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5. deň
.....................................................................

Tuším som nespala už šesťdesiatšesť hodín. Strácam prehľad o čase 
a  skutočnosti. Ako to ľudia dokážu zvládnuť? Zachovi sa poda-
rí zaspať zakaždým, keď sa Sam prebudí, ale kým malého preba-
lím, prezlečiem, nadojčím a umyjem si klobúčik na bradavku, som 
taká prebratá, aká som nebola ani po tom, čo som do seba kopla dva 
energetické nápoje, aby som naraz oznámkovala štós slohových prác 
a počas trojdňového víkendu mohla pozerať celý seriál Orphan Black.

Musím sa pokúsiť zaspať.
Musím zaspať.
Predstavujem si, že v hlave mi znie hlas mojej učiteľky jogy.
Viečka mi oťažievajú.
Plecia mi klesajú.
Dýchaj.
Dýchaj.
Dýchaj.
Doriti.
Malý je zase hore.
Čas sa počíta odznovu.

Prvá prehliadka u lekára
Preboha, načo máme vláčiť novorodenca do ordinácie? Po prvé, pri-

padá mi to ako absolútna kravina. Po druhé, len teraz nás pustili z ne-
mocnice. Je to test, aby zistili, či sa o potomka viem postarať, a ak nie, 
tak mi ho vezmú? Čo si počnem s kŕdľom usoplených detísk, ktoré 
v čakárni vychrlia na môjho malého smrtonosné bacily? No najmä čo si 
s tým počne novorodenec?

Zach a ja (poznámka: väčšinou, keď hovorím Zach a ja, myslím 
tým ja, Zach mi iba súhlasne prikývne) sme v posledných mesiacoch 
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pred Samovým narodením obchádzali pediatrov. Chceli sme nájsť 
inteligentného odborníka, ktorý presadzuje očkovanie, ale rozumie 
mojim iracionálnym obavám a ešte je aj vtipný. Vlastne vtipná, lebo 
to musela byť žena, keďže v  týchto záležitostiach rovnosť pohlaví 
neuznávam. Vybrali sme si doktorku Zalovú, nízku ostrú lekárku 
židovského pôvodu s úžasne pokojným vystupovaním a mnohoroč-
nými skúsenosťami s rodičovským šialenstvom.

Zach a ja teda vchádzame do jej čakárne. Sam sedí v autosedač-
ke. Mamičkovská paranoja upriami môj pohľad na dve deti: jed-
no kašle a ani si nezakrýva ústa (hej, matka, prestaň tárať do mo-
bilu a okamžite nauč svojho potomka základné hygienické zásady!) 
a druhé sa krčí na stoličke a fňuká s hlavou na maminom pleci. Naj-
radšej by som cez Sama v autosedačke prehodila igelit, no rozmys-
lím si to. Asi by to nebolo najbezpečnejšie. Okrem toho, igelit som 
nechala doma. Zach sa chystá položiť autosedačku iba dve mies-
ta od schúleného drobca, tak schytím rukoväť a vyčarím hrozivý 
úsmev, ktorým mu radím: Bez slova ma poslúchni a vyslúžiš si zmrz-
linu. Vzápätí veľavýznamne pomykám bradou, aby som naznači-
la, že pre nás je najvhodnejšie miesto to, ktoré je od dvoch chorľav-
cov rovnako ďaleko. Len nech sem nevojde nikto ďalší, inak budem 
musieť prepočítať súradnice.

Kašliak a Schúlený idú do ambulancie pred nami a hneď dý-
cham pokojnejšie (hoci nie priveľmi zhlboka, nechcem totiž in-
halovať poletujúce baktérie). O desať minút sestrička vystrčí hlavu 
z dverí a zakričí: „Sam!“ Náhle si uvedomím, že novorodenec ve- 
dľa mňa je skutočný človek so skutočným menom. Prinesieme ho 
do kabíny číslo štyri a sestrička nám dá pokyny, aby sme ho vy-
zliekli do plienky. Usilujem sa o rýchle pohyby, lebo cítim jej netr-
pezlivosť, no rady maličkých patentiek sú pre mňa stále španielska 
dedina. Napokon pánko veľkomožný otrčí svetu svoje zvráskavené 
bruško s odporným čiernym pahýľom na pupku a je pripravený na 
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odváženie. Vložím ho do vaničky na váhe, ktorá pod ním prenika-
vo zavŕzga. „Presne tri kilá,“ prečíta sestrička z číselníka.

