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Sťopka, kde si? 
 

Nasťa pochopiteľne nedostala lístok do ležadlového vozňa, naopak, od 

štíhlej Rižanky za okienkom sa jej ušiel posmešný pohľad: odkiaľže si ty, 

biedna stvora, keď nepoznáš tunajšie obyčaje? 

Obyčaje? Za pol roka ich v Rige spoznala až-až a privykla si na mnohé 

z nich - keď sa na jej ošúchaný kabátik pozrie niekto zhora, netrápi ju to, veď aj 

ona si vypestovala svoje zvyky. Najmä však spoznala, pochopila, zažila, viac 

ako za celých tridsať tri rokov svojho života. Napríklad, kamkoľvek človek 

uteká do sveta, neujde nikam, pretože celý domáci svet si nesie vo svojom srdci, 

nemusí ho ani rozbaliť, aby sa neustále pripomínal. Jej svet ostal v nej, tak ako 

Sťopkov bol v ňom samom a ani on sa ho nikdy nezbavil, čo ako sa inakšie 

česal, obliekal i rozprával, navždy ostal lapajom z Jemeľjanky, z chatrče na 

Vlčinci konča dediny. 

Sprvu si celkom vážne myslela, že sa jej na rodnú dedinu podarí zabudnúť. 

Takisto aj na kolchoz, na večne opitého Petra Vasilieviča, na jeho tučné prsty so 

špinavými nechtami, na nočný brechot psov, keď ju prepúšťal z kancelárie 

domov a ona sa zakrádala poza chlieviky, aby ju nik nevidel ani v tej 

najhustejšej tme sveta a neukázal na ňu prstom, že robí to, o čom aj tak rozpráva 

celá dedina. Kedyže sa zbaví Petra Vasilieviča, kedy sa zbaví jeho stonajúceho, 

páchnuceho dychu, jeho rapavého prsta, ktorý sa zakaždým varovne zdvihol, 

keď sa skúsila vyhovoriť z jeho spoločnosti? Kedy sa zbaví spomienok a ich 

presahu do budúcnosti? Náš planý svet je plný Petrov Vasilievičov a je 

nezmysel dúfať, že pred nimi sa dá niekam ujsť. Napokon, či sa nevracia späť 

do pazúrov tohto priekupníka a kšeftára? Okrem toho, kde na svete je to inak? A 

čo Denis Petrowski v ligotavej Rige? Vari ju nechytil za zadok hneď prvý deň v 

službe? Aj keď treba povedať, že Peter Vasilievič bol prízemnejší, opitejší a 

brutálnejší, prosto, dedinský chlap, aj tak to nič nemení na veci. Dokonca aj 

Sťopka len bezmocne pritakal a radil jej, aby bola mierna, aby nestvárala cirkus 

pre malichernosti, lebo jej zamestnanie potrebovali ako soľ. Nuž, či sa niečo 

zmenilo za tie tisíce kilometrov? Nič. Ibaže v Jemeľjanke by Petra Vasilieviča 
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Sťopka dobil päsťami, a tu, v Rige, sa musí ticho skloniť a tváriť sa, že nevidí, 

ako občas skĺzne Petrowského ruka po Nastinom zadku. 

Veru, jej domov ide všade s ňou ako ulita slimáčika a znamená pokoru, 

miernosť, ústupčivosť a bude ju sprevádzať stále, nech sa pohne na hociktorú 

stranu sveta. Vyliečila sa z predstáv, že dá sa odísť a nájsť čosi ako lepší život, 

preto aj teraz múdro prehltne povýšenecký pohľad štíhlej Rižanky za okienkom 

a do starej, pokrčenej peňaženky so zvyškami zlatého nápisu BAM zasunie 

lístok do obščieho vozňa. 

Zbohom, zbohom čudná sovietska krajina, zbohom Riga, mesto jej nádejí, 

znovuzrodenia i strašidelného poznania, mesto Sťopkovho posledného 

odpočinku. Cestu dáko prežije aj v obščom, vari necestuje takto tisíce a tisíce 

ľudí krížom-krážom šírou ruskou zemou? Žijú lebo musia, cestujú. Napokon, v 

obščom bude iste veselšie, v obščom sa cestujúci striedajú oveľa častejšie, 

jedni vystúpia, zaželajú šťastnú cestu, iní pristúpia a dajú sa do reči. 

Sprievodca, voľáky Vasiľ, ešte to ani nedorástlo, zato pri dverách 

vykrikoval, že rižskú bandu do vlaku nevpustí, nech si idú peši, jeho vagón je 

plný-preplnený. Traja príchodzí aj s Nasťou mu podstrčili celkom novučičké 

bankovky, len tak zašuchotali a mladík zmäkol, pustil starých manželov i 

Nasťu na schodíky, pripálil si cigaretu a dal sa do reči so železničiarom 

o balamutách a kšeftoch v tomto meste. 

Dovidenia, zbohom. Nad mestom akokeby ležal oblak nočného prachu a 

pouličné lampy nestačili presvietiť jeho silu a dotlačiť svoje svetlo až na 

chodníky. Ach, ako ešte na jeseň Nasťa obdivovala tisíce svetiel a hľa, ako 

ľahostajne sa s nimi lúči. 

