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Péter Zilahy - Posledná žirafa v okne (fragmenty)

Ablakzsiráf  1 bola obrázková kniha, z ktorej sme sa učili čítať, keď sme ešte čítať nevedeli.
Ja som už čítať vedel, ale musel som sa čítať učiť, lebo veď načo by inak bola škola.
Ablakzsiráf nám v abecednom poriadku zrozumiteľným spôsobom predostieral život. Všetko
malo svoje miesto a zmysel, prenesený i neprenesený, dozvedeli sme sa, že Slnko vychádza
na východe, srdce máme na ľavej strane, že Veľká októbrová revolúcia bola v novembri, a že
cez okno prúdi svetlo – aj keď je zatvorené. V Ablakzsiráf bolo plno sedemhlavých drakov,
víl, čertov a princezien, o ktorých sa tam písalo, že nejestvujú. Pamätám si štyroch
nejestvujúcich drakov a tiež troch princov. Alblakzsiráf nás po slabikách učil čítať medzi
riadkami. Bolo to prirodzené, ako Macko Uško, ktorý nám dával dobrú noc, nikoho nenapadlo
na nič sa pýtať.  Ablakzsiráf je ablakzsiráf. Ablakzsiráf je moje detstvo, šatňa, telesná,
nepretržitý rast, vek pred krajším vekom, mäkká diktatúra, moja domáca úloha, moja
nevinnosť, moja generácia.  Ablakzsiráf je kniha, ktorej jednou z postáv som ja. O dvadsať
rokov neskôr sa ma na to ktosi spýtal, a až vtedy som si uvedomil, že prvé slovo je alfa a
posledné omega, ablak a zsiráf.  Áno. Oblok je začiatok, cez oblok prúdi svetlo, a žirafa je
konečné nekonečno, surrealizmus, horiace žirafy,  všetci večne živí!  Lexikon v ktorom stojí
to, čo sa doň nezmestilo.

Bol som panic, ale nevzrušovalo ma to. Nemal som tušenia. Svet bol čierno-biely, bolo to
jasne vidno aj v telke. Aj dnes mám pred očami predĺženie finálového zápasu Holandsko –
Argentína, Baader – Meinhof a spojenie Sojuz – Apolo, smrť kráľa Elvisa, (otec bol úplne
mimo, nechápal som prečo), erupcia plynu v Zsane, sopečný oblak nad vrchom Sv. Heleny,
vesmírny let maďarského kozmonauta, majstrovstvá sveta v Budapešti. Šport bol v čierno-
bielej zaujímavý, počas boxu sme museli sledovať, kto má koľko prúžkov na ponožke.  Aj z
prvého rande si pamätám len toľko, koľko mala baba pásikov na ponožke, farba očí je
neurčitá, vidím ju čierno-bielo.  Po mojom prvom bozku naši kúpili farebný televízor, a
vysvitlo, že Holanďania sú oranžoví, taliani modrí, ba sú aj zelený a červený diabli, iba
Nemci ostali čierno-bieli, akoby za trest, aj krajinu majú rozpolenú, nezávidel som im.