„To je viac, ako vážil pri narodení,“ poviem Zachovi. „To zname-
ná, že bradavky mi neobžúva nasucho.“

Doktorka Zalová Sama zakrátko prezrie, ale z  toho, čo hovo-
rí, veľa nepočuť. Sam jačí, akoby ho na nože brali, a  ja som stále 
v šoku, že moje telo funguje správne, produkuje mlieko a živí die-
ťa, ktoré dokonca priberá. Možnože sa predsa len dokážem posta-
rať o ľudskú bytosť. Aspoň o takú trojkilovú.

Pre: Louise

Od: Annie

Lou, prepáč, že som Ti ani raz nezavolala naspäť. Vravela si, 

že po narodení dieťaťa z mojej bývalej osobnosti zostane iba 

telo – zombík. Fakt si myslím, že sa mi olupuje pokožka. Áno, až 

tak zle vyzerám. Rovno mi z milosti zotnite hlavuuuuu... niekto-

ré u som musela vymazať, lebo som zaspala s prstom na kláve-

se. Potom ma zobudil Sam. Prečo to v  jednom kuse robí? Po-

moc! Viem, že mi nemôžeš pomôcť. Viem, že si doma s Jupiter 

a druhé dieťa z Teba vyletí každú chvíľu, takže nemám právo 

šomrať, lebo Tebe budú onedlho brániť v spánku až dvaja ľudia. 

Škoda, že som nedávala lepší pozor, keď si mi vysvetľovala, aké 

ťažké to majú matky.

Odpoveď bude asi nie (presnejšie, odpíšeš: Vtedy budem ro-

diť!), no nechceš prísť v utorok na Samovu obriezku?

Ak máš čo obrezať, dones to, môže to byť aj ceruzka. Prepáč, 

asi to nie je vtipné a ani to nedáva zmysel, ceruzky sa strúhajú. 

Budem ešte niekedy duchaplná?

Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Annie
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Louise je stará kamoška, desať rokov spolu učíme na Parkerovej 
a dosiaľ ako jediná priznávala, že s dieťatkom nie je všetko len ružové 
(prípadne belasé). Dúfala som, že z nej hovorí iba jej typický sarkazmus.

6. deň
.....................................................................

Dnes prišla moja mama, pomáha mi plánovať obriezku. O obriezke má 
každý svoju teóriu a každý rád prispeje názorom, čo vidieť aj z vtipných 
komentárov na facebooku. Bývalý spolužiak zo strednej označil deň, 
keď mu ju spravili, za najhorší v živote muža a podľa druhého bola oby-
čajným štipnutím. Ja som sa pre ňu rozhodla, lebo patrí k židovským 
zvykom a mohel ju údajne vykonáva lepšie ako zdravotníci v nemocni-
ci (to som sa dozvedela z poučných príbehov kolegov a poučné príbehy 
o penisoch si nikdy nedám ujsť). Okrem toho, teta Edie už objedna-
la studenú lososovú misu. Zach síce nie je Žid, ale obriezku podporu-
je, pretože nechce, aby mal Sam neskôr v pánskych šatniach problémy. 
V súvislosti s tým sa pýtam: Naozaj si chlapi navzájom tak detailne ob-
zerajú penisy, že presne vedia, kto je obrezaný a kto nie? Prečo sa rad-
šej neskrývajú v  sprchách alebo sa nemotorne nezahaľujú osuškami, 
pod ktorými si diskrétne oblečú spodnú bielizeň, ako to robia dievčatá?

Obriezka sa má konať na ôsmy deň chlapcovho života, lebo pred ti-
síckami rokov ktosi tuším dospel k záveru, že v ten deň dieťa najmenej 
cíti bolesť či niečo podobné. Opäť to dokazuje, že ľudia kedysi rozume-
li svojim deťom viac, ako to platí pre mňa.