Vlak sa ešte raz zapotácal na výhybkách, potom svetlá postupne mizli a už 

sa vagóny šinú temnou krajinou. Cestujúci odfukujú porozťahovaní na laviciach 

a Nasťa si napokon nájde miesto hneď pri dverách a môže čakať a čakať. Ráno 

iste niekto vystúpi a ona sa usalaší na jeho lôžku a potom si uchmatne trocha 

spánku a keď nie, druhú noc sa určite nebude drgľovať na tvrdej prični pose-

diačky. 
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Nekonečne pomaly sa hrkoce tento rýchlik, ale nech, v jeho pomalosti 

aspoň cítiť istotu, že dorazí do cieľovej stanice vtedy, keď má, preto pomalému 

vlaku je najlepšie odovzdať sa a čakať na svoj cieľ. 

Teraz je tu ako v očistci, pozoruje Nasťa spiacich cestujúcich. Noc sa 

pomaly míňa, ale nie je ešte deň, nie je ani leto, ani zima, ani komunizmus, ani 

kapitalizmus, ani život, ani smrť. Celý ten vlak je iba očistcom, je miestom 

medzi strastiplným životom a blaženým nebom, ale je ilúziou veriť, že očistec 

je priestupným miestom do neba. Socialistický očistec ťa širokánskou okľukou 

privedie zo strastiplného života na to isté miesto, dumá Nasťa, hoci o cieľovej 

stanici zvyknú cestujúci premýšľať ako o raji. Nuž tak, socialistický očistec je 

to.   

Z lavíc sa ozýva ťažké dýchanie i chrápanie, visia z nich bezvládne ruky i 

nohy a hompáľajú sa podľa zákrut, hoci vlak sa príliš neponáhľa. Zákruty 

akoby dávali život prázdnym fľašiam, kotúľajú sa zo strany na stranu, cingocú a 

buchocú, putujú po vagóne ako morská pošta, ibaže sú bez správ, prázdne. 

Správy z nich vydychujú cestujúci do hustého ovzdušia, do mastnoty, pachu, 

potu, storakého dychu. 

Prišiel aj milený sprievodca, Vasiľ, posadil sa s povzdychom skúseného 

človeka vedľa Nasti, zúčastnene sa pozrel na čiernu stužku čo mala pripnutú na 

svetri. 

- Máš smútok, žena? - opýtal sa so strojenou mužnosťou. - Rodina, či 

muž? 

Nasťa by sa aj bola pousmiala nad predčasným svetákom so smiešne 

vyhrnutým noštekom, ale ťažoba posledných dní v nej zahatala cestu k 

podobným prejavom ľahkosti. 

- Otec, otec, - povedala, veď vie, že žene sa neoplatí priznávať sa, že je 

bez muža. Povie pravdu a potom aby znášala sprostotu kadejakých uslintancov, 

takže, otec, pokyvkuje hlavou a vybavia sa jej naivné a detské Sťopkove oči, 

ako zakaždým neveriacky klipkajú a potom zahoria nadšením pre každú 

novotu. 

Vyhúkaný Vasiľ sa pohodlnejšie natiahne na lavici a rozhodí rukami: 
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- A čo, veď každý umrie, škoda smútiť. Radovať sa treba. Nevravím, 

trocha aj posmútiť, hej, otec je len otec, ale nepresmútiť zasa celý život. Otec 

má umrieť prv ako syn, alebo dcéra, také je pravidlo na svete, nuž umrel prv, 

pravidlo sa splnilo, niet čo žalostiť, žena. Jeden umrie, druhý sa zasa narodí, 

iste i ty máš nejaké deti. My dvaja nič nezmeníme, napokon, načo meniť, čo sa 

nedá. Treba žiť a tešiť sa, vypiť si, popizdiť si neveľa a keď prídu deti, 

podohliadať na ne, aby nerástli do kriminálu... - mudruje sprievodca Vasiľ z 

odpočutých múdrostí cestujúcej verejnosti a aby reč podporil aj skutkom, 

prestrčil ruku okolo Nastinho pása a zaťažený starosťami sveta i železnice 

privrie oči a s námahou vzdychne. 

Nasťa neprotestovala. Bože, ako túžila po ľudskej ruke, ešte nedávno, pred 

týždňom... čože? Už je to týždeň? Pozrime sa, ako vie bolesť ponaťahovať 

plynúci čas. Za ľudské ruky, čo by ju boli podržali hoci len maličký kúsoček, 

by bola dala polovicu života, veď koniec nádejam prišiel tak nečakane, že 

doposiaľ je mu ťažko uveriť, koniec lásky, koniec budúcnosti, koniec ženstva, 

všetkému. Spadol na ňu celý svet a k jej mladému životu pridal sto rokov a 

teraz ju posiela živoriť do nekonečného jemeľjanského čakania. Nuž vtedy 

nebola žiadna ruka naporúdzi, len tie dve Sťopkove, studené a nevládne, ale 

ruky, čo by ju podržali... kdeže, kdeže sú Vasilievičovia a Petrowskí, kam 

zmizli Sťopkovi kamaráti a námorníci, obchodníci z prístavu? 

