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„Prečo vieš o týchto veciach tak veľa?“
„A ty prečo nie?“

Jedna vec, ktorú Millie  
zaručene vie o svete
Každý vie všetko o narodení, no nikto nemá ani poňatia o smrti.

Toto Millie vždy prekvapovalo. V škole mali knihy s obrázkami 
budúcich mám s  priehľadnými bruchami. Veľa ráz dostala chuť 
nadvihnúť tehotným ženám tričko a presvedčiť sa, či v gravidite 
naozaj vidno dnu. To dáva zmysel, pomyslela si. Dieťa tak má mož-
nosť zvyknúť si na svet skôr, ako naň príde. Ako keby hľadelo von cez 
sklo. Inak by to bol poriadne veľký šok! Svet by bol strašidelný, keby 
sme nevedeli, čo nás čaká. Millie si prezrela aj knižky s kreslenými 
ľuďmi, ktorí sa ľúbia tak veľmi, že muž dá tej panej rybu, ktorá 
do nej vojde a nakladie vajíčka a tie sa zmenia na ľudské bábätko. 
Millie vedela, že deti vychádzajú z toho miesta, kadiaľ sa ciká, ale 
také obrázky zatiaľ nevidela. Po tom, čo pláva v mori, vždy pozor-
ne sleduje svoje cikanie, či sa neobjavia bábätká. Len tak pre istotu.

Dospelí chcú, aby o týchto skutočnostiach vedela, inak by jej 
také knihy nedali. Nikto jej však nedaroval publikáciu o mŕtvych 
veciach. Čo je na tom také tajné?

-

„Dobre,“ začal Karl. „Mucha, milovaná mnohými, navždy v na-
šich mysliach.“ Odkašľal si. Potom zaspieval Boh ochraňuj kráľovnú 
tak potichu, že ho Millie takmer nepočula.

„Hlasnejšie,“ pobádala ho a  on ju poslúchol: „Dlho ži, naša 
vznešená kráľovná, Boh ochraňuj kráľovnú.“ Millie spomedzi 
spodnej bielizne sledovala pohybujúce sa nohy zákazníkov. Keď sa 
k nej blížili, niektoré zrýchlili krok, iné spomalili. Jeden pár zastal 
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úplne. „Nech víťazí,“ Karl spieval z plných pľúc, „šťastná a slávna, 
nech nám dlho vládne.“ Mával rukami a písal prstami do vzdu-
chu. „Boh ochraňuj kráľovnú.“ Potom sa poklonil. Tie topánky 
– široké, čierne a ťažké – boli stále v uličke a jedna noha nervózne 
poklopkávala. Millie si pritiahla kolená k hrudi.

„Už ste skončili, pane?“ ozval sa ženský hlas.
Karl sa pozrel k tým topánkam a vypleštil oči. „Áno, ďakujem, 

pane. Teda madam! Chcel som povedať pani.“
Karla uchopili nejaké ruky a tlačili ho uličkou preč. Žena prikáza-

la: „Poďme.“ Karl sa ospravedlňoval: „Prepáčte, pane! Teda madam. 
Madam! Veľmi ma to mrzí, naozaj som to nechcel povedať. Nesna-
žím sa naznačiť, že by ste nejakým spôsobom pripomínali muža!“

Millie sa pritlačila k tyči uprostred stojana. „Skutočne ste veľmi 
ženská,“ pokračoval Karl. „Prepáčte,“ opakoval dookola, až kým sa 
nestratil z dosluchu. Akási pani sa spýtala: „Čo má znamenať ten 
hurhaj?“ Hurhaj, naznačila ústami Millie a balila si svoju pohrebnú 
výbavu. Plecniak si pritisla k telu a usilovala sa byť čo najmenšia, ako 
bábätká v bruchách žien. Tvár si oprela o kovovú tyč. Bola studená. 
Pohár s muchou sa kýval, akoby vial vánok, a svetlo sviečky vrhalo 
naokolo tiene. Millie prechádzala prstami vzduchom a necítila nič. 
Každého však udržuje nažive. Ako to, že ho nemožno cítiť?

