj význam,“ pridala 

sa ďalšia. 

„Ale veď som niekde čítala, že prírodné národy to mali tak, že 

ženy sa starali o deti spoločne a muži spoločne lovili či bojovali. 

Takže vlastne žili ženy spolu a muži spolu,“ doplnila ďalšia z 

kruhu. 

„No, to znie celkom dobre. Tak nabudúce milé moje, ideme do 

toho spoločne!“ usmiala sa Laura a so smiechom dodala: „Len 

kde zoberieme tých mužov, čo budú loviť spolu?“ 

Podobná otázka jej vírila hlavou aj počas ďalších týždňov, ale už 

len v jednotnom čísle. Kde zoberiem nového muža? A chcem ho 

vôbec? Som schopná ešte milovať? A bude ešte niekto vôbec 

milovať mňa? 
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KAPITOLA 26 – V kruhu žien 

 

Nina a Laura sa stretávali čoraz častejšie. Zistili, že majú toho 

veľa o čom sa môžu rozprávať. Každá mala síce trochu iný uhol 

pohľadu na vec, no tentokrát sa už počúvali. Vedeli, že nemá 

zmysel trvať na svojom alebo sa sťahovať do seba pri najmenšom 

prejave nesúhlasu.  

Na jedno stretnutie prizvala Nina aj Dinu. Laura sa spočiatku 

necítila veľmi komfortne, predsa len mala pocit, že na tej 

materskej akosi zvetrala jej povestná energia aj krása. Keď vo 

dverách zbadala sebavedomú a uvoľnenú Dinu s moderným 

krátkym zostrihom vlasov, svižne kráčajúcu k nim v priliehavých 

džínsoch a šarmantnej košeli, len si ťažko v duchu povzdychla. 

„Ahoj Dina, rada ťa vidím. Vyzeráš skvelo! Až sa pri vás dvoch 

začínam cítiť ako popoluška,“ priznala sa Laura, aby zo seba 

striasla nečakaný pocit sebaľútosti. 

„Ahoj Laura, aj ja ťa rada vidím. Aj ty vyzeráš skvelo! Nebuď na 

seba už taká prísna. To ti tuším zostalo, že?“ 

Laura sa začala smiať a s úľavou potvrdila: „Áno, ale už je to 

o 100% lepšie! Neboj, za chvíľu ma to prejde. Teším sa na tvoje 

dobrodružstvá z ciest, tak rozprávaj! A čo si dáš?“ Zavolala na 

čašníka a doobjednala aj sebe ďalší drink. 

Pustili sa do debaty a zdalo sa, ako by nemala konca. 

Preskakovali z témy na tému a dobre sa pritom bavili. Prebrali 

prácu, vzťahy, koníčky aj zábavu a ich osobné ́ dobíjače´ energie. 

Samozrejme prišla reč na kone, lietanie a tentokrát aj na stretnutia 

žien. 
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„A čo také vlastne robíte na tých ´ženských kruhoch´?“ spýtavo 

sa pozrela Dina na Lauru. 

„Všeličo. Veľa tancujeme, niekedy niečo vyrábame a aj sa 

rozprávame. Teda skôr zdieľame svoje pocity a počúvame druhé 

ženy. Nie sú to také tie debaty pri kávičke, keď rozpráva jedna 

cez druhú a po dvoch minútach nevieš, čo vravela tá prvá. Trochu 

ako teraz mi tu. Ale my máme výnimočné stretnutie, to sa neráta!“ 

zasmiala sa a kamarátky s ňou. „Na tých kruhoch je to také... iné. 

Nikdy som si nevedela predstaviť, že budem sedieť medzi 

toľkými cudzími ženami a budem sa cítiť... no... dobre,“ vyhŕklo 

z Laury. 

„Niečo podobné som zažila, keď som bola v Peru. Ženy sa tam 

pravidelne stretávali v jednej chyži a popri debatách si vyrábali aj 

ozdoby alebo šili,“ usmiala sa Dina, že ide pokračovať, ale 

kamošky ju prerušili. 

„Niekedy sa takto stretávali ženy aj u nás na dedine. Ale to zväčša 

asi len ohovárali babky z horného konca a svojich chlapov. Nikdy 

som tam teda nebola. No viem, že popri tom párali perie, alebo 

maľovali vajíčka,“ ozvala sa Nina. 

„Ale neviem, či to bolo takéto o čom vravím... no, mne sa zdá že 

tie naše kruhy sú také trochu hlbšie... precítenejšie,“ oponovala 

Laura.  

„Každá kultúra má svoje ´kruhy´,“ pokračovala s úsmevom Dina. 

„Na svojich cestách som videla a zažila všeličo. A to cestujem už 

dobrých dvadsať rokov a videla som aj to, ako sa ľudia menia v 

čase. Takéto zvyky ma dosť zaujímajú všade kam prídem. Tak 

preto sa pýtam aj teba... že ako sa to mení u nás. Áno, kedysi, na 
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dedinách bolo zvykom, že sa ženy stretávali a mali tak aj čas si 

popri práci poradiť, pozdieľať a pomôcť, už len tým, že si 

vypočuli jedna druhú. Vlastne aj dnes ešte v mnohých krajinách 

a hlavne na vidieku to existuje, pretože ľudia potrebujú jeden 

druhého a ženy zvlášť. A ako si všímam, tak v modernom svete 

sa tieto zvyky začínajú obnovovať a dostávajú aj nový rozmer. 

Oproti takým tým čajom o piatej, ktoré zväčša nemali žiaden 

zámer, len zábavu alebo spoločenskú funkciu, sú tieto novodobé 

kruhy oveľa výživnejšie a ako vravíš Laura, aj precítenejšie. 

Napríklad už len to, že si môžeš dovoliť byť sebou, a povieš to 

tak ´od srdca´ je veľa. V modernej spoločnosti sa toto často 

nenosí. Ľudia sa pretvarujú, snažia sa byť lepší, krajší a ženy 

obzvlášť. Musia zvládať byť mamy a zároveň byť skvelé v práci 

a oslniť aj manžela. Musia byť krásne a stále mladé a dokonalé. 

Spoločnosť ich núti byť nejaké a to je obrovská záťaž. Toto v 

prírodných národoch nepoznajú. Ani na vidieku nie je ten tlak 

taký veľký. Takže ak sa stretnú ženy v meste na kávičke, tak sa 

snažia hrať tie svoje role a byť perfektné. Ale na týchto ´kruhoch´ 

sa postupne otvárajú a dovoľujú si byť samé sebou. Je tak?“ 

„No, tak teda už chápem. Trafila si klinec po hlavičke Dina. 

Presne tak to je. A preto sa mi tam páči. Predstav si, že už len to, 

že môžeš tancovať len tak pre radosť. Bosá. Alebo kričať a váľať 

sa po zemi smiechom. A môžeš plakať. Môžeš nechať svoju dušu 

povedať čo prežíva a to bez toho, aby ti ktorákoľvek z prítomných 

radila či čistila žalúdok, ako to máš robiť inak a lepšie. Nikto ťa 

nehodnotí a ty sa nemusíš porovnávať. A cítiš sa naplno prijatá a 

podporovaná.“ 

„Tak to som rada, že už aj k nám toto došlo. Lebo ženy to 

potrebujú. Vieš, napríklad tam v Peru som videla staré ženy hrdé 
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a veselé, ako spolu s mladými ženami družne debatujú o 

záležitostiach rodiny, úrody aj manželstva. Je to veľká pomoc pre 

tie mladé. Tak sa môže ich múdrosť a skúsenosť získaná vekom 

posúvať ďalej.“ 

Nina len ticho počúvala, no zrazu sa pridala: „Ja som niekde 

čítala, že aj v stáde koní je to tak, že staršie a skúsenejšie kobyly 

pomáhajú tým mladším zvládnuť dvorenie žrebcov a starostlivosť 

o žriebätká. Aj slony. A gorily. No tak asi je to prirodzené aj pre 

ľudí. Len moderní ľudia na to akosi trochu pozabudli. Som rada, 

že sa to vracia.“  

Dina si  spokojne odsrkla z čajového pohára a zadívala sa 

veľavravne na obe kamarátky. 

„Áno, je to dobre,“ prisvedčila Laura. „Neviem si predstaviť, ako 

by som zvládala posledné mesiace. Asi by som to zvládla... ale 

takto, s vedomím že niekde môžem byť sama sebou a zistiť 

vlastne, čo chcem, je to jednoduchšie.“ Laura dopila pohár a len 

ticho hľadela priateľkám do očí s vedomím, že rozumejú jedna 

druhej. 