Teraz, aha, sprievodcova ešte detská ruka ju celkom vlastnícky hreje na 

boku, ozaj - detsky, či dospelo? Vlak sa drgáňa tmavou krajinou, kolesá so 

železnou pravidelnosťou nahlas bijú, až si ich človek prestane všímať, ako si 

nevšíma tlkot srdca. Nasťa temer nedýcha, temer sa nehýbe, hlavu neotočí, 

nepohne rukou, možno sa bojí, že sa táto čudná chvíľa zosype ako z piesku, 

stratí sa a zmizne, nuž sedí ako socha, v tlkote kolies i srdca, v horúčave 

obščieho vagóna ju obchádza aj spánok, ale akási pumpa vnútri nej tlačí do 

hrdla dych, jeden za druhým, až sa v pokojnej noci zadýcha, ako keby sa 

neviezla vo vlaku, ale za ním utekala a ani len netuší, čo ju tak rozrušilo. Pozrie 

na sprievodcu a vidí, ako detinsky mäkne, pritisne sa bližšie a hoci jeho dlaň 

povolí tuhý stisk, Nasťa sklopí oči, pozoruje, či jeho nos je naozaj až taký 

detský, zbadá privreté viečka, kyvkajúcu hlavu podľa tlkotu srdca nočného 

vlaku. Opiera sa o jej plece a ked' vagónom na krivých koľajniciach mykne a 
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spiaci sa strhnú, vtedy sa pohne i mladý sprievodca a vzápätí sa pritisne k Nasti, 

otočí tvár k jej plecu a svojím nosom sa zavŕta na jej ramene, kým nenájde to 

najteplejšie miesto pre vyplašeného vtáka. 

Až do svitania nezažmúri Nasťa oka, premýšľa o Sťopkovi, o Jemeľjanke, 

o stisku ruky na svojom boku, lebo práve na boku je citlivé miesto, čo pri 

nedostatku pohladenia zcitlivie do zbláznenia a teraz sama ostane v neistote, 

lebo čosi jej pripomína odvekú povinnosť ženy vydať zo seba teplo, pokoj, 

nehu, ale v duši ju mätie otázka - má to byť teplo matky a či milenky...?  

Veru, noc má svoje zvláštne čaro a keby ho ľudia poznali, potom by spali 

oveľa menej a viac by sa oddávali mäkkosti jej kontúr, mäkkosti iných ľudí, a 

keby žili iba v noci a uvrieskané dni venovali spánku, potom by sa ľudia isto 

mali medzi sebou radšej. 

Obloha na juhu zošedivela, čerň rýchlo stráca na sile, až sa medzi 

mihotajúcimi sa smrekmi zjavil tenký zlatý pásik. Kdesi vpredu zaplakalo dieťa 

a matka ho rýchlo tíši, lenže ranný detský nárek už naštrbil silu noci. Pohol  sa 

aj sprievodca Vasiľ, odtiahol tvár od Nastinho pleca, zažmurkal rozospatými 

očami, na tvári mu ostala otlačená mriežka Nastinho svetra, Chvíľu niečo 

bezradne doloval v Nastiných pokorných očiach, potom si uvedomil svoje 

dôležité miesto vo vagóne, tvár mu sprísnela, premeral si Nasťu od hlavy po 

zem, akoby s jej nočnou službičkou nebol príliš spokojný. 

- Kam to vlastne cestuješ, žena? - zívol. 

- Do Sverdlovska. A potom ďalej. 

- Tak to sa ešte uvidíme, - odkopol prázdnu fľašu a pobral sa 

námorníckym krokom, odnášajúc si na líci odtlačok Nastinho svetra a tak 

trocha i odtlačok jej ubolenej duše. 

Vagón-svet sa prebúdza, podobne ako keď sa do oblohy zarezáva zlatá 

žiletka, predzvesť slnka. Rozprestreté telá s hompáľajúcimi sa začínajú hýbať, 

potichu, po jednom, potom sa objaví prvá strapatá hlava so šikmými očami 

zlepenými únavnou nocou a strapatých hláv pribúda, ale nikomu sa ešte nechce 

vstávať, veď slnko ešte nie je na oblohe.  

Nasťa sa čuduje, doposiaľ nepostrehla zázrak prebúdzania sa z jedného do 

druhého sveta, možno aj preto, že cestuje druhýkrát v živote, zato však 
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precitanie do otlčeného vagóna pripomína jej vlastný prechod z jedného sna do 

druhého, z druhého do tretieho a kam precitá teraz, to sa neodváži hádať. 

Cestujúci vyliezajú spod zelených diek, hniezdia sa, akoby sa zbavovali 

hadej kože, prežiarenej ostrými lúčmi a aha, aké krásne motýle boli zakuklené 

do obodratých prikrývok — pekné ženy vo farebných sukniach i blúzkach, 

mihlo sa i niekoľko búnd s pestrofarebnými nápismi v latinke, neklamný znak 

dobrej úrovne. Aj tu sú pohľady elegantných žien, veľavravné, veď my vieme, 

dušička, že cestuješ najďalej, tvoje staré zošľapané čižmy, tvoj odovzdaný 

modrý pohľad prezrádza cieľ tvojej cesty. 

- Nuž domov, - povie poobede svojej novej spolucestujúcej, okrúhlučkej, 

štebotavej Galine, keď sa rozloží vedľa nej. 

- Hej, domov, domov, - fučí Galina ešte z prekonávania prekážok na ceste 

k vlaku, usmieva sa a krúti hlavou na tučnom krku. - Domov, - zopakuje so 

smutným posmechom. Našou  šírou krajinou ta a späť a stále hovoríme domov. 