Všimla si, že pomedzi visiacu spodnú bielizeň na ňu stále hľadí 
figurína muža. Pohľad jej opätovala. Páčilo sa jej, ako ju manekýn 
pozoruje. Vzbudzoval v nej pocit, že nedovolí, aby tie mohutné 
topánky vzali preč aj ju.

Millie zostala v  rovnakej polohe až do noci. Nohy v gumá-
koch sa jej spotili, kolená tlačila k sebe. Svetlo v pohári ešte tro-
chu žiarilo a vrhalo tiene. Zdalo sa, že nohavičky sú na krajoch 
pospájané, až vytvorili jedny superobrovské. Tie jej krúžili okolo 
hlavy, približovali sa a Millie bola presvedčená, že sa jej omotajú 
okolo krku a zadusia ju. Vtedy sviečka zhasla, Millie sa zrýchlil 
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dych a líca jej zmáčali slzy. Tvár si zaborila medzi kolená a silno 
zažmúrila oči.

Začula kroky a pomyslela si: Zlaté topánky, zlaté topánky, zlaté to-
pánky. Nepravidelne a nahlas dýchala, ako starí ľudia, ktorí to robia, 
aby ostatní vedeli, že to ešte dokážu. Neobjavila sa však jej mama, 
pretože tie topánky sa kĺzali po zemi a ona tak nechodila. Kroky sa 
približovali a naokolo sa mihali lúče svetla. Jeden dopadol priamo 
na pohár s muchou. Niekto bol celkom blízko, svietil na muchu 
a úplne zastal. Baterka žiarila na sklo ako reflektor či mimozemská 
vesmírna loď, ktorá ho chce uniesť pomocou vesmírneho lúča. Mil-
lie zadržala dych, aby mimozemská baterka nenašla aj ju.

Vtom však kútikom oka čosi zazrela, akýsi záblesk spoza no-
havičiek, a manekýn sa na ňu díval. Z akéhosi dôvodu mal väčšie 
oči. Millie pocítila niečo v žalúdku, ťahanie, akoby tretiu bodku, 
ale to predsa nemohla byť pravda. Zrazu figurína spadla dopredu 
a  kĺžuce sa topánky vykríkli: „Au!“ Baterka s  hrkotom dopadla 
na zem, kde ležal manekýn. Naďalej sa pozeral na Millie. Svetlo 
naňho žiarilo, ako keby bol na pódiu, a Millie si uvedomila, že 
sa usmieva. Dotkla sa pier. Túžila prejsť prstami po tvári figuríny, 
pretože aj ona sa na ňu vo svetle lampičky usmievala.

Ďalšia vec, ktorú Millie  
zaručene vie o svete
Je dôležité mať mamu.

Mamy nosia deťom bundy, zapínajú elektrickú prikrývku, keď 
sa chystajú spať, a vždy vedia, čo dieťa chce, lepšie ako ono samo. 
Niekedy dovolia, aby im deti sedeli v lone a hrali sa s prsteňmi na 
ich rukách, kým v televízii beží program Ber alebo neber.

Millina mama sa pri práci zvŕtala. Vždy prala overaly alebo žehli-
la spodnú bielizeň, čistila lampy či telefonovala, zametala príjazdovú 
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cestu alebo prikrývala veci plachtami. Stále mala spotené a pokrúte-
né vlasy, jej hlas pripomínal husle, znel, akoby sa ustavične usilovala 
zdvihnúť niečo ťažké. Hoci sa Millie veľmi snažila, nepretržite sa 
jej plietla do cesty. A tak sa dievčatko naučilo sedieť tesne pri stene, 
v kúte, byť vonku alebo sa skrývať v kríkoch a na stromoch.

Niekedy, prv než sa vybrala von, zmizla mama nadlho v kúpeľni. 
Millie mala vo zvyku načúvať pri dverách a z miestnosti sa ozýval 
buchot, striekanie a syčanie ako v továrni. Vyšla odtiaľ s farebnejšou 
pleťou a s vlasmi ako z časopisu. Za ňou sa vznášal voňavý oblak.