„Som rada, že sa sme sa takto stretli. Ďakujem vám. Dina, je 

skvelé ťa počúvať! A Ninka, joj ako som rada, že sme sa dali 

dohromady.“ 

Pomaly sa rozlúčili a sľúbili si v stretnutiach pokračovať.  

Pocit absolútneho prijatia a neposudzovania v kruhu žien aj 

priateliek Diny a Niny prišiel Laure tak blahodarný a povzbudivý, 

že už vedela, že sa jej rana na duši, spôsobená nečakaným 

rozchodom a sklamaním, raz zacelí úplne. Chcelo to však ešte 

svoj čas.  
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KAPITOLA 27 – Život z druhej strany 

 

Zatiaľ čo sa Nina tešila do nového domu na stráni, ktorý si s 

Arturom chystali, Laura sa stále ešte túlala životom a len pomaly 

nachádzala svoje miesto. Rozchod s Davidom si vybral svoju daň. 

S Kristiánom jej síce pomáhali rodičia i priatelia, takže sa na neho 

vôbec necítila sama, ale životná sila, takú, akú si pamätala, 

nedokázala dostať späť do svojho tela i duše. 

Ako má znovu začať snívať, keď sa je práve rozpadlo všetko, o 

čo toľko rokov usilovala? Snívala o šťastnej rodinke v krásnom 

domove, o pocite bezpečia a istoty na roky dopredu. Keď už mala 

svoj sen takmer chytený, rozplynul sa ako... ako sen. Niekoľko 

týždňov, ak nie mesiacov, sa Laura len tak potulovala, akoby bez 

duše. Premýšľala ako sa uživí, starala sa zodpovedne o Kristiána 

a o dom a plnila si všetky povinnosti, ktoré mala. Mala stále ešte 

dobré zásoby na účte, tak si mohla dovoliť takmer všetko, čo 

chcela. Dopriala si sem tam aj nové šaty, Kristiánovi to, po čom 

túžil, kvalitné jedlo aj čas na seba aj na svoje kamarátky a kruhy 

žien. Keď bola s nimi, cítila sa plnšia a veselšia. Čas strávený v 

prítomností chápavých žien ju posmeľoval a dodával silu, no stále 

akoby nevedela nájsť ten vlastný oheň v srdci. Keď sa vrátila 

domov a bola chvíľu sama, opäť jej energia slabla a úsmev sa 

vytrácal. Skúšala to zapíjať pohárom vína, ale časom aj to prestalo 

fungovať a namiesto dobrej nálady jej tiekli po lícach slzy. 

Skúšala sa rozptyľovať príbehmi iných ľudí a nechala si 

odporučiť inšpiratívne filmy. Ale ani to už časom nefungovalo a 

nedokázalo ju povzbudiť. Vždy mala rada knihy a dopriala si 

tentokrát viac ako stihla prečítať. Milovala ten čas, keď sa mohla 

zavŕtať do perín a do polnoci si čítať popri spiacom dieťati.  Lenže 
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aj knihy ju prestali po čase baviť tak, ako predtým. Aj keď mala 

medzi knihami zväčša tie ´motivačné´, na jej život akosi nič 

nezaberalo. Na chvíľu sa nadchla a skúšala využívať to, čo sa 

dozvedela, ale po čase  zistila, že tak žije život a sny niekoho 

iného. 

„Čo je s Tebou drahá?“ zisťovali kamarátky, ktoré si všimli, že 

energia z jej očí vyprcháva. 

„Nič, som len unavená,“ vzdychla Laura a posťažovala si na to, 

čo všetko musí robiť sama. 

„Tak si zožeň chlapa, veď si ešte mladá a pekná a šikovná,“ 

odporúčali kamošky.   

Hm... to sa vám ľahko povie, ale kde ho vziať!? A čo s ním? 

blesklo hlavou Laure vždy, keď jej niekto podsúval túto 

myšlienku. Pripadala si nemožná pre vzťah. A nakoniec 

presvedčila samu seba, že vlastne ani po nikom netúži. Jej srdce 

bolo ešte stále rozbité na milión kúskov a nedokázala si 

predstaviť, kto ho zlepí a naplní dôverou.                                          

  

Po večeroch, keď malý zaspal, čítala a čítala, aj keď jej to 

pripadalo zbytočné. Ale nič lepšie ju nenapadlo. A keď zostala 

sama doma, lebo Kristián bol práve u otca, tak si občas maľovala 

a vyrábala niečo pre dom a pre seba. Nakúpila si materiál na 

tvorenie a rôzne návody a po čase zistila, že jej pri tom ubehne 

hladko čas a jej ústa sa usmievajú nad vydarenými dielkami. 

Spomenula si, že keď bola malá, stále niečo vyrábala. Nebol 

internet, v čierno-bielej televízii nič nešlo a spolužiaci boli u seba 

doma. V čase, keď jej mama bola v práci, sedávala u babičky a tá 
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ju učila vyšívať, viazať makramé aj hrať karty. Rozprávali sa o 

dávnych časoch a popri tom stihli vyšiť krásne veci. Laura si 

spomenula aj na to, že keď bola malá, veľmi rada vyrábala pre 

svojich blízkych darčeky. Nielen preto, že nemala peniaze, ale 

hlavne preto, že ju to bavilo. Maľovala, vystrihovala, modelovala. 

A potom potajme dávala rodičom darčeky pod vankúš. Keď ich 

našli, mala z toho väčšiu radosť, ako oni. A spomenula si aj na to, 

ako jej mama kúpila rifľovú látku a darovala jej ju pod stromček 

so slovami: ´Chcela si rifle? Tu máš látku - uši si!´. A tak začala 

Laura šiť. Jej mama bola veľmi zručná a šila často a pekne. 

Chcela sa predsa pekne obliekať a chcela, aby aj jej socialistické 

deti vyzerali dobre a ´inak´. Otec zo zahraničia nosieval časopisy, 

v ktorých boli aj strihy na módne oblečenie. A tak chodila Laura 

už za mlada oblečená ako z módneho časopisu. No a teraz sa jej 

nadobudnuté tvorivé schopnosti celkom hodili. Zistila, že si 

dokáže prešiť sukňu, aj keď by si mohla kúpiť novú. Začalo ju 

totiž baviť chodiť po obchodoch s obnoseným oblečením, kde 

našla vždy výnimočné kúsky. Niekedy stačilo len zopár stehov, 

aby jej pasovali, alebo vyzerali ešte lepšie. Do sekáča chodila 

rada vlastne ešte aj keď bola zamestnaná. Občas sa jej kolegyne 

závistlivo pýtali, že odkiaľ má tú skvelú sukňu. ´Zo sekáča! Za 3 

eur,´ odvážne a s pýchou v hlase im odpovedala. Bola hrdá na 

seba, že dokáže vyzerať šik aj za pár eur. 

Teraz začala starým kúskom dávať ešte ďalší nový rozmer. Po 

čase si Laura začala vyrábať aj ozdoby do vlasov. Keď jej dorástli 

vlasy a opäť získali svoju farbu a lesk, potrebovala ich niečím 

zopnúť. A tak si pre svoje krásnu hrivu urobila spony do vlasov. 

Najskôr si ich kupovala, ale chcela stále iné a krajšie. A keď 

zistila, že stačí kúpiť obyčajnú a potom ju len trochu upraviť, 
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prepadla svojej záľube naplno. K spone do vlasov si neskôr 

vyrobila náhrdelník. Mala dobrý vkus a cit pre detail. Vedela kde 

nakupovať a tak používala čoraz originálnejšie materiály a tvary. 

Kamošky sa začali pýtať, kde to kupuje. A nakoniec si začali 

ozdoby kupovať u nej. Laura mala slabosť na drahé materiály a 

začala používať aj striebro, cín a polodrahokamy. K sponám a 

náhrdelníkom pribudli náušnice a náramky. Vznikali tak rovno 

celé kolekcie! Až sa jedného dňa pristihla pri tom, že už má doma 

viac šperkov, ako kníh a detských hračiek.  

Posťažovala sa kamarátke a tá bez váhania spustila: „No a kedy 

to začneš konečne predávať? Urob si e-shop alebo to ponúkni do 

nejakého z kreatívnych obchodov! Máš čo ponúknuť!“ 

Laura spočiatku nechápala. „Toto by niekto aj kúpil? Však som 

to vyrobila doma, na kolene. Ľudia kupujú len také tie fajnové 

veci, čo má značku.“ 

„Júúúj, moja drahá, ty nevieš čo fičí? Pozri na web. Veď teraz 

hand-made ide ako na dračku. Stačí to len pekne zabaliť a dať 

tomu svoje meno a nejaký príbeh,“ radila jej kamarátka. 