Akýže tam domov? Veď nestačí si povedať: oddnes som tu doma. Nestačí, duša 

zlatá, lebo najsamprv si to musia pomyslieť okolití susedia, oni ti musia tvoj 

domov odobriť a prisúdiť a keď nie, ostaneš do konca života cudzincom a aj 

tvoje deti budú len deťmi cudzinky. 

Áno, v Jemeľjanke Nasťu všetci poznali, vedia, že patrí k nim, do 

zablatenej dediny na konci sveta a nielenže môže, ale priam musí, lebo domov 

ju k sebe prikoval a nech by odišla kamkoľvek, napokon sa musí vrátiť, lebo s 

Jerneľjankou je spojená čímsi živým, čo ju pritiahne aj proti jej vôli, trebárs z 

druhého konca sveta. 

- Aj ja som žila v Pribaltiku, - povie Galina. - Celých dvadsať rokov, na 

zoraďovacom nádraží v Rige, vo vagóne. Bolo to pohodlné bývanie a keď sa 

odsťahovali susedia, získali sme ich obývačkový vagón a dalo sa to vydržať. 

Vieš, keď spadneš do biedy vagončikov konča železničnej stanice, môžeš mať 

istotu, že nik ti nebude závidieť a tvoj nový domov ti odobria. Narodili sa mi 

tam dve deti, tam sme aj pár vagončikov pochovali a to vieš, pochováš 

známeho človeka a to ako keby si sama zapustila koreň do zeme. Keď sme však 

pochovali náš Zväz, náčelník stanice nám odkázal, že zoraďovacie nádražie sa 

ruší a my máme odísť preč. Nuž, choď preč po dvadsiatich rokoch, kam? A tu 
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jedného dňa naozaj prišla lokomotíva a odtiahla prvý rad rozbitých vagónov, 

možno na výstrahu. Peťka býval v dvojosáku a Dimka v skladovom. Opustení 

opilci, ani nevyliezli, keď ich ťahala lokomotíva. Márne sme im búchali a 

kričali, akurát čo nám znútra vynadali a chrápali ďalej, nuž, ktovie ako skončili. 

Ale ak to železničiari myslia vážne, naozaj nás odtiahnu na juh do železiarní. 

Pritom sme tam mali kino, bufet, kultúrny vagón, obchod, časom sme tam 

zarástli brezami ako v hore a prebúdzal nás spev vtákov. Aj moje deti vyrastali 

medzi koľajnicami, driapali sa po stromoch, schovávali sa pod vagónmi a tam 

ostalo ich detstvo. Veľmi jednoducho sa skončil život na rižskom zoraďovisku, 

lebo ktosi vyhlásil, že neuznáva náš domov. 

Aj Nasťa sa rozhovorí o svojom jemeľjanskorn čakaní. To je najhoršie -

čakáš a čakáš a stále sa akosi nič nedeje. Pozeráš sa na ten televízor a vidíš, že 

ľudia sa neustále kamsi ponáhľajú, vozia sa v autách, na lodi, len ty si žiješ v 

dedine, za ničím neutekáš, lebo nič dobré na okolí ani nie je. Čakáš, že ti niečo 

z televízora napokon vypadne doprostred izby, ale kdeže. Prejde rok, v tele-

vízore už ukazujú niečo iné a tu sa stále nič nedeje, akurát blata je stále viac a 

viac. Koľko sa načakala na Sťopku, koľko sa namodlila, aby sa mu na vojne nič 

nestalo. Vrátil sa, pobehal po dedine a už ho nebolo. Odišiel zarábať veľké 

peniaze na tú prekliatu sibírsku štreku, čert mu ju bol dlžen. Zárobok žiaden a 

nejaký pytliak mu prestrelil nohu. Zo zárobku ostala len peňaženka, aha, s 

nápisom BAM, Bajkalsko-amurská magistrála a s neustálou prázdnotou 

pripomína smiešnosť tohto symbolu bohatstva. Nuž a sama žena v Jemeľjanke, 

čože je to za život? Keď chlapi vidia samotnú ženu, zmocní sa ich akýsi pud, že 

práve oni ju musia obšťastniť, uvzali si, že ženská samota je údel, ktorý baží po 

ich upotenej a páchnucej žiadostivosti. 

Galina prikývne všetkými tromi bradami. Aj ona bola do tridsiatky sama a 

potom si vzala k sebe dve deti po nebohej sestre, lebo švagor zmizol, ledva ju 

pochoval. Z ničoho nič sa stala matkou, s ďalšou rodinou v spoločnom byte. 

Tam sa jej v kuchyni prihovoril vdovec Jakov, terajší muž. Jemu zas umrela 

žena, nuž sa dali dohromady. Keď sa Jakov dozvedel, že niektorí šikovnejší 

odchádzajú do Pribaltiku, povedal, skúsme aj my. 

Áno, to sú tie rozhodnutia, zrodia sa náhle a zmenia človeku život na 

nepoznanie. Veď aj Nasti prišiel z ničoho nič telegram: 



Peter Juščák                                                                                                                                                     Sťopka, kde si?  

8 
 

 

Odchádzam do Rigy. Začínam nový život. Stopka.  