Počas televíznych novín prebiehalo kúpanie. Mama občas vošla pozrieť, či som sa neutopil.
Otec zatiaľ v obývačke pozeral telku. Aby ma vedeli ochrániť pred klamstvami, museli poznať
detaily. V kúpeľni bolo počuť len matkine povzdychy, že robím brajgel okolo vane a vytopím
celý byt. Potopil som sa. Pod vodou ma oslovil akýsi hlas, a rozpovedal mi, čo sa v ten deň
stalo vo svete: V Bangladéži zosuvy pôdy zavalili 150 ľudí, kdesi v západnej Afrike vypukla
revolúcia, otvorili novú škôlku a jednu plaváreň, a MTK porazil Fradi na 2:1. Nevedel som
kto mi posiela tie správy, a prečo, ale bolo jasné, že so mnou má plány, lebo mi pošepol aj
to, aké bude počasie.  Na druhý deň som vo vani rozpoznal už hlasov niekoľko, čo bolo
jasným dôkazom toho, že mám dočinenia s nejakou organizáciou. Ich spôsob komunikácie
bol logický, ja som s nimi hovoriť nevedel, lebo pod vodou sa nedá rozprávať, no oni sa so
mnou vedeli spojiť bez vedomia mojich rodičov a vychovávateľov iba počas kúpania.
Nechápal som, prečo je pre organizáciu také dôležité, aby som mal podrobné informácie o
vojenskom cvičení v Poľsku, alebo o tom, ktoré zadunajské dediny dostanú štatút mesta, ale
vedel som, že keď budem pozorný, dajú mi znamenie. Môj život nadobudol pod vodou hlbší
zmysel. Keď ma moja nič netušiaca matka v istú nedeľu počas umývania vlasov strčila pod
vodu, príjemný ženský hlas mi pošepkal do ucha, že ľadové krúpy zničili úrodu. Pochopil som
čo odo mňa chcú, a úprimne povedané, nebolo mi to proti vôli: robiť neplechu. Pred spaním
som po tme v posteli aj pred tým zápasil s ponorkami a stíhačkami, stávalo sa, že som
skončil na dlážke, a len svojej neoblomnej vytrvalosti som vďačil za to, že mi nikdy neušlo
konečné víťazstvo. Od tej chvíle som ako usilovná včelička sabotoval budovanie našej
ľudovej demokracie. Moju cestu lemovali zemetrasenia, výpadky elektriny a výbuchy plynu.
S pomocou informácií získaných vo vani som identifikoval vojenské objekty. Keď odovzdali
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do užívania továreň, alebo elektráreň, bol som pri tom, a plnil si svoje poslanie. Varšavská
zmluva prešľapovala za železnou oponou netušiac, že rozvracač je v dome.

Neľahká cesta môjho pohlavného dozrievania bola lemovaná úmrtiami komunistických
diktátorov. Môj prvý sexuálny zážitok ma zastihol vo chvíli smrti Mao Ce Tunga, kedy ma v
škôlke uhryzla dievčina menom Diana. Keď zomrel Tito, začal som mutovať, keď skonal
Brežnev mal som polúciu. Tri dni púšťali v rádiu iba vážnu hudbu, čo som pokladal za mierne
premrštené, v niektorých školách boli dokonca prázdniny. Potom sa dlho nestalo nič, a tak
som spravil pokus a vzal som isté dievča do kina, ale film bol príliš dobrý, takže som dostal
kŕč do ruky. Na gymnáziu nabrali udalosti rýchly spád, prvý bozk delilo od búrlivej noci iba
niekoľko mesiacov. Po Andropovi aj Černenko otrčil kopytá. O niekoľko týždňov ich
nasledoval Enver, o tom radšej pomlčím. V čase Ceausescuovej popravy som sa oboznámil
s bodom G. Kim Ir Sen preskupil moje vedomosti podľa iných hľadísk, našťastie súd
obvinenie zrušil. Fidel.  Zem sa vykloní zo svojej dráhy.

Prvá vec, na čo si zo svojho detstva spomínam: leziem v škôlke po štvornožky počas
popoludňajšieho odpočinku. Na bielu prikrývku svieti mesiac cez zatiahnuté závesy. Nemohol
to byť mesiac, lebo večer sme v škôlke neboli. Leziem po štyroch pod posteľami a bojím sa,
že keď sa ostatní prebudia, aj ja sa zobudím. Som sám, takmer fiktívne decko, balansujem
po vŕzgajúcich parketách, omrvinky sa mi vdierajú do kolien. Som malý, nikto ma nevidí.
Som malý, nikto ma nevidí a ja sa plazím napred po obrovskej miestnosti, akoby som takto
šiel už hodiny. Obchádzam ruky, a nohy visiace  medzi bielymi plachtami. Drichmú
anjeličkovia. Obláčiky plávajú nado mnou   pekne pravidelne jeden za druhým, raj pedofilov,
mäkké vankúšiky prstov, jamôčky na líčkach, kučeravé pramienky vlasov. No! Niekto do
mňa pod posteľou vrazí, hlavy o seba ťuknú, nevidím mu od plachty do tváre. Funí mi do
tváre, má horúci dych. Blížia sa vychovávateľky, biele plášte, biele ponožky a biele papuče,
krčíme sa pod posteľou, chytí ma za ručičku svojou ručičkou, spotenou dlaňou. Ach!