Raz, keď mama odišla k susedom, si Millie kľakla na podlahu 
v kúpeľni a otvorila skrinku pod umývadlom. Našla v nej veci, kto-
ré bolo treba stlačiť, aby z nich niečo vytekalo. Trpezlivo stáli dnu. 
Millie ich zoradila na chladnej podlahe od najmenšej po najväčšiu. 
Dlho na kozmetiku hľadela. „Hm,“ zahmkala napokon.

Vzala rúž a namaľovala si ním ušné lalôčiky, do vzduchu niekoľko 
ráz strekla parfum, len aby mohla sledovať tú hmlu. Na líca si natrela 
maskaru a nechty zafarbila červeným púdrom. Znenazdania sa vo 
dverách zjavila mama a Millie sa okamžite pokúsila oprieť o stenu, 
aby jej nezavadzala. Matka však vzala dcéru pod pazuchy, posadila ju 
na stoličku a poutierala jej tvár obrúskom. Potom dievčatku učesala 
vlasy, pery natrela rúžom, mihalnice niečím iným a čosi použila aj 
na líca. Mama bola zrazu tak blízko a v hlase jej znel smiech. Otočila 
Millie k zrkadlu, aby sa videla. „Pozri sa.“ Keď sa zadívala, zistila, že 
ak chce, môže byť niekým iným. Novým a dokonalejším.

-

V druhú noc čakania sa Millie rozhodla, že bude novšia a dokona-
lejšia. Chcela, aby k nej mama podišla a povedala: „Prepáčte, ma-
dam, hľadám malé dievča. Nevideli ste ho?“ A Millie by si potom 
sňala klobúk, chrbtom ruky zotrela rúž a zvolala: „Mami! To som 
ja! Millie Birdová!“ Mama by sa zasmiala, vzala by ju do náručia 
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a odniesla do auta. Millie by obchodnému domu zakývala na roz-
lúčku. Zbohom, kaviareň, zbohom, obrovská spodná bielizeň, zbo-
hom, rastliny v kvetináčoch, zbohom, Karl, zbohom, manekýn. Ma-
ma by ju odviezla domov a kým by na večeru pripravovala zeleninu, 
Millie by mohla sedieť na kuchynskej linke. 

A  tak si našla tie najkrajšie šaty – žlté a  ľahké ako obláčik – 
a natiahla si ich na svoje oblečenie. Podišla k stojanu s líčidlami, 
z ktorého ako návnady viseli na kovových háčikoch čierne ume-
lohmotné škatuľky. Vybrala si tie, na ktoré dočiahla. Opatrne si 
naniesla rúž, očné tiene a lícenku, presne ako jej to ukázala mama. 
„Vidíš?“ oslovila figurínu. Potom objavila mäkký červený klobúk. 
Nechty si natrela zeleným lakom. Zahľadela sa na obuv. Vedela, že 
gumáky ju pravdepodobne prezradia, ale nemienila si ich vyzuť. 
Ani teraz, ani nikdy. Na podrážky si lepiacou páskou pripevnila 
štyri hračkárske autíčka a korčuľovala sa po obchode.

Premávala sa okolo stojanov s veľkým množstvom podprseniek. 
Viseli tam zoradené ako vojaci čakajúci na povolanie do boja. Mi-
llie sa ponorila do minulosti a v spomienkach videla mamu vychá-
dzať zo sprchy. Vlasy mala mokré a prilepené k hlave, z pokožky 
jej stúpala para. Prsia jej viseli ako balóny naplnené vodou, a keď 
prechádzala z kúpeľne ku skrini, zdalo sa, že sa pokúšajú navzájom 
udrieť. Natiahla si ramienka a všimla si, že sa na ňu Millie pozerá. 
„Aj ty raz také budeš mať,“ ubezpečila ju.

Millie ich však nechcela. Nikdy. Raz našla v  ockovom noč-
nom stolíku nejaké časopisy. Zovšadiaľ trčali prsia, boli obrovské 
a požadovačné. A potom ešte existovala tá nahá žena, čo nebola 
jej mama, a  raz popoludní sa skryla v  ich kúpeľni. „Nevidela si 
ma, jasné?“ oznámila Millie. Ženine bradavky priťahovali pohľad 
dievčaťa ako magnety. Millie si pomyslela: Ale videla.