 

Než sa telegram dostal do Nastiných rúk, zasmiala sa na ňom celá dedina, 

ale pokojná Nasťa vie, kde je jej miesto. Isto má Sťopka dobrú prácu, budú teda 

pracovať a čoskoro sa z nich stanú mestskí ľudia. Požičala si od Duni kožené 

čižmy a Duňa, duša zlatá, tak žalostivo plakala od žiaľu, Nasťa plakala tiež, ale 

od šťastia. Duňa uznávala Nastin domov, preto sa jej tak ťažko odchádzalo. 

Duňa jej vtedy dokonca pribalila aj voňavučké mydlo, pestrofarebné, za-

hraničné, raz sa jej ho podarilo zohnať vo Sverdlovsku a dlho si ho odkladala 

na slávnostnú príležitosť. Nuž, odišla Nasťa do ďalekého sveta, lebo je taká: 

čakaj! - čaká, príď! - príde. 

Akože by to Galina nepoznala. Čakaj, čakaj, prídi, prídi! Akože by 

nepoznala mužské plemeno. Kým to má krídla, poletuje, posmieva sa ti z 

výšky. Jedného dňa si krídlo zlomí, spadne z oblohy, dokrivká milý bohatier a 

staraj sa, žena, vyhoj rany. Náš osud je čakať a trpieť. Pochopila som, čo je to 

bohatier na krku, koľko spotrebuje vodky, cigariet, peňazí. Či mi bolo zle 

samej? S komsomolským spevokolom som precestovala široký kraj, aj v 

Moskve sme boli. Širokááá strana majáá radnájááá... Keď som si však vzala 

sestrine deti, to už bol len krôčik k vydaju. 

Keď Nasťa cestovala do Rigy, celý vagón vedel, že ide za svojím 

nastávajúcim, všetci jej závideli i priali. Jeden starček povedal, že bol v 

Pribaltiku, že Riga to je sovietsky Paríž a natešená Nasťa nadšene povedala: 

iste sa so Sťopkom budeme učiť po francúzsky, veď sa dal na obchodnícku 

dráhu a časom sa dostanú aj do ozajstného Paríža. 

Potom ho zazrela na stanici a hnala sa oproti nemu. Sťopka bol však akýsi 

nesvoj, ani ju poriadne neobjal, len podupával nohami, hovoril nesúvisle, bez 

nadšenia, akoby ju vlak priviezol hen, z predmestia. Aj ich bývanie bolo čudné, 

lebo vchádzať a vychádzať z bytu mohli len v prípade, že je „čistý vzduch" a 

nemali sa priveľmi ukazovať na oči ostatným obyvateľom domu. Sťopka jej dal 

nový pasport na meno akejsi cudzej ženy, aby sa vraj mohla skôr zamestnať, 

lebo prisťahovalcov tu nemajú radi, ako keby im z ich pribaltického Paríža 
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niekto mal odhryznúť. Hlavné však bolo, že nastúpila do práce k Sťopkovi na 

železnicu a rýchlo ju zaučil čo a ako. Celý  deň obchádzala nákladné vagóny a 

opisovala do zošita ich čísla, smer cesty a čo vezú. 

Gaľa už vie, aká je Nasťa šťastná žena. Veď ty ani netušíš, aký poklad je 

tvoj Sťopka. Ktorý muž sa bude takto starať o ženu, aby jej našiel robotu, 

bývanie, obchádzal si ju a sám pritom pracoval? Keď sa Gaľa vydávala, vedela, 

že pri Jakovovi si veľa nezaspieva a ako rada pritom spievala. Nebolo 

komsomolskej schôdze, kde by ju nevyzvali k spevu. Všetko časom odišlo, 

komsomolské schôdze, Galin spev, Jakov tiež starne, noha ho pobolieva, stone 

od rána do večera. Jakov teda - že noha. Aj robiť prestal. Sprvu nevravím nič, 

reku, odpočiň si. Ale on len odpočíva a odpočíva. Nuž, nepôjdeš sa ty pozrieť 

po niečom jednoduchšom? Milený Jakov nič, chorý je. Noha bolí, nuž ale keď 

teba jedna, potom mňa musia dve. Až ma to dožralo, doma strapec detí a chlap 

sedí pred vagónom a počúva čvirikanie vtákov. Pohádali sme sa a ja mu plesk 

rajnicou po hlave. Hneď ho prestala bolieť noha. Zato hlavu nosil oviazanú celý 

mesiac a tváril sa, že sa mu v nej všetko posplietalo, odmietal chodiť aj na 

nákupy, lebo sa mu čísla pomotali. Ale veď ja ti ukážem - nechala som 

pohodené peniaze na stole a skryla som sa v magazíne za vešiak. Samozrejme, 

prikvitol a pýta si vodku. Položil peniaze na stôl, vzal fľašu a čaká na výdavok. 

Ale Darja nič. Jakov čaká, ale ona stále nič, nuž si Jakov pýta drobné, a to 

presne. Vtedy som vyskočila spoza vešiaka a plesk ho rukavicou po hlave - tu 

máš výdavok, aby sa ti v hlave rozplietlo! 

Nuž áno, Sťopka bol zasa pracovitý, našiel si novú prácu kdesi v obchode, 

odchádzal zavčasu, prichádzal v noci, niekedy neprehovoril ani slova od únavy. 