„A to mám ako urobiť?“ ešte stále nechápala prekvapená Laura. 

Bola zvyknutá na pohodlie zamestnania a nikdy sa nemusela o 

nič starať. Prišla do práce, odrobila si čo vedela a na bankovom 

účte pípla zaslúžená suma. „To môžem len tak začať predávať? 

A komu? Kto by toto chcel? Kde mám začať a čo všetko na to 

potrebujem?“ 

Laura si začala klásť otázky a pomaly na ne aj nachádzala 

odpovede. Veď mala priateľa - Google bol vždy poruke. Spolu s 

ním objavila rôzne portály na predaj hand-made výrobkov a našla 
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aj návody, ako začať, ako si vytvoriť obchodnú značku, web aj 

atraktívne fotografie. Našla aj veľa inšpirácií, ako svoju tvorbu 

obohatiť a rozvinúť do nových podôb, až začala tvoriť celé 

kolekcie. Keď to už nemala kde skladovať, nabrala odvahu a 

vyšla s tým do sveta. Nechala si poradiť na ktorý festival či 

jarmok by mohla ísť, zbalila sa a vyrazila. Dieťa zatiaľ strážili 

rodičia. Zistila, že spraviť si web je pomerne jednoduché, ale 

chvíľu jej to trvalo, kým prišla nato, ako na to.  

Čas strávený na predajných trhoch a uznanlivé úsmevy 

okoloidúcich či zapĺňajúca sa kasička z predaného tovaru jej 

vlievali túžbu pokračovať. Aj e-shopu sa začínalo dariť. O 

Laurine výrobky bol čoraz väčší záujem a dokonca o nej aj vyšiel 

článok v známom mesačníku. S pomocou priateliek zo združenia 

podnikavých žien našla dobré tipy ako si vytvoriť atraktívne logo 

a zvýšiť efektivitu svojho e-shopu. Najradšej však aj tak chodila 

medzi ľudí, na rôzne stretnutia a jarmoky, pretože tam sa mohla 

stretnúť priamo s ľuďmi, ktorí si jej výrobky kupovali. Zároveň 

stretávala aj iné ženy a mužov, ktorí sa živili prácou svojich rúk 

a keď videla koľko krásy dokážu vytvoriť a koľko ľudí sa z toho 

teší spolu s nimi, dostávala odpoveď na svoju neistotu, či má 

pokračovať. Pretože hoci sa Laure darilo a predaj mal stúpajúci 

trend, stále to nebolo dosť na to, na čo bola zvyknutá. Vedela, že 

začiatky bývajú ťažké, ale žiť to na vlastnej koži bolo predsa len 

iné. A navyše, stále tu bol malý Kristián, ktorého nároky rástli 

rovnako ako jeho strapaté vlasy. 

Opasok si začala uťahovať každý deň a musela sa vzdať aj 

drobných radostí, ktoré jej predtým dodávali sebavedomie a 

obveseľovali život. Nové náušnice, topánky a šaty, koncerty, 

kurzy, výlety či originálne dekorácie do bytu alebo obed v dobrej 
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reštaurácii musela zo svojho zoznamu s nevôľou vyškrtnúť. 

Peniaze, ktoré získala z predaja jej vystačili akurát tak na nutné 

veci ako bola domácnosť a syn. Dokázala zaplatiť energie, 

internet či jedlo a aj krúžky a oblečenie pre syna. Ale nič navyše. 

Vôbec nič. Na jednej strane bola rada, že novým veciam nemusí 

venovať toľko času čo predtým, ale predsa len, keď občas zašla 

do mesta, mala pocit, že všetci vidia, že má na sebe tie isté šaty 

čo pred dvomi rokmi a že topánky už nahryzol zub času. Vedela, 

že je vlastne normálne mať veci čo najdlhšie a že predtým to 

možno preháňala. Ale čo s tými rokmi, čo zažívala niečo iné? Čo 

so spomienkami na to, keď si mohla počas obednej prestávky ísť 

len tak nakúpiť už tretí pár lodičiek, novú posteľnú bielizeň 

a podobné tričko, len inej farby? Vtedy sa jej to zdalo v poriadku 

a mala pocit, že môže, ba priam musí, aby samu seba odškodnila 

za hodiny a hodiny strávené v kancelárii. Vravela si, že veď 

zarába dosť na to, aby si to mohla dovoliť. Stále jej zostalo dosť 

aj na iné. Netušila, že sa jej to stane zvykom a aké ťažké bude sa 

toho vzdať. Žila si spokojne vo svojej zlatej klietke. 

Odrazu mala úplne iný pohľad na ľudí, ktorí sa jej predtým zdali 

neschopní. Myslela si, že sa im len nechce makať a zarábať a mať 

sa dobre. Až teraz jej došlo, že zarobiť si vlastnou poctivou 

prácou je niečo iné, ako dostávať plat a žiť pohodlný život v zlatej 

klietke. V nej mali ľudia pocit istoty a život bol omnoho 

jednoduchší a jednoznačnejší. Nebolo treba až tak premýšľať nad 

súvislosťami, báť sa o budúcnosť či hľadať inšpirácie ako ďalej. 

Tvorcovia vidiny pohodlného života mali vždy dosť ponúk na 

zaplátanie dier, takže bolo veľmi ľahké v nej zotrvávať. Poistenie 

pre prípad platobnej neschopnosti, novší a rýchlejší model 

smartfónu, zamestnanecké benefity, fresh bar, auto, stravné lístky 
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či poukazy na relax. Stačilo nechať sa viesť vyšľapanými 

cestičkami a splynúť s davom. Odmenou bol pocit bezpečia v 

sociálnej sieti a istota výplatnej pásky.  

Po skúsenostiach, ktoré nadobudla ´mimo systém´, respektíve na 

vlastnú päsť, si ale uvedomila, že ľudia, ktorí odmietli zónu 

pohodlia mali čosi, čo tí uprostred nej nemali. Mali vlastné sny a 

vedeli čo naozaj chcú. Občas síce mali o dosť menej peňazí 

a museli niekedy aj viac makať, ale cítili sa slobodní a naplnení 

tým, čo robia. Teda aspoň časť z nich. Mimo zóny pohodlia, ale 

vlastne aj uprostred nej, žili totiž aj takí, ktorí sa už vzdali 

akéhokoľvek hľadania a úplne opustili všetky svoje sny… aj sami 

seba. Od tých prvých, sa títo líšili tým, že žili v klietke, ale už nie 

zlatej. Bola to klietka oceľová, nudná a tmavá a delila ich od ich 

vlastnej duše. V nej sa ukrývali sami pred sebou a namiesto 

realizovania vlastných snov a objavovania krás života, zvolili 

jeho zakopávanie. Prebárali sa do alkoholu, drog, katastrofických 

správ, filmov a nekonečných seriálov, do chorôb a sťažovania sa, 

do pocitu obete a medzi výhovorky. Ak už našli niečo zaujímavé, 

tak to hneď prekryli niečím iným, len aby nemuseli pokračovať. 

Bolo pre nich jednoduchšie vzdať sa a odkopnúť všetko, čo by od 

nich vyžadovalo akúkoľvek zmenu. Na tej ceste by totiž uvideli 

rôzne nástrahy, prekážky a drakov, s ktorými by museli bojovať 

a prekonávať sami seba. Nie nadarmo bolo len pár jedincov, ktorí 

zdolali hory a doly a ´sťali hlavy drakovi´. Veľa z nich 

nepochodilo. Neboli totiž častokrát ochotní prekročiť svoje 

komfortné zóny, sňať z tváre masku úspechu a urobiť niečo, čo 

predtým nikdy nerobili. Napríklad prekročiť rieku a vstúpiť do 

neznámej zeme, resp. postaviť sa programu svojich rodičov, nájsť 

zmysluplnosť v tom, čo robia, alebo robiť to, čo bolo zmysluplné, 
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odporovať svokre, stáť si za svojim, prestať sa starať o iných či 

starať sa viac o svoje deti, vzdať sa istoty, priznať si nedostatky, 

prekonať pohodlnosť či začať si dôverovať a viac snívať o tom, 

čo bolo doteraz nemožné. 