Na pracovnom vyučovaní sme si strúhali meče a ražne, rozpaľovala nás studená vojna. Civel
som s otvorenými ústami, keď nás prepadli Indiáni, šíp sa mi zastavil v hrdle. Raz som bol
jenki. V nemocnici ma už čakali, a sťažovali sa, že ich v poslednej dobe zanedbávam. Po
päťdesiatom šiestom  zakázali hračkárske zbrane, aby sme sa do boja príliš nevžívali. So
zbraňami vyrobenými podomácky sa dalo zabíjať. Rusi boli väčšinou Indiáni a Američania
kovboji, ale netrvalo dlho a bojoval každí proti každému. Nemeš dostal mačetu, jeho otec
bol vo Vietname. Hodila sa v bojoch v džungli, ale strelných zbraní bolo poriedko. Dovtedy
som otca otravoval, kým mi zo západu nedoniesol revolver z umelej hmoty. To bola bomba.
Nesťažujem si, mali sme všetko: digitálky, južné ovocie, angličáky.
Otca nepovýšili, lebo nevstúpil do strany, ale ako odborník bol nenahraditeľný takže dostával
vysoké prémie. Moji rodičia sa politikou nezaoberali. Nadávali na zriadenie, ale nebojovali
proti nemu. Aj na mňa nadávali, ale nebojovali proti mne, chápali, že by nemali by šancu.