Najmä vtedy, keď meškali balíčky a Nasťa márne šmátrala rukami na 

dohodnutých miestach pod vagónom a balíčka niet. Sťopka vtedy býval mrzutý, 

klial, ba raz Nasťu aj udrel, lebo si myslel, že šmátrala zle. Vzápätí to však 

oľutoval, prosil o odpustenie, človeku niekedy puknú nervy. Vysvetľoval, že 

balíčky sú ich šťastná budúcnosť i budúcnosť ich detí a Nasťa mu odpustila. 

- A čože bolo v tých balíčkoch? Cigarety? 

- Cigarety? To by si hádam Sťopka zapálil, veď fajčil, kade chodil. 

- Ani si sa nepýtala? 
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- Ba. Ale on to svoje, naša budúcnosť, náš krajší zajtrajšok. Potom nečudo, 

že sa na ne občas niekto ulakomil. 

Veru, ľudia sú všelijakí, uchmatnú, čo môžu, Galina to vie. Či jej 

nevyrabovali obývačkový vagón tesne pred sťahovaním? A keby tam niečo 

mala, ale stôl, stoličky zo starej kancelárie, skriňa páchnuca olejom a vitrínka s 

hlinenými figúrkami a malými pohárikmi. Čo sa dalo, odniesli, ostatné rozbili, 

akiste preto, aby ich čím skôr vydurili. Kým sme dreli vo fabrike, v špine, 

prachu, so zohnutými chrbtami, dobre bolo a zrazu tu ho máš, pribaltickému 

Parížu robíme hanbu. Pritom sme nechceli viac, len žiť ako ľudia. 

- Aj my, - rečie Nasťa.  

Sťopkovi sa začalo dariť, skamarátil sa s námorníkmi a hovoril, že 

najlepšie obchody sa robia s nimi a keď raz zbohatneme, založí si veľký podnik 

a bude obchodovať vo veľkom. Koľkokrát sníval na Nastinej hrudi, počúval jej 

pokojné srdce, a hovoril o svojej lodi, ako bude voziť tovar z Rigy do 

Stockholmu a Nasťa bude telegrafistkou, alebo kuchárkou a keď zbohatnú ešte 

viac, kúpia si veľkú cestovnú loď a budú rozvážať turistov po Baltiku, pôjdu aj 

okolo Európy, Sťopka bude kapitánom, Nasťa sprievodkyňou, počúvala po 

večeroch, keď tíško ležali v bytíku na Dzirciema, šepkali si o budúcnosti, ale 

vedela, že ju iba snívajú, že iba po nej veľmi túžia. Akýsi ženský pud ju 

varoval, že snívanie sa čoskoro skončí, lebo okolo Sťopku je akási nesloboda, 

ako predtým milícia, tajní a komsomolskí špicli, aj teraz, v nových časoch sú 

kdesi na konci, schovaní v byte, kde musia byť ticho a keď začujú na chodbe 

kroky, stíšia hlas ešte viac a než sa kroky stratia, vyblednú aj pestrofarebné 

vlajky na ich vysnívanej lodi. 

Aspoňže balíčky prichádzali načas a v dostatočnom množstve a Nasťa 

chodila z práce spokojná, i Sťopka chodil rozžiarený so šúľkami peňazí vo 

vreckách. Obchod ho úplne opantal, vracal sa až v noci, ale nie peši, taxíkom sa 

vozil až do susednej ulice. 

Nasťa sa cíti tak trocha sama, tak trocha opustená, nie je ľahké začínať v 

cudzom svete. Raz sa osmelí a vyrazí do mesta na prechádzku, sama a v pokoji, 

veď so Sťopkom to nie sú žiadne prechádzky, len nervózne ponáhľanie, 

zazeranie do všelijakých kútov a rýchlo, potajomky domov. Vzduch už voňal 
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jarou, v parkoch sa nalievali puky a Rižanky si poobliekali pestrejšie kabáty. 

Nasťa sa aj trochu prihrbila, aby príliš nevytŕčala svoju jemeľjanskú 

skromnosť, hľa aj Dunine čižmy doslúžili, darmo som hovorila, Stopka, čižmy, 

aha, je po nich, iba čo znervóznel, ale kúpiť nové, nekúpil. 

- To ti je s mužmi tak, Nastenka. Keď niečo potrebuje žena, to by skôr do 

vody hodili, alebo hrdlom spláchli. Sebe odriecť nedokážu, iným nedožičia. 

- Veď i ja som premýšľala nad tou celou Rigou. A najkrajšie chvíle boli, 

keď som odchádzala z Jemeľjanky a verila, že sa tam nikdy nevrátim. Potom 

vlastne všetko už len sivelo a tmavlo. 

- Vidím, že ťa tvoj Sťopka opustil, milá moja. Trápiš sa. 

- Nuž, čo sa budem tajiť, netajím. 

Vtedy na jar zabočila do úzkej uličky, aha, maliari, umelci, košikári, 

vareškári, hrnčiari, predavači drobností, pomaly sa stmievalo a tu jej padne 

pohľad na ligotavý výklad a ustrnie. Za vyblýskaným sklom sedia ženy i muži v 

krásnych šatách ako vo sviatok, pri každom stolíku svieti tlmené svetlo, muži 

majú svoje tváre tak blízučko pri ženských perách, sedia ako sochy, usmievajú 

sa, niečo šepkajú, sú nehybní ako poháre na tenučkých stopkách. 