Keď si toto všetko Laura uvedomila, v hĺbke duše sa všetkým tým 

´neschopným´ začala ospravedlňovať. Už nevidela slabochov, ale 

často veľmi silné osobnosti, ktoré aj napriek neistotám a lákadlám 

kráčali ďalej slobodné svojou vlastnou cestou. Niektorí z nich 

boli možno chudobnejší vo svojich príbytkoch a s plochými 

účtami, ale žili s bohatou výbavou vo svojom vnútri. A tí, čo 

nevládali a obklopili sa klietkou oceľovou, sa pre ňu stali 

výstrahou a motiváciou nestať sa jednou z nich. Došlo jej, že 

stratiť seba, je rovnaké ako predať sny svojej duše a oveľa horšie 

ako predať svoje vlastné telo.  

A tak sa Laura rozhodla začať si viac všímať svoje okolie aj 

venovať viac pozornosti súvislostiam. Všimla si, že akonáhle 

urobila prvý krok, tak Vesmír jej poslal odpoveď a začal ponúkať 

riešenia. Keď potrebovala peniaze a bola v strese, peňazí bolo 

menej a menej. Ale keď sa rozhodla niečo urobiť, tak ako to od 

srdca cítila, zrazu sa ponúklo nečakané riešenie. Napríklad jej 

kamarátka poslala peniaze, ktoré práve zarobila, ale nechcela ich 

mať na vlastnom účte, pretože sa práve rozchádzala s manželom. 

A jej prišli vhod. Alebo si kúpila za posledné peniaze niečo, pri 

čom jej poskočilo srdce a vzápätí jej poisťovňa poslala preplatok 

v rovnakej sume naspäť. A keď zapochybovala o svojich krokoch 

alebo sa snažila až príliš, všetko akoby zamrzlo a nedialo sa 

vôbec nič, prípadne sa to pôvodné rozbilo.  
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Nešlo to však úplne hladko. Občas mala Laura pocit, akoby na ňu 

padal celý Vesmír. Necítila sa sama a nebola ani nešťastná. 

Vedela čo chce, ale bremeno, ktoré niesla, sa jej zdalo priťažké. 

Pamätala si časy, keď bola silná a vládala viac ako mnoho iných 

okolo nej. Hoci bola občas neznesiteľne prísna, bývala mnohým 

aj oporou, inšpiráciou a studňou nápadov. Teraz sa cítila často 

vyčerpaná, prázdna a bez sily. Mala pocit že zlyhala na celej 

čiare. Nedokázala udržať rodinu pohromade a nemala ani prácu, 

ktorá by ju dostatočne živila. Vedela, kam sa chce dostať, ale 

strácala svoju povestnú motiváciu ísť ďalej a prestalo sa jej aj 

chcieť snívať o nových príležitostiach. Zdalo sa jej to akoby 

zbytočné. Boli dni, keď sa cítila čoraz menšia a slabšia. Cítila sa 

sklamaná a ten malý pulzujúci zázrak v jej hrudi slabol a 

nedokázal nabrať ten správny rytmus. Stávalo sa, že sa Laura 

zobudila s pocitom, že už tu vlastne ani nemusí byť. Že už má 

toho všetkého dosť. Páčil sa jej pohľad na plávajúce oblaky, 

vlniace sa lány lúk či tanec vtákov na oblohe. Ale ten pocit 

radosti, energie a odhodlania bol stále akýsi slabý a tichý. Možno 

to chcelo len čas a kľud.  

Lenže Laure chýbalo nadšenie a dôvod, prečo má to všetko opäť 

zažívať. Jedného rána sa prichytila pri pocite, že už neverí, že 

zmena je možná. Žeby ona, Laura, mohla opäť raz cítiť extázu 

a silu, tú svoju povestnú energiu a radosť zo života.  

Uvedomila si, že naozaj nevládze a potrebuje pomoc. Že nie je 

všemocná, silná a nezávislá. Ale že v skutočnosti túži po opore, 

láske, prijatí a pokoji. A rodine. Už nechcela bojovať, vyhrávať, 

byť úspešná, dokonalá a potrebná. Chcela sa len nechať zabaliť 

do bezpečných ramien láskavého muža a dovoliť si cítiť sa aj 

slabá, zraniteľná, nedokonalá a sama sebou.  
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„Milý Bože, Matka Zem, Vesmír, Príroda... či čo si... neviem, ale 

cítim ťa tu všade okolo mňa. A prosím ťa tu na kolenách o pomoc. 

Už nevládzem. Potrebujem pomôcť. Túžim opäť byť ´niekoho´, 

chcem mať niekoho, o koho sa môžem oprieť a komu budem 

môcť byť oporou aj ja. Už nechcem byť sama. Prosím... prajem 

si... chcem... muža, partnera, priateľa. Niekoho, komu opäť 

uverím a na koho sa budem môcť spoľahnúť, niekoho, 

komu budem môcť venovať svoju lásku a cítiť sa pri ňom ženou 

a pritom sama sebou.“ Povolila v sebe napätie a vypustila raz 

nahlas zo seba jedným dychom, keď sa krajina za oknom ponorila 

do zimnej tmy. Nečakala na odpoveď a potichu zaspala. 

Nasledujúce dni a mesiace ubiehali pomaly, no Vesmír napokon 

poslal odpoveď. 
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KAPITOLA 28 – Život ide ďalej 

 

„Dobrý deň Laura. Volám sa Richard a som manžel ženy, s ktorou 

odišiel a žije David. Rád by som sa s vami stretol a v dobrom 

porozprával. Prosím o maximálnu diskrétnosť. Veľmi pekne vám 

ďakujem a prajem pekný deň. Richard,“  pípla jej ráno SMS-ka. 

„Dobrý deň/Ahoj Richard, áno, môžeme sa stretnúť. Navrhni 

kde,“ odpísala s úsmevom Laura a vôbec netušila, čo ju čaká. Ani 

nad tým nepremýšľala. Bolo jej to jedno. Ale aj tak vnímala pri 

srdci niečo príjemné. Či to bol len spôsob, akým sa Richard 

predstavil, alebo niečo iné, to sa dozvedela už o pár dní neskôr. 

Zatiaľ čo si Laura pripravovala text na svoju novú web stránku a 

fotila svoje výrobky, pred očami sa jej mihali spomienky na 

spoločný život s Davidom.  Na ich začiatky, spoločné plány a 

narodenie dieťatka. Na to, ako sa často cítila sama a neskôr aj 

nepochopená. Ako jej túžby po naplnenom spoločnom domove 

plnom nehy a lásky, pomaly vyprchávali a zanášali sa nánosom 

výčitiek a nedorozumení. Nádoba sa plnila nespokojnosťou a hoci 

dúfala, že raz sa to vyrieši a obsah sa premení na lásku, jedného 

dňa tá nádoba praskla a obsah sa rozlial do neznáma. 

Prešli odvtedy takmer dva roky a Lauru ani nenapadlo, že už je 

tak dlho sama. Nemala vôbec chuť zoznamovať sa, spoznávať a 

hľadať novú lásku. Hoci ju kamarátky posmeľovali a podsúvali 

jej rôzne stretnutia, nemala najmenšiu chuť skúšať to. Radšej sa 

pohrúžila plnou pozornosťou do svojho nového podnikania a 

robila všetko preto, aby obstála. Pri sledovaní filmov sa len 

usmievala nad romantickými scénami a keď videla zaľúbené 

kamarátky, prišlo jej to ako z iného sveta. Vedela, že možno raz 
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to príde aj k nej a niekto nový sa objaví v jej živote, ale odkladala 

si to na ´potom´.  

Jedného dňa sa to však v nej zlomilo a pripustila, že čosi jej 

chýba. Že vlastne túži s niekým zdieľať svoj život, o niekoho sa 

aj oprieť a opäť sa zamilovať... byť milovaná. A vtedy vyslovila 

svoje prianie. 

Od stretnutia s Richardom ale nečakala vôbec nič. Vedela len to, 

že sa tam celkom teší a pripisovala to tomu, že si spoločne 

poklábosia o tých svojich bývalých polovičkách. S Davidom 

fungovali celkom dobre, striedali sa v starostlivosti o svoje 

spoločné dieťa a navzájom spolupracovali. Dokonca aj Kristián 

sa tešil z prítomnosti jeho novej ženy. Zranenia, ktoré si navzájom 

s Davidom uštedrili, pomaly strácali na intenzite a život sa vracal 

do normálu. A Laura si zvykla na svoju samostatnosť a popri 

práci, ktorá ju bavila, sa ani necítila až tak sama. Čas pomaly hojil 

rany a začínala mať pocit, že má vlastne všetko, čo potrebuje. Čas 

na seba aj na Kristiána a aj pokojný domov bez hádok. Akurát, že 

mala málo peňazí a neistotu v novom podnikaní. Ale to už vedela, 

že je len dočasné. Že všetko chce svoj čas a začne sa jej dariť. V 

tom jej pomáhal klub podnikavých žien. Každá si tým prešla a 

musela obstáť v skúške trpezlivosti a vytrvalosti. Mala sa s kým 

porozprávať aj sa s kým poradiť. Takže jej navonok nič 

nechýbalo.  