Prekorčuľovala do oddelenia hračiek, po jednej povyťahova-
la z  regála stolové hry a  zoradila ich pred manekýnom. Uložila 
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tam Twister, monopoly, Hádaj kto?, dámu, šach, Backgammon, 
scrabble, Človeče, nehnevaj sa, Angry birds a domino. Netušila, 
ako sa hrajú, len hádzala kockou raz za seba, druhý raz za figurínu, 
posúvala postavičky dookola a panáčiky z Človeče sa prizerali, ako 
nahnevané vtáky zlostne ďobkajú do šachového kráľa.

„Po tom, čo si ho udrel do hlavy, sledovala som ho,“ oznámila 
manekýnovi, košík podprsenky si umiestnila na ústa a vzadu si ju 
zaviazala. „Z hygienických dôvodov,“ vysvetlila tlmeným hlasom 
a myslela pri tom na seriály z nemocničného prostredia, ktoré často 
sledovala jej mama. „Išiel tam,“ vyhlásila a ukázala na kanceláriu 
v zadnej časti obchodu. Písmenká zo scrabble dala do škatule od 
dámy. „K hlave si priložil vrecko mrazeného hrášku. Potom zaspal. 
Vo dverách nechal kľúč.“ Zdvihla ho nad hlavu a víťazoslávne sa 
usmiala. „Zamkla som ho.“ Potľapkala figurínu po temene. „Som 
tvojou dlžníčkou,“ zašepkala jej do ucha. 

Millie pozvala na večeru postavičky z  Človeče, manekýna 
a hračkárskeho psa, ktorý vyzeral presne ako Rambo. Posadila ich 
k  najväčšiemu stolu, aký v  oddelení nábytku našla. Bol takmer 
dvakrát väčší ako ten, čo mali doma, nepokrývali ho však kruhy od 
šálky s kávou ani vosk a na jednej z nôh nesvietilo Millino meno. 
Podložky, servítky a misky boli biele a rovnaké.

Figurínu vyložila na stoličku za vrchstolom a Ramba posadila 
na obrúsok. Panáčiky z Človeče na ňu zízali z druhej strany. Páčilo 
sa jej, ako na ňu hľadia, akoby od nej niečo očakávali. „Dobre,“ 
zhodnotila, odkorčuľovala preč a o chvíľu sa vrátila s plným ná-
ručím stužiek. Pohádzala ich na stôl, uviazala okolo stoličiek a na 
vidličkách urobila mašličky. 

Vedľa figuríny pripravila miesto pre mamu.
Len tak, pre istotu.
Millie odsunula stoličku medzi figurínou a Rambom, uhladila si 

šaty a upravila klobúk. Cítila, ako sa na ňu manekýn pozerá. „Čo 
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je? Iba sa trochu zdržala.“ Odkašľala si. „Drahý Bože,“ začala. Ruky 
spojila k  modlitbe a  napoly privretými očami sledovala panáka. 
„Dnes podávame ako predjedlo kolovú polievku, hlavný chod sú 
hady a dinosaury so šalátom z mätových lístkov a  ako dezert ba-
nánový zmrzlinový pohár. Dúfam, že je to v poriadku.“ Naliala si 
hroznový džús. „Najskôr si však pripime.“ Postavila sa a poštrngala 
si s pohármi všetkých prítomných. Potom to zopakovala, rýchlejšie 
a rýchlejšie, pretože to znelo ako hudba. Korčuľovala z jednej strany 
stola – cink cink cink cink – a vzápätí z druhej – cink cink cink. 

Namiesto na stoličku sa posadila na stôl, pretože ona bola šéfka. 
Všetci jedli a rozprávali sa o tom, ako susedov pes kaká na ich tráv-
nik, že pani Puckerová si stále objednáva drahé líčidlá, ale vôbec jej 
to nepomáha, a že Ablettovi je iste veľmi ľúto, že prešiel do iného 
klubu, pretože jeho noví spoluhráči hrajú ako malé deti. Manekýn 
ju po celý čas bez slova a bez žmurknutia pozoroval.