Nasťa asi vyzerala smiešne, lebo niekoľko tvárí sa otočilo k nej, až sa 

preľakla, že ju odtiaľ odoženú. Ale jedny čierne ženské oči sa na ňu 

dobromyseľne usmiali spod elegantných kučier, usmiali sa tak srdečne a milo, 

že sa Nasťa neveriacky obzrela za seba, či úsmev úplne cudzej ženy nepatrí 

niekomu inému. Odišla odtiaľ zmätená z cudzej krásy i zo svojej ustráchanej, 

vyplašenej tváre a kedykoľvek si spomenie na obraz bezstarostnej miloty, 

čohosi jej príde veľmi ľúto. 

- Veď by ju smiech prešiel, keby mala vystáť frontu na chlieb, - povie 

Gaľa. 

- Nevedela som, že môže existovať aj bezstarostná krása. 

V Jemeľjanke bola najväčšou krásavicou Sáša, neraz sa pre ňu mládenci 

skrvavili, ale čo z toho, keď si ju vzal Ivanuša. Uchmatol ju ako sokol operené 

mláďa a keď mu rástla a rozvíjala sa z dievčenskej do ženskej krásy, tĺkol ju 

a bil a zožieral sa žiarlivosťou, kým z nej neurobil utrápenú mladú starenu s 

kŕdľom detí. Nie, nie, bezstarostná krásavica to sa v Jemeľjanke nenosí a o takej 
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žene Nasťa ani nepočula. Naznačila Sťopkovi, že neustále skrývanie a 

uskromňovanie ju začína trápiť, hoci žena má nasledovať muža a byť pri ňom, 

ale život predsa musí smerovať aj k nejakej radosti, či nie? Sťopka napodiv 

nenadával, nekričal, naopak, vybrali sa do mesta a kúpili nádherné čižmy, ktoré 

bude musieť Duni vrátiť. Navštívili aj Jurmalu, prechádzali sa po nekonečných 

parkoch a raz sa dokonca naháňali po osirelej jarnej pláži ako malé deti. 

V poslednú májovú noc ju vzal Sťopka do baru, kam chodil na svoje 

obchodné rokovania. Nebola to síce reštaurácia ako v onom výklade, ale bola 

útulná a príjemná. Hrala moderná hudba, čašníci ich úctivo obchádzali, nosili 

na stôl dobroty a Nasťa čoskoro zistila, že ich cena už dávno prekročila jej 

mesačný plat, prestala sa teda strachovať a načisto sa podvolila Sťopkovým 

rozjareným gestám. Zobli si z každého, pripili koňakom a už ju Sťopka ťahá 

tancovať. Ach, kedy tancovala naposledy? Či to nebolo ešte v dedine, keď 

na akési výročie prišiel armádny súbor zo sverdlovskej posádky? Veru tak. 

Tancovala vtedy s Duňou, lebo muži popíjali a len máloktorý sa odhodlal ísť 

na parket a keď, tak to už musel mať riadne pod čapicou. A teraz tu hrá 

kultúrna hudba, štíhle dievčatá opatrne rozhadzujú rukami, sú pri tanci 

zahradené do seba, nie do ostatných, ako sa to robí v Jemeľjanke, nuž i Nasťa sa 

zahradí do seba, pomaly prestupuje z nohy na nohu, otočí sa napravo, potom 

naľavo a zasa sa díva na Sťopku, ale pritom do seba. 

Sťopka to je niečo iné, rozhadzuje rukami i nohami, vykrúca sa ako 

motovidlo, až skoro spadne, ale vzápätí nájde rovnováhu a poskakuje okolo 

Nasti, občas si utrie dlaňou čelo, odhodí vlasy nabok, alebo si ich pri tanci 

pričeše hrebeňom, veď vlasy sú to Sťopkove, neposlušné ako on. Sťopkov tanec 

je plný vetra a Nasti pripadá ako tanec pradávneho lovca okolo svojej obete. 

Obete...? 

Až ju zamrazí, keď sa prikradne takáto myšlienôčka, ale vzápätí si uvedomí, 

že muži sú pánmi sibírskych plání, prečo by sa teda mala búriť a potom sa 

zhrýzať v samote, pozorovať, ako jej ovísajú prsia a strácajú zmysel, lebo vlastná 

premúdrenosť jej pozväzuje útroby určené vydať nový život. Nie, nie, život je 

dôležitejší ako vzbura, uvažuje Nasťa a zatiaľ sa teší aspoň z toho, ako Sťopka 

zaspí na jej prsiach, nežne a detsky ako máloktorý muž. 
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Potom si sadnú k stolu a pripíjajú, Sťopka si opäť pričeše vlasy, ponad stôl 

podá hrebeň aj Nasti, hoci ona tancovala opatrne a vlasy má v poriadku, ale 

solidárne ho nasleduje. Prídu aj Sťopkovi kamaráti v elegantných košeliach, 

ukláňajú sa Nasti, popíjajú, zabávajú sa a nahlas sa smejú. Pustia sa do 

šalátu, do vyprážaných zemiakových kocôčok a ako je nám dobre, človek na 

to nemusí sedieť vo výkladnej skrini s nosom pri nose. Potom čašník úslužne 

pošepne Sťopkovi, že na chodbe je námorník a má niečo preňho, len ho súri čas, 

ktovie, či mu nehúka loď na odchod. 