Nastal deň stretnutia s Richardom a Lauru ani nenapadlo sa 

nejako špeciálne pripraviť či upraviť. Nevedela čo má čakať, ani 

ako Richard vyzerá a tak len dúfala, že sa nájdu. Keď zaparkovala 

pred svojou obľúbenou reštauráciou, už ju tam čakal a usmieval 
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sa. Spoznala ho hneď. Či vlastne on ju. Podali si ruky a s 

úsmevom vošli dnu. 

Dve hodiny ubehli ako voda v divej rieke a debata nemala konca. 

Bolo pre nich zábavné počúvať príbeh ´z druhej strany´ a vidieť 

seba v inom uhle pohľadu, podľa toho, čo o nich vraveli ich bývalí 

partneri. 

„No, presne! To je ako cez kopirák, čo vravíš. Aj u nás to tak 

bolo,“ neveriacky krútili obaja hlavou. Akoby mali toho istého 

partnera, len v inom šate. A pridávali ďalšie a ďalšie historky  a 

skúsenosti a náramne sa im pri tom uľavilo. Vedeli, že v tom nie 

sú sami. A prišli na to, že to, čo sa ich partnerom na nich nepáčilo, 

bolo vlastne to, čo sa im páči. 

„Nuž, nechcem to súdiť. Len to videli inak a niečo iné k životu 

potrebovali a my sme im to nedokázali naplniť.“ 

„Áno. Tak je. Už sa tým netrápme, život ide ďalej.“ 

Laura sa zahľadela do jeho očí a zazrela tam čosi ako tajomný 

úsmev, nesmelú iskru úprimného záujmu. Páčili sa jej tie oči. 

Bolo v nich vidieť múdrosť, zraniteľnosť, odvahu aj nehu. Občas 

musela sklopiť zrak, aby sa dokázala sústrediť, ale bolo jej v tom 

príjemne. Keď sa lúčili, bolo zrejmé, že nie naposledy. 

„Tuším som Ti nestihla poďakovať za obed... tak ďakujem,“ 

odvážila sa Laura napísať mu hneď keď prišla domov. 

„Nemáš za čo, potešenie bolo a je na mojej strane. A ďakujem za 

veľmi, veľmi príjemný čas, ktorý ubehol veľmi rýchlo. A ak 

budeš hocičo potrebovať, či iba vybehnúť na kávu, tak zavolaj. 

Budem rád. Pa.“ znela odpoveď. 
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Laura cítila, že to asi nebude len tak. Len tomu ešte nedokázala 

uveriť. Ale ďalšie a ďalšie sms-ky a stretnutia jej dávali viac 

istoty v tom, čo v nej klíčilo. Netušila, či je to tým, že mali 

podobné osudy a rovnaké zranenia, alebo tým, že jej bol 

sympatický. Ale bolo jej príjemne. 

„Vieš, viem o tebe možno iba to najhoršie a z druhej ruky, no 

napriek tomu sa mi to páči. Naše stretnutie ma o tom presvedčilo. 

Budem rád, keď dáš šancu spoznať ma. A uvidíme, čo z toho 

bude.“ 

Stretli sa ešte párkrát a vždy sa mali o čom rozprávať. Chvíľami 

len mlčali a nesmelo si hľadeli do očí. Ubehli len dva týždne od 

ich prvého stretnutia, ale srdcia im bili čoraz silnejšie. 

Komplimenty na obe strany nemali konca kraja a keď sa lúčili 

pred  reštauráciou, Richard jej vtisol nežný bozk na líca a ona ho 

objala. 

„Ďakujem, že si vkročil do môjho života. Netuším, čo z toho 

bude, ale už teraz ti ďakujem. Je mi krásne,“ počula sa Laura 

rozprávať a vedela, že už to nie je v jej moci. Len to nechala cez 

seba prúdiť a prijímalo to, čo sa dialo. Rozlúčili sa a obaja vedeli, 

že to bude iba rásť. 

Keď prišla Laura domov, hľadela na seba v zrkadle a obzerala si 

svoje vrásky i šedivejúcu hrivu na hlave. V poslednom čase jej 

bolo úplne jedno ako vyzerá, čo si o nej ľudia pomyslia a ako ju 

vnímajú muži. Chodila v tej istej sukni a doma si nechávala na 

stole stále svoju tvorivú dielňu nápadov. Prestala si farbiť vlasy a 

bola rozhodnutá si to tak nechať, pretože jej bolo ľúto peňazí, 

energie aj prírody. Vravela sama sebe, že sa jej už nechce na nič 

hrať. Že je jednoducho taká. Má cez štyridsať, sem tam šediny, 
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maloleté dieťa, v aute neporiadok, neistú budúcnosť, je roztržitá 

a zábudlivá, nerada stojí dlho pri šporáku a žehličku už dávno 

nepoužíva. A keď ju bude niekto chcieť, bude sa s tým musieť 

zmieriť. A teraz stál pri nej muž, ktorý načrel do jej srdca a chcel 

ju práve takúto. 

Je to len sen, alebo sa to naozaj stalo? Je možné, že existuje presne 

taký muž, akého som si vysnívala? Pýtala sa Laura sama seba 

vždy večer, kým zaspala. Pre istotu si vždy prečítala posledné 

správy od Richarda a napokon zaspávala s úsmevom na tvári, 

pričom jej pery šepkali, áno, je to možné...  
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KAPITOLA 29 – Dusivé ticho 

 

Každá minca má dve strany. Raz vidno jednu a inokedy tú druhú 

stranu. Jedna strana nemôže existovať bez tej druhej, vždy sú to 

len dva uhly pohľadu. Život Laury a Niny v mnohom začal 

pripomínať padajúcu mincu. Raz spadla tvárou hore a inokedy 

tvárou dolu. Laura mala v posledných mesiacoch tú krajšiu stranu 

na svojej strane. Nina sa musela popasovať s tou druhou. 

„Láska.... Artur, stalo sa niečo?“ Nina zacítila zvláštny pocit 

prázdna. Taký ešte necítila. Nevedela, čo presne znamená, ale 

vedela, že to nebude jednoduché. 

„Ehm... pozri..., odmlčal sa, nadýchol a pokračoval: „Si žena, tak 

asi niečo tušíš. A tušíš správne.“ Zavládlo hrobové ticho, ktoré 

preťal ostrý hlas: „Potrebujem odísť. Neviem ďalej inak.“ 

„Čo?“ na viac sa nezmohla.  

Hľadela na neho neveriacky, no v duši vedela, že je koniec. 

V tom mal pravdu. To ženy vycítia. Ale takto? Teraz? To 

nedokázala vtesnať do svojej bystrej hlavy. Nedávalo to zmysel. 

Hoci sa posledné týždne vídali málo, nič nenaznačovalo tomu, čo 

malo prísť. 

„Môžeme sa prejsť? Potrebujem chodiť,“ vysúkala napokon zo 

seba. 

„Áno, poďme. Ja... neviem, ako to povedať, aj ja som celý 

zmätený, ale nedá sa inak. Už to necítim. Nie je to tam. Som 

vyprahnutý. Ako púšť. Ani neviem, kde sa to vzalo. Možno práca, 
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možno ten tlak na spoločný život a zmenu všetkého, čo som 

doteraz žil. Neviem to pozliepať.“ 

Nina kráčala, no necítila pod nohami žiadnu pevnú zem. Jej nohy 

boli ťažké a pod nohami cítila blato. Blato, ktoré sa zabáralo, 

šmýkalo a miatlo ju v chôdzi. Nohy sa začali podlamovať až sa 

musela zohnúť. Dotkla sa zeme v nádeji, že ju udrží a dá jej 

oporu. Ale zem v rukách len pomaly mizla medzi prstami, 

vysypala sa ako popol zo zhorenej stodoly. Hľadela na neho 

a prestávala dýchať. Pomedzi slané slzy videla stromy a zeleň, no 

na cestu nevidela. Netušila kam kráča. Potrebovala so oprieť, 

chytiť ho za ruku a cítiť, že to nie je pravda. Prišli na ňu mdloby 

a tak si sadla na zem.  

„Počúvam ťa a počujem čo hovoríš, ale nerozumiem tomu. 

Myslíš vážne to, čo hovoríš? Je koniec?“ zabľabotala zo studenej 

zeme.  