V roku 1956, v roku päťstého výročia víťazstva bitky pri Belehrade rozstrieľali Budapešť.
Sovietská armáda oživuje tradície štyridsiateho štvrtého so zapojením nových území. Mesto
je plné dier, diery na stenách domov, diery medzi domami, nové diery sa miešajú so
starými, stáva sa večnou témou rozhovorov, že či ten ktorý dom je taký od invázie, či od
revolúcie, a keď tak, od tej v roku 56, alebo 44, nemôže to byť od štyridsiatehoštvrtého,
lebo je to nová stavba, keďže to je bauhaus, pozri tú oblú terasu.  Potom napadol sneh a
jamy zakryl, a znova snežilo a starý sneh sa zmiešal so starým, a už nikto, nikdy viac
nevedel, ktorý sneh zasypal diery a ľudia čakali na odmäk, lebo krajina bola zapadnutá
večným snehom. Štyridsaťtisíc veľkých a niekoľko miliónov menších dier. Budapešť, mesto
dier. V tomto deravom meste som sa narodil, diery po streľbe na stenách nemocnice, deravé
hroby na cintoríne. Rovno pred mojim nosom vliezol dvojmetrový had do hrobu baróna Manó
Schvanbergi Kruchinu (a jeho manželky Marianny).  Barón zahynul v päťdesiatom šiestom,
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Maranna v štyrisdiatom štvrtom. Triedny boj, alebo ožratý kamenár? Neskôr náhrobný
kameň zmizol, a na jeho mieste zívala diera. A potom bol na jej mieste nový hrob. Dalo sa
presne odsledovať kolobeh dier.  V diere po dome môjho starého otca bol postavený dom, v
ktorom sme bývali my, môj otec sa v detstve hrával na dvore v pumovej jame. Na miesta
väčších dier postavili domy, menšie sa používali ako skládky odpadu: kopa starých
televízorov, elektróniek sa týčila v záhradách, smetisko informácií na Vrchu Slobody. V
jednej diere sme našli bombu s krídelkami, aj tá bola deravá. Niekto jej odšróboval bojovú
hlavicu. Vyliezli sme na múr strčili prsty do dier a zavretými očami sme si predstavovali
guľku. Najnovšie dejiny Budapešti Braillovým písmom. Budapešt je voľným okom
neviditeľná, možno ju iba cítiť, vnímať ju cez jej diery. Čítať medzi riadkami, hieroglyfy po
celých stenách, prozaické i veršované variácie, vojnové grafity, stručné erotické odkazy,
archív naruby.
Dvanásť bodov pravidiel pionierskeho správania odzrkadľoval protipohľad na normatívnych
desať prikázaní. Predznamenávali spokojnú budúcnosť. Pionier je vždy pripravený, dokonalý
tvor, koná tak a tak, napríklad vždy hovorí pravdu – šiesty bod.  Tak potom už radšej Nový
zákon. Ty doňho chlebom, jasné, ohadzovať sa jedlom, to je špica, hlavne keď stvoriteľ
nemá už iné nápady. Vtedy nastupuje burleska. Ale čo keď jeden pionier povie, že všetci
pionieri klamú? Lebo nech  zvie celý svet, že Sohár nehovorí pravdu, hoci má šatku aj
píšťalku. Dobrá píšťalka, Sohára však nezaujíma. Treba uznať, že aj pionier je len človek. To
by mohol byť trinásty bod. Ibaže to je také zjavné, že na to netreba plytvať bodmi. Trinásty
bod je zamlčaný. Každý má nejaké svoje slabé miesto. Ja som napríklad v ponožke ukradol
istú logickú hru. Fakt je, že som bol ešte len iskrička, a rodičia ma prinútili ju vrátiť, ale videl
som na nich, že sú na mňa pyšní, lebo vo farebných krúžkoch a trojuholníkoch rozoznali
synovu neuhasiteľnú túžbu po poznaní. A potom krádeži sa žiaden bod nevenoval, tá bola
zabudovaná do systému.