Spomenula som, že mi každú chvíľu odpadnú bradavky?
Zachove mamy mi dnes poslali bizarný darčekový kôš s detskými 

vecičkami, no to som mohla očakávať. Keď mal Zach šestnásť, jeho 
mama Dawn a otec Stewart sa rozviedli. Mama sa vrátila do školy, aby 
si spravila doktorát z tvorivého písania, tam sa zoznámila s profesorkou 
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ženských štúdií Mimi a šialene sa do nej zamilovala. Odvtedy sú spolu, 
učia v Seattli. Na svadbe viedli Zacha k „oltáru“ jeho otec a dve mamy. 
Svokor sa takmer hneď po rozvode znovu oženil, vzal si dámu, s ktorou 
som sa nikdy veľmi nezblížila. Nanešťastie, pred piatimi rokmi zomrel 
na rakovinu pľúc a Zachova nevlastná mama si vzala do hlavy, že všet-
ci sa poškriepime o dedičstvo. Pritom Zach túžil iba po otcovej zbierke 
memorabílií Johnnyho Casha a o tú musel bojovať s macochou, aj keď 
jej akurát liezlo na nervy, že manžel míňal peniaze na exponáty. Cash 
napokon pripadol Zachovi (žiaľ, keš si nechala ona) a teraz s nevlastnou 
svokrou komunikujem raz ročne cez vianočné prianie.

Zato Dawn a Mimi sú zábavné, hoci také poriadne, že na návšteve 
u nich sa naupratujem viac ako doma v každodennom živote. Po tom, 
čo si v kúpeľni umyjem ruky, by som nikdy neutierala celé okolie umý-
vadla, ale v ich domácnosti sú kvapky na obkladačkách zakázané. Keby 
len videli hrôzu, na ktorú sa dnes zmenilo naše umývadlo, zapchaté 
zubnou pastou a f ľakaté od vody aj všeličoho iného! No asi ho nechám 
tak až do ich príchodu na budúci mesiac. Zatiaľ sa môžem tešiť z dar-
čekového koša plného feministickej literatúry o výchove detí, dupačiek 
z biobavlny, nefarbených a jednotvárne béžových, a z čaju pre dojčia-
ce matky, ktorý chuťou trochu pripomína palacinky z rozomletej kôry. 
Ako niekto zistil, že táto hnusoba podporuje produkciu materského 
mlieka, ak to predtým neochutnal?

Neskôr
Mamina návšteva, to bolo najmagickejších šesť hodín, aké som 

v  novom živote zakúsila. Varovala Sama, a  tak som sa osprchovala 
bez strachu, že ho prebudím alebo že do kúpeľne vrazí Zach s neja-
kou otázkou (hoci desivé je už samo sprchovanie hojacej sa hrádze). 
Niežeby som Zachovi mohla niečo vyčítať. Nikdy sa neponosoval, že 
musí prebaľovať, dokonca ani vtedy, keď sa skoro povracal, ale aj tak 
žije v ilúzii, že o novorodencoch mám viac poznatkov než on. Vytis-
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la som drobca na svet, to však neznamená, že viem, ako ho treba ďalej 
formovať, a formovaním myslím napríklad strihanie nechtíkov. Samo-
va detská lekárka žartom utrúsila, že niektorí nevedomí rodičia deťom 
radšej nechty odhryznú. Tvárila som sa, že také niečo by mi nezišlo na 
um. Sú iné ženy o toľko šikovnejšie? Nie som náhodou úplne mimo?

Pre: Annie

Od: Annika

Ahoj, Annie!

Vďaka, že ma voláš na obriezku. Môžem prísť aj so svojím no-

vým chalanom Andersom? Mali by sme doniesť nejaký darček? 

Hotdogy? Koktailové párky? Leukoplast?

Maj sa, moja.

Annika

Annika je moja blízka kamoška ešte z vysokej. Teda aspoň na vyso-
kej sme si boli blízke. Zopár rokov sme spolu aj bývali, chodili sme na 
náhodne vybraté semináre ako keramika a fínčina, randili sme s tými 
istými hipstermi a založili sme kapelu s názvom Cikám rovno. Anni-
ka spievala, ja som hrala gitarové sóla. Nikdy som nebola virtuózka, 
ale ak som sa už nejaký akord naučila, hrala som ho veľmi dobre a naj-
mä dookola.