Ďalšia vec, ktorú Millie  
zaručene vie o svete
Millie netuší, kde je ockovo telo. Keď za ním prišli na cintorín, bol 
v malej skrinke v stene. „Ocko je priveľký, nevmestí sa tam.“

„To je zázračná skrinka,“ odvetila mama.
„Ako zázračná?“
„Jednoducho zázračná, jasné?“
„Môžem sa pozrieť dnu?“
„Ak to urobíš, kúzlo prestane fungovať.“
„Ako s Mikulášom?“
„Presne tak.“
Millie dala Perrymu Lakovi, veľkému chlapcovi zo školy, ktorý 

vie všetko o všetkom, vrecko hrozienok. „Čo sa stane s telami, keď 
ľudia zomrú?“
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Perry si vložil do úst za hrsť hrozienok a požul ich. „To od nie-
čoho závisí.“

„Od čoho?“
„Od toho, koľko tohto ešte máš.“
Na druhý deň mu Millie vysypala k nohám celý obsah plecniaka. 

Bola v ňom kopa balíčkov s hrozienkami. Jeden otvoril a obsah si 
vysypal do úst. „Stvrdnú.“

„Stvrdnú?“
„Áno. A zostanú studené.“
„Studené?“
„Hej.“
„Ako umelá hmota?“
Pokrčil plecami. „Asi.“
„Scvrknú sa?“
„Či sa scvrknú?“
„Áno.“
Vyhodil jedno hrozienko do vzduchu a chytil ho priamo do úst.
„Mŕtvoly sa nescvrkávajú.“

-

Millie polievala misku vrchovato naplnenú banánovými lízankami 
čokoládovou polevou, keď jej zrazu čosi napadlo. Chytila maneký-
na za ruku. „Neuraz sa, ale...“ začala. Jeho ruka bola chladná a hľa-
del na ňu ako kreslená postavička. „Aj ty si mŕtva vec?“

Tretí deň čakania
Millie sedela v  kancelárii v  zadnej časti obchodného domu. Za 
denného svetla vyzerala miestnosť inak. Stál v nej stôl s úhľadne 
uloženými papiermi, perami a  so spinkami a  s priehradkami na 
prijatú a odosielanú poštu, ktoré boli prázdne. Millie vzala jednu 
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spinku, pero a každú vec uložila do inej priehradky. Žlté šaty, ktoré 
mala na sebe v predchádzajúci večer, ležali zložené uprostred stola. 
Na stene visela veľká televízna obrazovka. Prstom potočila kolieska 
na hračkárskom autíčku naspodku gumákov.

Otvorila svoju Knihu mŕtvych vecí, položila ju na stôl a vyrov-
nala stránky. Zadívala sa na obrázok zázračnej skrinky s ockom, 
ktorý dnu namaľovala. Pomlčka medzi číslami akoby pulzovala. 
Millie už teraz vedela o pomlčkách a spojovníkoch. Dajú sa nosiť 
vo vreckách. Harry Bird, písalo sa na obrázku. 1968 – 2012. Na-
vždy v našich srdciach. Millie poslednú vetu zopakovala nahlas. 

-

„V  čom srdci?“ spýtala sa mamy. Stáli pred ockovou zázračnou 
skrinkou a držali sa za ruky, akoby si obzerali nejakú maľbu.

„Vo tvojom,“ odvetila mama.
„A vo tvojom nie?“
Mama si odkašľala. „Samozrejme, že áno.“ Millie sledovala, ako 

krúti prsteňom. V ten týždeň ho začala opäť nosiť.
„A čo ostatní?“
„Aj v ich srdciach, Millie.“
„Tak prečo to tam nie je napísané?“
„Millie!“ Mama striasla dcérinu ruku, kľakla si na zem a hlavu 

si zaborila do dlaní.
Millie nehybne stála. „Mami?“
„Pretože nič nie je zadarmo, Millie,“ ozvala sa napokon. „Ani 

len takáto prekliata somarina.“ Mama vstala, nepozrela sa na dcéru 
a odchádzala k autu. „Poď,“ povedala. Millie sa ešte raz pozrela na 
ockovu zázračnú skrinku a potom matku nasledovala.

Keď ich v ten večer navštívili tety z tenisu, jedna z nich Millie 
objala a vyhlásila: „Jeho telo je preč, ale duša je stále s nami.“

„Je v zázračnej skrinke?“
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