Nasťa sa už najedla do prasknutia, dala si aj zmrzlinu, kým Sťopkova sa v 

pohári zmenila na kalnú brečku, iste vychladli aj zemiakové kocôčky, hudba 

opäť hrá do tanca, len Sťopku akosi nieto. 

Vo vestibule sa strhne krik, akási ženština jačí, akoby ju rezali, počuť aj 

krik mužov a Nasťu premkne hrôza, ktorá v nej náhle vzbĺkla, aby sa 

pripomenula, že vždy v nej tíško tlela a čakala na svoju chvíľu. Jačiaca žena má 

prsty v ústach, nejaký mladík jej prikladá na oči svoju dlaň a ťahá ju preč, no 

žena stojí ako prikovaná a ukazuje na červenú kaluž, ukazuje na ležiace telo 

a všetka jej schopnosť niečo vykonať sa sústredila do jačavého kriku. 

Ostatné už vidí Nasťa len cudzími očami, počúva cudzími ušami, 

spočiatku sa jej zdá, že hrôza vestibulu nie je určená jej, ale neznámej cudzej 

žene z pasportu, čo jej bol dal Sťopka hneď prvý deň, ako sem prišla. A predsa, 

aj keď sú to cudzie oči, cudzie uši, ústa, hrdlo, srdce, všetko bolí, páli, ako 

vlastné. Cudzie srdce sa rozbúcha a cudzí jazyk s námahou šepne: 

- Sťopka môj, muž môj, čo ti to urobili...  

Nastine-nenastine dlane si prikryjú tvár-netvár a cíti už len chlad a chlad. 

Sťopka leží v chodbičke záchodu v kaluži krvi zmiešanej  s vodou a močom 

z upchatých mís a zriedená krv sa roztiekla do všetkých strán. Naokolo sú 

porozhadzované novučičké bankovky s portrétom Lenina a každá bankovka je 

poškvrnená krvou, len Vladimír Iľjič hradí z krvavej pohromy neohrozene 

a smelo, s hrdosťou, ktorú jednoduchí a chudobní tak zbožňujú. Nasťa čupí pri 

Sťopkovej hlave ako cudzí človek s cudzím pasportom, hladká mu mokré vlasy 
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a vidí, ako mu spod košele trčia ďalšie bankovky, no aj tie sú krvavé. Pohladila 

ho po hlave a vtedy zbadala strašnú ranu na hrdle. 

 

- Opustil ma, odišiel, - povie Nasťa Galine, ale nepovie, že Sťopka opustil 

spolu s Nasťou celý tento boľavý a predsa taký krásny svet. 

- A to len takto, bez slovíčka? 

- Takto... 

- Stáva sa, pravda, - dumá Gaľa. - Muž odíde a niet ho. Stáva sa. Ale i to, 

že príde...! Hm, ako to chodí na svete - prídeš o muža, prídeš o všetko. Muž je 

muž, darmo je, inak by som bola Jakova dávno vyprášila. Hľaď len teraz, aby 

ťa zdravie neopustilo. A nechal ti aspoň niečo? - ukáže Galina na Nastino 

brucho. 

- Keď ja ani neviem. 

- Mohla si ho nahovoriť, alebo prekabátiť. Je to dobré ak má žena od muža 

dieťa. Dieťa je spomienka na celý život a je zároveň pokračovaním života. Naň 

sa môžeš kedykoľvek obrátiť. Deťom sa netreba brániť, keď majú prísť, nech 

prídu. 

Sprievodca Vasiľ chvíľu popočúval obe ženy, potom vstal a zhodnotil ich 

rozhovor: 

- Veľmi múdro rozmýšľaš, žena. Naša krajina potrebuje vera ľudí, veď 

ideme budovať novú spoločnosť. Také budovanie to ti strávi hromady ľudí, ani 

sa nenazdáš. Keby ste vedeli, koľko ich spadne za rok len pod vlak. Uvarím 

čaj? 

Zvečerilo sa, ľudia povystupovali a tí čo pristúpili, otvorili nové fľaše 

vodky a malinovky, aby sa ľahšie cestovalo. Gaľa rozbalila kus údeného mäsa, 

ukrojila z neho dva plátky a zvyšok chytro zabalila, aby zbytočne 

nerozvoniaval v obščom, jeden plátok podala Nasti, do druhého sa pustila sama.  

O chvíľu tu bol sprievodca s čajom, podal ženám poháre, ostal chvíľu nad 

nimi stáť a pozoroval ich - pri oboch ženách bolo voľné miesto. V okamihu sa 

pozrel na smutnú a pokornú Nasťu, potom zas na životom prekypujúcu Gaľu a 

prisadol si ku Gali.  
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Ženy pochlipkávali horúci čaj, sprievodca Vasiľ si celkom vlastnícky oprel 

ruku o Galine plece a skúmavo sa zahľadel do Nastinej tváre, akoby ho jej 

príbeh rozľútostil. Keď ženy dojedli mäso s kúskom chleba a vypili čaj, Galina 

ožila: 

- A než budeme večerať, zaspievam vám, dobre? 

- Zaspievaj, Gaľka, zaspievaj, - usmeje sa konečne aj Nasťa. 

Gaľa sa zahľadí kamsi preč skrz zafúľané sklo do hustnúcej tmy a sýtym 

hlasom zanôti ťahavú pieseň. Nekonečnú ako cesta na východ a smutnú ako 

prázdna májová noc. 
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