Ku koncu školy sa Annika rozhodla, že nemá záujem o diplom, a od-
sťahovala sa do Švédska s chalanom, ktorý sa s ňou zoznámil na fínči-
ne. Po tom, čo sa ich vzťah skončil, odsťahovala sa do Barcelony s cha-
lanom, ktorého stretla vo Fínsku. Opakovanie je fakt matka múdrosti. 
Od výšky až dodnes, keď máme tridsaťšesť rokov, žila tuším v sedem-
nástich štátoch a s rovnakým počtom mužov. Ba možno aj s viacerými. 
Pred rokom zakotvila neďaleko Chicaga a pracuje ako plánovačka ve-
čierkov pre neziskovú spoločnosť. Aj tak sme sa stretli len niekoľko ráz. 
Práca a tehotenstvo mi jej navštevovanie vo veľkomeste skomplikovali. 
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Ani ona za mnou na predmestie nedorazila. Už nemáme podobné záuj-
my či podobný časový program. Ja som skôr človek, s akým možno cho-
diť na obed, kým Annikin spoločenský život sa začína, až keď si líham 
do postele (cez týždeň chodievam spať so sliepkami o pol desiatej). Stá-
le sa celkom nepreladila na dospelé správanie, čo vysvetľuje, prečo chce 
na obriezku priviesť nového frajera. No aspoňže uvidí Sama.

7. deň
.....................................................................

Už si pomaly nemáme odkiaľ objednávať jedlá. Aj Doogana štósy 
prázdnych polystyrénových obalov viditeľne hnevajú (sľubujem, že ich 
umyjem a  zrecyklujem, len čo sa trochu vyspím, kocúrik). Som ne- 
smierne vďačná, že Zach bez odvrávania chodí po indické, čínske, 
thajské a mexické obedy či večere. Keby sme sa stravovali v reštaurá-
ciách s rýchlym občerstvením, asi by som ho hneď poslala po burger 
veľký ako kapustná hlava. Ibaže v tých nejedávame a vlastne nekon-
zumujeme ani mäso. Prečo? Tuším to má niečo spoločné s prídavný-
mi látkami a s odporom k utrpeniu zvierat. Dopekla, už nech je Zach 
naspäť s dvojitým čokoládovo-karamelovým koktailom z reštiky Steak  
and Shake. Rýchlo!

STATUS NA FACEBOOKU

Komu okrem mňa sa hnusil zaschnutý šrapnel z pupočnej šnú-

ry na brušku novorodenca?

O desat’ minút
Že som Zachovi vďačná za nosenie jedál? Sprostosť. Závidím 

mu. Najradšej by som ho preklala očami od zlosti, že môže vypad-
núť z domu, kým musím zostať s pánom Vreštiakom. Ohluchnem!
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Ďalšia žena na facebooku si vymenila profilovku za ultrazvukovú 
fotku embrya. Prečo to ľudia robia? Po prvé, nie je to ich portrét, a po 
druhé, tie snímky z ultrazvuku sú prinajlepšom nezreteľné a prinaj-
horšom takmer odporné. Nemienim nikomu nazerať do vnútorností, 
preboha. Ak je to pokus o získanie šesťtisíc lajkov vášho tehotenstva, 
radšej to oznámte inteligentným statusom. Ako bol ten môj: „Toto 
leto na Kilimandžáro asi nepoleziem, pretože BUDEM RODIŤ!“

Bol to hlúpy status, uznávam.
Dnes som zavesila ďalšiu povinnú fotku svojho syna. Už mám šesť 

komentárov a  tri z nich vyhlasujú: „Akoby Zachovi z oka vypadol.“ 
Preboha, tým ma chcú potešiť? Ktorá mama si povie: Túto ľudskú by-
tosť som desať mesiacov nosila v bruchu a potom som ju s nadľudským úsilím 
prepasírovala cez svoj dámsky otvor, čo mi tak rozhádzalo hormóny, že kaž-
dú noc prepotím tri tričká a podprsenky, ale fakt sa idem pominúť od rados-
ti, že moje dieťa sa podobá na môjho manžela a nie na mňa. Facebook, čo 
mi to robíš? Za koho sa považuješ, Jenny Krakovitzová, s ktorou som 
chodila na strednú? Tuším sme si v puberte vymenili maximálne dve 
slová a teraz sme také kamošky, že mi na facebookovú stenu môžeš vy-
pisovať urážky typu: „Akoby Zachovi z oka vypadol.“ Trhni si! Nebo-
la si náhodou roztlieskavačka? Nemala som ťa plné zuby už na stred-
nej? Teraz ťa mám určite!

Myslím si, že vyzerá ako plešivejúci starý chlap, milá 

Roztlieskavačka.

To si niekam strč, Jenny Krakovitzová.

Zach sa konečne vrátil s vyprážaným syrom a koktailom a ja dúfam, 
že nik si nestihol prečítať môj komentár na facebooku skôr, než som 
ho vymazala.
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