Historická budova na vrchu Orlom Vrchu, kam som chodil do školy bola kedysi kláštorom,
ešte než sa stala vzdelávacím zariadením. Počas nemeckej okupácie bol hlavný stan v
spoločenskej sále, tu zatkli hlavného veliteľa Budapešti. V spoločenskej sále sme mávali
telesnú, behali sme koldokola medzi historickými múrmi, vlastiveda počas stojky na hlave.
Maďari prišli po hlavnej ceste ľudstva, povedal učiteľ s fúzmi ako sumec, to znelo dobre. S
morkovou kosťou stopovali na stepi, bolo na ňu klinovým písmom napísané: Maďarsko, ale
nikto to nevedel prečítať. Preskok švédskej bedne pri dopade cigánske koleso. Podľa súdruha
učiteľa sa od Tichého oceánu rozprestiera jediná pusta až po Dolnú zem, zhruba medzi
Amurom a Dunajom. Na jednom konci sú Maďari, na druhom Gulag, takže správajte sa.
Fackoval nás dvoma rukami, aby sme sa nevyvalili -- to bol zlatý stredný stupeň. Radšej sa
vyšplhám na tyč, alebo si zabehnem dve kolečká, povedal, no odo mňa ruky dáva preč, a
oprel o mňa váhu svojho slova, on chcel len vykresať poctivého človeka.
Vedel som, že tu niečo nesedí, lebo napriek tomu, že materinský jazyk je našim najväčším
pokladom, ktorý nám ešte ostal, chceli ma nahovoriť, aby som držal jazyk za zubami,
vlastivedu  si zamieňali s autonómiou, vlastenectvo s gramatikou, solidaritu s vykresávaním.
Takže Maďari prišli pred tisíc rokmi, a i dnes prichádzajú, ak nepomreli. Nik nevie odkiaľ
a kam. Tí, čo to vedia, sa mýlia. Alebo nie sú Maďarmi. Alebo nie sú poctiví. Maďar je
zahalený hmlou. Alebo zakapal. Maďar nie je nápadný, vyzerá ako hocikto, kdekoľvek sa
ľahko asimiluje, iba v Maďarsku nie, tam  nedokáže splynúť s davom, bráni tomu spoločný
jazyk. Maďar je tak trochu Srbochorvát. Trocha bezdomovec. Kráča po ceste národov,
zaháňa obrovské stáda a neustále je v boji. Obrovské facky ho sprevádzajú vo vetre. Žiadne
šeplety. Počas študovania Karla Maya a Fesztyho panoramatických obrazov spájajúc tradície
divokého západu a divokého východu zrodil sa môj obraz maďarskosti.  Maďari žili ako
kovboji, a bojovali ako Indiáni. Boli zberateľmi umeleckých cenností a predbehli tým
Najväčších Zemepisných Objaviteľov. Cortez a Pisarro ako potomkami Lehela a Bulcsúho.
Maďarskí Indiáni zaútočili na stredovek, kdesi na ceste ako nejaký dostavník, zavíjajúc ho
obkľúčili, a každému, čo vystrčil hlavu do nej strelili šíp. Prepadli Vikingov, Mórov, vyplienili
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kláštory, rozkopali Europe riť, ale nesluší sa tým vyťahovať. Veď ani nie preto. Potom si
pozreli Atlantický oceán, a pochopili, že pastviny sa tu končia a svet nemožno celý ujúkajúc
obkľúčiť. Čo sa dalo robiť, vysadli na dostavník, nad kolesá. Aj Karpatská kotlina bola
morom, keby sme prišli včas boli by sme národom lodníkov. Vlastné more, nie len história,
krvou zmáčaná, nie prenajatá víkendová chata.

Na počiatku bol chaos, dekódovali sme ho, a všetkému sme rozumeli, lebo sme čítali medzi
riadkami. Teraz však musíme dekódovať to, čo sme mysleli tým všetkým, čo bolo ešte
nedávno jasné. Kádár sa v šesťdesiatych rokoch vynoril z peny potlačenej revolúcie,
a v sedemdesiatych rokoch sa naši rodičia začali nevídane rozmnožovať.  Ako mám terajším
tínedžerom vysvetliť, že krajšia budúcnosť, o ktorej sme vyspevovali, je tu, lebo krajšia
budúcnosť vždy nastane, ako im to mám vysvetliť, aj tak to nepochopia. Akoby som videl
svojich rodičov, ktorí uverili, že bude trvať večne. Drahí moji rodičia, toto tu je krajina, do
ktorej ste chceli emigrovať! A nemusíte chodiť ani na jazykové kurzy.  Ako im mám
vysvetliť, že zmena režimu bola maturitou, a starý systém skapal na stužkovej, naša
pubertálna vzbura zmietla komunizmus, mäkkú diktatúru premohla mäkká demokracia,
doba, ktorá ma pokladala za dieťa a bránila môjmu rastu sa odrazu poskladala, a stratila sa.
A ja som viac nerástol. Zdalo sa, že generácia bude, ale nebola, zostali sme malí, tvárili sme
sa, akoby sme boli takí, akými nás vždy chceli mať. Nad našimi hlavami konsenzus našich
rodičov, s nemým revolučným nadšením. U nás kvôli päťdesiatemu šiestemu
v osemdesiatom deviatom päťdesiaty šiesty nebol. Naši rodičia radšej robili deti, ktoré
potom vychovávali tak, aby prežili. A teraz budeme žiť.