„Áno Nina. Neviem, či je to koniec, ani neviem, ako to dopadne, 

ale teraz potrebujem byť sám. Bez teba. Potrebujem zistiť, kto 

som. Možno to oľutujem, ale neviem inak. Prepáč.“  

„To ti došlo, keď som bola na tej mesačnej služobke? Máš 

niekoho iného, inú?“ 

„Nie. Teda áno. Keď si bola preč, veľa som rozmýšľal a toto mi 

prišlo ako jediné riešenie. A nie, nemám nikoho. Chcem byť sám. 

Naozaj. Teba sa to vôbec netýka.“ Znel presvedčivo 

a jednoznačne. 

„Aha... dobre... to zvládnem. Nádych, výdych, nádych, výdych...“ 

pokúsila sa o úsmev v nádeji, že pochopí, že ho chápe. Aj to 

chápala. Ale telo nie. To sa triaslo ako osika a dalo jej to veľa 
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práce to skryť. Možno si to aj všimol, no tiež nevedel, čo s tým. 

Bolel ho pohľad na zdrvenú priateľku, no dal si sľub, že to vydrží. 

Myslel, že to je jediné riešenie, ako to ustáť... pre oboch. Veril 

jej, že to zvládne.  

„To zvládnem,“ opakovala. „Zvládla som už aj iné. Poradím si. 

Dobre. Čo iné mi zostáva?“ Nina ho dobre poznala a jednoducho 

vedela, že nemá zmysel ho prehovárať, plakať ani kričať. Cítila 

jeho náklonnosť, ale zároveň aj odstup. Búrka emócií by tomu 

moc nepomohla a len by to situáciu zhoršilo. Obom. 

Mlčky pokračovali v ceste. Nina kráčala ako v mrákotách, no 

pomaly sa preberala k životu. Použila všetko, čo sa doteraz 

naučila. Hlboký dych, prítomný okamžik votkaný do krokov, 

dotyk so zemou aj opakovanie si toho, kým je a že život je 

prchavý. Tak ako listy na stromoch okolo nich. Kým prišli na 

koniec cestičky, mala v tom jasno. Aspoň pre túto chvíľu. 

„Dobre Artur. Chápem to. Z mojej strany sa však nič nemení. 

Neviem dokedy. Ale brániť ti nebudem. Si dospelý a sám vieš, čo 

máš robiť. Ak to budeš vidieť inak, som tu. Láska sa nedá 

prikázať. Ak to tak cítiš, rešpektujem to. Veci, čo mám u teba, 

doriešime neskôr.“ 

„Dobre, ďakujem Nina.“ 

Nasadol do auta a pomaly zmizol z dohľadu. 

Nina prišla domov a klesla na kolená. Už ju neudržali. Vedela, že 

je koniec a že to musí ustáť. Inak sa zblázni. Stretla muža svojich 

snov a zrazu je preč. Zostalo po ňom ticho. Pokúsila sa ho ešte 

párkrát kontaktovať a napísala mu pár správ aj listov. Žiadna 

odpoveď. Vôbec nič. Len dusivé a tmavé ticho. 
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*** 

„Ako to zvládaš Ninka?“ ozval sa neistý hlas v telefóne. 

„Zvládam Dina. Ale je to nahovno. Je mi strašne. Akoby som 

nebola.“  

„To chápem. Musí to bolieť.“ 

V telefóne zostalo hodnú chvíľu ticho. 

„Áno, bolí to. Prosím ťa a nepýtaj sa prečo. Neviem prečo sa to 

udialo. Jednoducho neviem. Neozval sa. Zostalo po ňom len 

ticho.“  

„A volala si mu?“ 

„Nie. Na to som nemala odvahu. Vravel, že chce byť sám. Tak 

hádam je dospelý a vie, čo robí. Ak by čo len trochu chcel, tak sa 

ozve, či nie? Telefonát by nič nevyriešil. Čo by som mu 

povedala? Veď je to celé smiešne. Buď chce byť so mnou, alebo 

nechce. Jasne som mu dala najavo, napísala som mu, že ja chcem. 

Tak čo iné mám robiť?“ 

„Chápem Ninka, nerozčuľuj sa. Len som sa pýtala. Viem, ako sa 

cítiš. Som s tebou. Som tu pre teba. Vieš?“ 

„Áno, ďakujem Dina. Som rada, že ma chápeš. Aspoň viem, že 

nie som úplne sama. Veď vieš ako som citlivá na vzťahy a závislá 

na iných, že? Neviem si predstaviť zostať úplne sama. 

Potrebujem ľudí okolo seba, hoci aj takto, na diaľku. Ďakujem....“  
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Dina by najradšej svoju priateľku objala, no bola na druhom 

konci telefónu, na opačnej strane sveta. V Austrálii. A odtiaľ sa 

tak ľahko nedalo prísť objať priateľku. Muselo stačiť aj toto, 

virtuálne. Vedeli to obe a to ich zbližovalo ešte viac.  

„Počuj Ninka, pošlem ti nejakú kenguru, ktorej sa schováš do 

vaku, čo ty na to?“ 

V telefóne sa miešal plač so smiechom.  

„Hahaha, myslíš, že by som sa tam vošla?“ 

„Noooo... keď ti pošlem XXXXXL, tak možno aj áno!“ 

„No, to by sa mi celkom páčilo. Mať tu kenguru, ktorej sa 

zmestím do vaku a ona ma pohojdá a odnesie do bezpečia. Tá 

predstava sa mi celkom páči, ďakujem Dina. Budem si ju 

vizualizovať každý večer!“ 

„Dobre. A keď prídem, asi o mesiac, tak ťa pohojdám ja, dobre? 

Vydržíš dovtedy živá? A triezva?“ 

„Ale áno, veď som koniarka. Tie zvládnu všetko! Ale tú kenguru 

dones, áno?“ dodala už s úsmevom na tvári, lebo predstava Diny 

s XXXXXL kengurou na letisku ju celkom pobavila. 

„Platí!“  

Prebrali ešte asi milión detailov, ale napokon sa rozlúčili 

a dohodli si termín spoločného stretnutia.   
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KAPITOLA 30 – Neprestávaj snívať 

 

„A čo by si robila ty Sofia?“ keby ťa nechal muž tvojich snov? 

Napísala Nina do správy. Sofia žila už nejaký čas na inom mieste 

a chat bola jediná možnosť, ako sa spojiť. Písali si často. 

Tentokrát to ale bolo iné. 

„Let it be darling. Trust your feelings and keep calm. Breath 

deeply and live as you live your last days.“ 

Nechaj to tak zlatko. Ver svojim pocitom a zostávaj pokojná. 

Dýchaj zhlboka a ži, ako by to boli tvoje posledné dni, zopakovala 

pre seba Nina.  

„Zažila si niečo podobné Sofia? Chápem čo hovoríš a dáva to 

zmysel, ale dnes to ešte neviem uchopiť. Neviem, ako to naozaj 

žiť. Zviera mi srdce a slzy sa lejú potokmi každý deň. Už ma to 

nebaví. Chcem žiť! Ale neviem to zastaviť.“ 

„Rozumiem ti Nina. Poznám ten pocit veľmi dôverne. Stalo sa mi 

niečo podobné. Bola som zlomená. Totálne ma to odrovnalo na 

pár mesiacov. Nevládala som ani premýšľať. Mala som priateľa 

a mali sme sa brať. Všetko vyzeralo podobne ružovo, ako u teba. 

A tesne pred svadbou prišiel a povedal koniec. Zrútila som sa. 

Mala som 30 a tešila som sa, že som konečne našla otca svojich 

detí. Všetko klapalo a bolo nám nádherne. Úplne rovnako ako 

popisuješ ty. Ale on jedného dňa bez slova odišiel a už sa 

neozval.“ 

„A ako to dopadlo?“  nedočkavo vyzvedala Nina. 
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„Dni boli náročné a skoro som sa utopila v slzách. No moja mladá 

duša sa nedala udupať jedným vzťahom. Na to som mala svoj 

život priveľmi rada. Páčilo sa mi žiť a objavovať svet, ľudí aj 

nové miesta. Premohla som samu seba a začala som opäť 

cestovať, viac pracovať a žiť naplno. Stretla som veľa iných 

mužov. Jeden ma zaujal natoľko, že som sa zamilovala a mali 

sme spolu aj dieťa. Boli to krásne roky. Plné dobrodružstiev, 

vzájomnej úcty a radosti. Nebolo to také intenzívne a hlboké, ako 

láska toho prvého, no mala som aj viac rokov a pripisovala som 

to tomu. Rodinná láska je predsa len iná, ako keď si čerstvo 

a mladícky zamilovaná... až po uši.  