Ako moja posledná Havana pred diskotékou v pionierskom tábore, kde som čakal na
juhoslovanské pionierky, presne tak žiari vek, v ktorom sme nevedomky kliesnili cestu pred
krajšou budúcnosťou v mene internacionalizmu. Pionierky jedna za druhou tancovali s nami
slaďáky, neznáme kraje nám rozviazali jazyky, v noci sme cez okná liezli do baraku číslo
osem a cez zavreté okno sme utekali, keď sa Ivanovi zamarilo, že idú po nás. Prázdniny
skončili, a tak sme si s cudzinou dopisovali, a dúfali sme, že nás jedného dňa pozve
družobná družina, vysvitlo, že pionierky narástli a znie ABBA a BONEY M. Vtedy cestovateľ
ešte vedel s čím rátať, lebo na ružovej strane mapy tam bol jednotný mierový tábor,
a človek mohol vstúpiť do strany, všetci sme bývali v rovnakých domoch, nebáli sme sa toho
istého vlka, rovnako nás obsluhovali v obchode, jedli sme tú istú polievku rovnakou
hliníkovou lyžičkou, a vo svojej rozličnosti bol i hamburger rovnaký, nevysloviteľná zmrzlna
v Československu, a párky na Alexander Platzi, rumúnska whisky, a albánske mušľové
konzervy.  V tom všetkom bolo to charakteristické oné, čo nie je podstatou veci,
neodolateľný druhý svet, čo nech sme akokoľvek žuli, v ústach sa nám premenil v jediný
nestráviteľný blok.

Keď mal môj starý otec toľko rokov ako ja, Gavrilo Princip zastrelí následníka trónu. Osudné
stretnutie skrachovaného študenta a perspektívneho cisára. Stretnutie, ktoré obom zaručilo
nesmrteľnosť. A smrť. Nepoznali sa, možno sa im stretli pohľady. How do you do?  Princip
a Princ. Žobrák a kráľ, iste obidvaja počuli výstrel. Od toho času v húštinách parkov strieľali
sochy Gavrilo Principov na sochy Františkov Ferdinandov. Boje ulíc a zákopov Gavrilo
Principa s radmi Františka Ferdinanda, prestrelky pamätných tabúl, múzeí, plakiet a filmov.
Sochu následníka trónu v Sarajeve zbúrali. Jeho životným dielom bola smrť, ktorá bola
novou príčinou smrti ďalších miliónov.  Svetová vojna číslo jedna sa začala ako krvná
pomsta. Keď bol môj otec taký starý ako ja, jeho osudu sa dotkol osud iného človeka. Oboch
mužov povolali za dobrovoľníkov do cisárskeho a kráľovského vojska, oboch poslali na
východný front, a počas ruskej ofenzívy ich prevelili do Haliča. Obaja bojovali v čele, Josip
Broz so svojou družinou zajal osemdesiatčlennú ruskú jednotku, môj starý otec schytal
vďaka jednému útoku dvadsaťštyri črepín a niekoľko vyznamenaní. Keď mu chceli amputovať
nohu vytasil revolver a chirurga prinútil opustiť operačku. O rok neskôr padli do zajatia,
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obaja stratili vedomie v osobnom súboji.  Prebrali sa až v špitáli, od traumatózy oboch
mužov desili traumi. Starý otec si myslí, že mu chcú odrezať nohu, J. B. obviňuje svätého čo
mu visí nad posteľou, že mu chce ukradnúť šaty. Po neúspešnom pokuse o útek ich v Rusku
zastihne revolúcia.  Tretí útek môjho starého otca je konečne úspešný, stane sa veliteľom
bavorského útočného batalionu, a neskôr istého ukrajinského mesta. Josipa Brosta chytia
boľševici a zaradia do Národnej Brigády. Vďaka svoje ruskej manželke pochopí dejinné
zákonitosti. Nerád si predstavujem , čo by sa stalo, keby sa môj starý otec dostal medzi
bolševikov. V nemocnici, kde ich život skončil, ešte než by skončilo storočie, v ktorom sa
všetko postaví hore nohami, amputujú Titovi nohu, a môjmu starému otcovi ukradnú šaty.