Keď mal náš syn dvadsať rokov, mal môj muž autonehodu. 

Zaspal za volantom a zišiel z cesty. Neprežil. Bol to šok! Keď 

máš 55 a prídeš o partnera, s ktorým si prežila tak veľkú časť 

života i vychovala skvelého syna, máš čo robiť, aby si sa 

pozliepala späť. Trvalo to niekoľko rokov a nebolo to vôbec 

jednoduché. Bolo to také zvláštne obdobie. Tiché a pokojné. 

Mala som chvíľami pocit, že už nič necítim. Že život len tak 

plynie okolo mňa a ja už som mimo. Nedotknutá, ale zato pokojná 

a spokojná. Veď všetko, čo som chcela, už som dosiahla. Mala 

som dospelého šikovného syna, skvelú prácu, dobré zdravie 

i dôchodok na dohľad. To mi aj stačilo. Nič viac som už nečakala 

a v nič som už neverila. Len som tak prežívala. Pravda je, že som 

prestala snívať.  

Až jedného dňa... jedného dňa, som robila väčšie upratovanie 

a našla som pár starých fotografií. Medzi nimi som zahliadla tú 

moju lásku. Boli sme ešte mladí a obaja pekní. Dobre sa na to 

pozeralo. Pustila som si hudbu a naliala vínko. Bola som doma 

sama, tak som si dopriala trochu času. Prehliadala som fotku za 
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fotkou a moje telo zrazu začalo reagovať. Niekde z hĺbky sa 

ozvalo jemné šimranie a do očí sa mi začali vlievať slzy. 

Spomenula som si. Vlastne telo si spomenulo. Začalo priasť aj 

plakať súčasne. Po veľmi dlhej dobe som zacítila to, čo som cítila 

pri našich stretnutiach. Zavrela som oči a bol tam. Držal ma 

v náručí a smiali sme sa spolu. Ako kedysi. Bolo to príjemné. 

A tak som si to dopriala častejšie. Začala som opäť snívať. 

Predstavovala som si, ako spolu kráčame pobrežím a rozprávame 

sa o nekonečnosti Vesmíru, o tajoch duše aj zákutiach tela. 

Pridala som do toho môj vysnívaný ostrov, kde chcem dožiť. 

Bolo to krásne a živé.“ Sofia zmĺkla. 

„A? A čo bolo potom?“ nedočkavo aj so zatajeným dychom 

napísala Nina. 

„Chceš to naozaj vedieť?“ pípla ďalšia správa chatu. 

„Jasne! Pokračuj prosím! Som stále na dráte,“ nedala sa odbiť. 

„No... sedí tu vedľa mňa, na ostrove a pýta sa, čo tak dlho píšem.“ 

Nina stisla pery a už len cítila, ako jej teplé slzy tečú po tvári 

a zahaľujú zrak. Zostala ako zmeravená, no napokon presvedčila 

prsty ťuknúť do klávesnice.  

„Ďakujem Sofia!“  

„S potešením Nina. Verím, že viac ti netreba.“ 

„Nie, netreba. Ďakujem ešte raz drahá. Si veľký poklad v mojom 

živote. Idem to rozdýchať. A snívať!“ 

„Dobre. Tak ťa rada počujem. A verím, že sa skoro ozveš. Daj si 

čas, ale nech netrvá večnosť, dobre?“ 
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„Dobre Sofia. Spravím to tak! A pozdravuj svoju Lásku. Že 

veľmi pekne ďakujem. Detaily mi povieš nabudúce. Teraz už 

končím. Musím ísť na vzduch. Pa.“ 

„Pa Ninka a take care... opatruj sa!“ 

Ubehlo pár dní a Nina sa celý ten čas neprestala usmievať. Keď 

si dovolila snívať, zrazu mal svet úplne nové farby. Videla všetko 

v novom svetle. Príbeh, ktorý rozohrávala jej myseľ bol plný 

prekvapení, vtipu aj dojemných scén. Cítila sa ako režisér filmu, 

ktorý miluje romantiku, drámu aj krásu. Bolo jej úplne jedno, že 

to bude ´slaďárna´, ktorú by ofrflal každý druhý kritik. Jej v tom 

bolo dobre a nemienila sa toho už vzdať. Veď čo ak... 

A každopádne to bolo príjemnejšie, ako sa topiť v pocite 

opustenosti a smútku. 

 

*** 

„To je neskutočné! Ako to mohla tá Sofia pred tebou tak dlho 

skrývať?“ s radostným rozhorčením reagovala Dina na rozhovor 

s Ninou. Sedeli spolu v kaviarni a debatovali o posledných 

dňoch, aj spolu s Laurou.  

„Veď mi o tom nikdy nerozprávala. Ja som vôbec netušila, kto 

ten muž, s ktorým teraz žije, naozaj je!“ 

„No a? Veď aj ona má právo na súkromie, či nie? Ja ju síce až tak 

nepoznám, ale príde mi to prirodzené,“ zašveholila Laura. 

„Presne tak. Nemusíme vedieť o všetkom. A vlastne som celkom 

rada, že to povedala až teraz. Sadlo to presne v pravý čas!“ 

potvrdila Nina. 
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„Máte pravdu dievčatá. Len ma to tak prekvapilo, že neviem, čo 

na to viac povedať. Prepáč Laura za tento úvod, ale Nina mi to 

stihla povedať cestou sem a ja sa z toho neviem stále spamätať.“ 

„To je v poriadku Dina. Boli ste si blízke?“  spýtala sa Laura. 

„My dve nie, ale poznám ju z rozhovorov s Ninou. Tá je s ňou 

v častom kontakte a vždy od nej prinesie nejaké múdrosti. Je to 

veľmi múdra žena a často to inšpiruje aj mňa. Vidno že má 

všeličo za sebou. Takže mám pocit, že ju poznám, ale vlastne sa 

nepoznáme.“ 

„Tak to chápem. Aj ja mám takých ľudí okolo seba, respektíve 

mám autorov mojich obľúbených kníh. Tiež mám pocit, akoby 

sme boli priatelia.“ 

„Je to zvláštne. S niektorými ľuďmi sme si bližšie aj keď sa 

vlastne nepoznáme osobne. Čím to bude?“ Nina sa obzrela na 

svoje kamarátky, aj keď nečakala jasnú odpoveď. 

„Myslím že to bude tou úprimnosťou. Ľudia, ktorí nič neskrývajú 

v duši, sú nám bližší, ako človek čo sa vyzlečie hoci aj donaha, 

ak ukrýva sám seba.“  

„Hmm... to znie múdro Laura. Skoro ako od Sofie!“ zasmiala sa 

Nina a súhlasne prikývla. 

„Možno už dozrievam,“ Laura hrdo vypla hruď a zdvihla obočie. 

„To je dobreeee, to sa mi páči!“ pridala sa Dina a spoločne sa 

pustili do koláčov, ktoré im práve priniesol usmievavý čašník. 

Nina si ten dvojzmysel všimla a Laura tiež.  
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„A čo ty, Dina, máš niekoho? Ako teraz žiješ? Ja nič neviem,“ 

zaprosila Laura. 

„Nemám nikoho a nik mi ani nechýba. Som teraz v pohode. Mám 

plány na ďalšiu cestu a vzťah by mi to len skomplikoval. A ja 

nechcem žiadne komplikácie. Páči sa mi byť nezávislá 

a slobodná.“ 

„Aha... a ako dlho to takto plánuješ mať?“  

„Neviem Laura. Niekedy sa bojím, že mi to už zostane 

a zostanem sama do konca života. A niekedy si vravím, že už 

stačilo. Strieda sa to. Ale dnes to mám takto.“  

„Však počkaj, na letisku stretneš nejakého pilota a potom to 

príde. Budeš sa musieť rozhodnúť, či budeš lietať s ním, alebo mu 

budeš doma hriať periny,“ dokončila s tajomným úsmevom Nina. 

Dina sa nedala odbiť: „Len mi tu nevymýšľaj nové príbehy 

Ninka. Tie si nechaj pre seba, dobre?“ 

„Však ako chceš, ja len že to cestovanie a samota ťa tiež raz 

prejde. Tak len aby nebolo neskoro. Však vieš na čo. Raz si sa 

priznala, že by si tiež chcela aj rodinu. A deti.“ 

Dina sa na chvíľu zamyslela a zhlboka sa nadýchla. Rozhodla sa 

povedať niečo, čo ešte nikomu nepovedala. Vedeli to len jej 

rodičia, ale tí už nežili. Tak bol čas povedať to niekomu inému.  

„Ja nemôžem mať deti. Nejde to. Keď som bola mladá, museli mi 

urobiť zásah do vaječníkov a už nefungujú tak ako by mali. Už 

som sa s tým zmierila a vlastne mi to ani nechýba. Je to aj 

pohodlnejšie... pri cestovaní. Ale možno preto aj toľko cestujem. 

Akurát, že začínam byť z toho unavená. Rodina a deti mi prídu 
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ako dobrý nápad, lenže svoje deti už mať nemôžem. Takže tak 

dievčatá. A je to vonku. Nemusíte ma ľutovať, som s tým naozaj 

ok. Len budúcnosť je otázna. Asi tak,“ vychrlila zo seba Dina 

jedných dychom a odpila si konečne z pohára. 

Laura a Nina ani nedýchali. Zarazene hľadeli pred seba, no 

napokon sa obe spamätali a chytili Dinu každá za jednu ruku. Nič 

nepovedali, len mlčali a hľadeli na seba. Chvíľu bolo ticho. 

Zahľadeli sa navzájom do očí, s úctou, láskou i pokojom. Viac 

nebolo treba. 

„No, takže áno... nechcem byť do konca života sama. Túžim po 

rodine a zároveň nechcem prestať cestovať. Svet je tak nádherný! 

Len si neviem predstaviť ako by to bolo možné. Ale možno sa mi 

udeje niečo také, ako Sofii alebo tuto našej Laure. Asi si to budem 

musieť tiež vysnívať! Už viem všetko drahá, nemaj obavy. To sa 

rýchlo šíri, také neuveriteľné príbehy ako ten tvoj!“ usmiala sa 

Dina na Lauru a opäť sa ukázala vo svojej plnej sile a hravosti. 

Laura len pokrútila hlavou a usmiala sa na Ninu: „Ty tiež nič 

v sebe neudržíš.“ 

„To sa nedalo Laura. Popri tom mojom smutnom príbehu a teraz 

aj tomto Dininom, znie tvoj príbeh ako spasenie! To sa musí šíriť. 

Dáva mi to nádej. A spolu s tým príbehom od Sofie, mám teraz 

potvrdenie, že to možné je. Nemôžeš si to nechávať pre seba, to 

by bolo sebecké!“ žmurkla a očami požiadala o súhlas aj Dinu.  

„Jasné, bez debaty! To sa musí šíriť. Všetky pekné pravdivé 

príbehy by sa mali šíriť. Aby ľudia vedeli, že majú nádej a šancu 

tiež zažiť niečo pekné. Novú lásku, vysnívanú prácu alebo miesto 

pre život... že majú šancu splniť si svoje predstavy o živote. Na 
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rozdiel od tých tragédií, čo sa teraz hrnú svetom a média ich 

milujú,“ potvrdila aj Dina. 

„Ale čo ak potom budú ľudia len snívať a prestanú žiť? A budú si 

robiť zbytočné nádeje, lietať v oblakoch a napokon zostanú 

sklamaní, že nič také sa neudialo?“ nedala sa Laura. Ozvala sa 

v nej stará Laura, ktorá mala rada rozumné dôvody, pravidlá 

a jasné výsledky. 

„Na to by ti Sofia odpovedala jasne: nesmieš sa nechať snom 

strhnúť natoľko, aby si prestala žiť nohami na Zemi. Neprestávaj 

snívať, nepochybuj o svojich snoch, je to plán tvojej duše pre 

život na Zemi, ale ži tu a teraz. To je umenie, ktoré sa musíme 

naučiť.“ Dodala Nina aj s veľavravným pohľadom plným 

odhodlania a nádeje. „Teraz mi dochádza, že ja som svojmu snu 

asi málo verila a preto som ho aj stratila,“ zamyslela sa. 

„A nemá Sofia aj nejaký špeciálny recept, ako na to? Lebo znie 

to rozumne, aj dobre, ale ako to dostať do praxe?“ nedalo to Dine. 

„Milá Dina, tak to sa asi musíme opýtať Sofie,“ odpovedala 

Laura.  

„Už som sa pýtala,“ zahanbene priznala Nina, „A dostala som 

vždy rovnakú odpoveď.“ 

„Akú?“ vyhŕkli zo seba obe kamarátky naraz. 

„Dôveruj, vnímaj svoje telo aj vlastné myšlienky a konaj,“ 

odvetila Nina a dodala: „Mám to na ľadničke, nech to mám stále 

na očiach.“ 

V očiach svojich priateliek zazrela Nina obrovské otázniky a tak 

sa len nadýchla a pokračovala: „Znamená to: po prvé - 
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nepochybuj a dôveruj. Ver, že tvoj sen... ak pramení z hĺbky duše, 

má oprávnenie stať sa skutočnosťou a ver Vesmíru, že je schopný 

to naplniť. Po druhé - vnímaj svoje pocity a pozoruj svoje 

myšlienky, no nenechaj sa nimi ovládnuť. Telo, je tvoj najväčší 

sprievodca pre život na Zemi a myseľ kormidelník. Dostaň ich do 

súladu. A po tretie - konaj. Vypočuj telo i myšlienky a prejav sa 

– povedz to, zaspievaj, vytancuj, namaľuj, urob... urob čokoľvek, 

ale používaj svoje telo, kým ho máš, aby sa duša mohla prejaviť 

na Zemi. Len tak môžeme naplniť náš život na Zemi skutočne 

živým životom.“ 

Všetky tri sa na seba pozreli a hodnú chvíľu už len mlčali. Za 

oknom potichu padal dážď a miestnosťou sa niesla príjemná 

hudba. Každej sa v mysli odohrával iný príbeh, v inom čase a na 

inom mieste. No v tejto chvíli mali pocit, akoby čas zastal a ten 

príbeh sa spojil v jeden. V jeden príbeh, ktorý sa nestal v čase, ale 

existuje naraz kdesi v nekonečne. A tu ho zahliadli len preto, aby 

vedeli, aké to je... žiť na Zemi... rozpustené v hlavných postavách 

tohto príbehu. 
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Koniec knihy 
 

 

 

 

 

 

 

Ale nemusí to byť koniec príbehu! Chceli by ste pokračovanie? 

Máte pre mňa nejaký odkaz alebo ste našli chybu? 

Napíšte mi       

 

https://www.danielatejkalova.sk/kontakt/ 

  

https://www.danielatejkalova.sk/kontakt/
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O autorke 
 

Daniela je rodená Bratislavčanka. Študovala z každého rožku trošku - na 

školách elektrotechniku, ekonomiku aj dejiny filozofie, na kurzoch alternatívne 

spôsoby liečby a rozvoj osobného potenciálu ľudí. Profesionálne sa venovala 

skúmaniu potrieb ľudí počas práce v oblasti stratégie, marketingu a prieskumu 

trhu pre nadnárodné korporácie. V súčasnosti sa venuje vlastnej pisateľskej 

tvorbe, copywritingu, koučingu, kineziológii a osobnému rozvoju s koňmi. Je 

hlavnou autorkou knihy Čarovné kone a zakladateľkou Občianskeho združenia 

Čarovné kone, ktorého cieľom je podpora formovania partnerského vzťahu 

ľudí ku koňom a k celej prírode.  
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Ďalšia tvorba autorky: 

 

Čarovné kone 

Rozprávanie o koňoch, ich liečivej energii a o ceste k sebe 

 

Kniha, ktorá mi vytryskla z duše má jednoduchý zámer - zdieľať 

skúsenosti zo života s koňmi a poučné príbehy o ceste k sebe. Cieľom 

je šíriť povedomie o tom, ako inak sa dá pozerať na spolužitie s koňmi 

v dnešnej spoločnosti. 

 

www.carovnekone.sk/kniha 

  

http://www.carovnekone.sk/kniha/
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Vydanie knihy Neprestávaj snívať podporili: 

 

 

Ecovea, s.r.o. – rozvoj osobného potenciálu - pre život v harmónii 

 

Občianske združenie E-ženy  

(podpora pre váš RAST – TALENTY – FINANČNÚ 

NEZÁVISLOSŤ) 

 

  

https://www.ezeny.sk/


188 

 

Páči sa vám myšlienka partnerského spolužitia koní a ľudí  

a ich vzájomného rastu?  

 

 

Podporte Občianske združenie Čarovné kone, 

dobrovoľnou sumou alebo 2%  na číslo účtu: 

 

 

SK97 0900 0000 0051 6962 3054 

Do poznámky DAR 

 

 

www.carovne-kone.sk 

 

 

 

http://www.carovne-kone.sk/