Rakúsko-Uhorská monarchia. Je dobré bývať v jednej veľkej krajine, lepšie ako v kope
malých.  Z vlaku pozorovať mnohorakosť krajiny, rozprávať niekoľkými jazykmi, zakladať
národnostne  zmiešané rodiny, slniť sa na morskom pobreží, drbať etniká, utláčať v sebe
inakosť, zájsť si do krčmy, byť relatívny, vyspovedať sa z toho, odpustiť, prebúdzať sa
s chuťou slobody na perách.

Branný deň pre nás skončil predčasne, nadarmo nám s Gregorom ovisli nosy. Ujo Šani nás
vezie domou vlastným autom, má naše šatky. Teraz už je to tutovka: Naveky budem mať
zakázaný každý vlastenecký skutok, nemôžem viac recitovať revolučné básne, a nikdy viac
brániť svoju vlasť. Lebo som si raz v živote zaviazal šatku na nesprávne miesto! Ujo Šani je
morfologický génius, rozpráva v heslách, a s prefixami voľne asociuje –  každé jeho slovo je
novotvar, jazyk je jeho šatkou –  ja budem spisovateľom, keď už nemôžem byť pionierom.
A o tom všetkom napíšem. S horkosťou, ale zo srdca, poviem pravdu. Ex-pionier a expert
futbalu, finalista republikového kola súťaže čo vieš o ZSSR, niekoľkonásobný víťaz
obvodného kola v prednese poézie, ktorý improvizovanou interpretáciou básne Hor sa Maďar
dojal k slzám svoju učiteľku teórie hudby i celý dievčenský spevácky zbor. Čo by bolo vtedy,
keby som navyše mutoval! Svoje najlepšie roky som premárnil v organizácii, neemigroval
som do Paríža ako Žofka Brunnerová, a namiesto francúzskej vychovávateľky musím
počúvať skloňovanie uja Šaniho, ktorý zasa spravil vo vete 180 stupňovú otočku,
podriaďujúc náhode zhodnosť podmetu s prísudkom, ktorý bol v tretej vete odzadu, pri
zákrute zdvihne hlas a nečakane klesne do bodky. A potom sa len díva, díva sa –
s významom gesta. Na nás, čo by sme mu mali rozumieť. Akoby sme nerozumeli. Akoby
sme ne nerozumeli. Nikdy to neskončí, skapeme tu na základke, a každý mesiac nás budú
scvrkávať prefíkanými medicínskymi prístrojmi, nazrú nám do gatí, a čo tam uvidia!

Narodil  som sa v roku dvadsiateho piateho výročia oslobodenia. Lenin by mal sto rokov,
keby žil, Svätý Štefan tisíc. Medzi nimi sa stelesnila nula, ako kilometrovník pre tunelom,
odtiaľto štartujem, z Budapešti. Tisícdeväťsto sedemdesiat: odovzdajú do užívania Boeing
747 (Jumbo Jet), začína sa sovjetsko–americké jednania o odzbrojovaní, otvoria prvú časť
budapeštianskeho metra, Brazília je po tretí krát majstrom sveta, hocikto môže každé tri
roky cestovať na západ, oplatí sa šetriť (Sporenie Mládeže). Pri odovzdaní stotisíceho
Ikarusu ma rodičia zapísali do školy. Priebežne so školou sa staval obchodný dom Skála
Metró, každý rok jedno poschodie, výhodný nákup, pod jednou strechou.  Dokončili ho
v osmičke. Cestovanie viselo vo vzduchu. Keď som bol plodom v tele matky, matka ma
namočila do Čierneho mora, a odvtedy trpím pocitom neustáleho deficitu soli. Po nociach sa
zobúdzam, matka pláva v tme psím tempom. Z druhého brehu ktosi kričí, či už  nesiem ten
pohár vody. Moji rodičia obetovali svoju inžiniersku kariéru, aby pomohli zahasiť môj smäd.
Matka sa stala učiteľkou matematiky, a otec obchodoval s mozgami: predával géniov na
západ. Fungoval v oblasti softveru, a pochodil svet. Aj ja by som sa rád stal hračkou
v rukách veľmocí, raz za tri roky za tvrdé valuty.
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Písmeno O je pravidelný kruh, ktorý sa nachádza uprostred maďarskej abecedy, v každom
svojom bode je rovnako vzdialený od bodu vo svojom strede. Preto možno stred písmena
O pokladať i za stred maďarskej abecedy.

Podľa mojej učiteľky ruštiny budem schopný pochopiť slovanskú kultúru až vtedy, keď si
prečítam Vojnu a mier v originály. Jej sa to podarilo cestou tam a späť na transibírskom
exprese. Tak už potom radšej Zločin a trest, ten by som zvládol po Moskvu. Azda by stačilo
prehrýzť sa cez zločin. Nazad by som mohol letieť Aeroflotom, aj to je aké dobré slovo. Ako
kolínska vyrobená z bojového plynu. Jazyk bol súčasťou maskovania, museli sme sa tváriť,
že vieme po rusky. Nu! Štyridsaťpäť minút som sa díval po rusky, po rusky som prikyvoval,
po rusky som vzdychal, vyložil som si na kraj lavice Vojnu a mier.
Ani mi na um nezišlo, že ovládanie jazyka mi môže byť na osoh. Vedomosti boli podmienkou
rastu, čosi samoúčelné, narástol si, keď si si spravil domáce úlohy. Aj po rusky sme sa preto
učili, lebo to bol nádherný jazyk, nie že by maďarčina nebola rozprávkovo krásna. V tom
čase vedeli po rusky len učiteľky ruštiny, ženy s farbenými vlasmi po päťdesiatke. Militantná
etnická menšina s rituálmi svojho kmeňa. Ich fixnou ideou je podávanie hlásenia, bolo
podmienkou prežitia, hlásiť chýbajúcich pred každým útokom. Ruského vojaka som videl iba
vo vojnových filmoch, ale aj ten rozprával po maďarsky. Až vtedy som videl ozajstného
ruského vojaka, keď tiahli preč. Skončila studená vojna, a skončil aj mier, viac už nemalo
zmysel kvôli nemu umierať, Rusi predávali výstroj za ideové hodnoty. Môj kamoš si chcel
kúpiť padák, ja som tlmočil.
Parašút jesť, pýtam sa ho, či majú padák, ale začal som sa rehotať, a vynechal som ť, bože
môj, sovietske pomocné sloveso zaznelo ako amícke yes, takže som sa neučil nadarmo.
Všetko jedno yankee go home, alebo pašli damój, vojenská invázia je čiara na mape, dĺžeň,
spojka. Nie tanky, nie osemtriedka, nie medvedík Míša. Podpis v žiackej knižke. Desiatnik
odpovedal po maďarsky, dve vodky, povedal a názorne ukázal, že dve, lebo sú dvaja. Pýtal
sa ako sa darí v škole. Pokladal som to za drzosť, a odmerane som civel pred seba, vraj nu-
nu, ako som to videl v Tichom Done.  Povedal, že aj on má syna, volá sa Sergej, a vie, že
ani  mi to nemáme ľahké, čo by som povedal na Kalašnikov? Alebo povedzme na pištoľ! Nie
som na sladkosti, ale takto sa môžu cítiť burizóny v cukrárni. Pridajú aj bubnový zásobník,
pozornosť podniku, vypime si na staré krásne časy.  Staré krásne časy, keď som ešte nežil
a naši otcovia sa s radosťou zabíjali, na to si mám pripiť s nepriateľským vojakom, ktorý sa
mi prihovára v mojej materčine. Ege šegedre, povie poddôstojník, trčí z toho nazdaróvje.
Ege šegedre – geniálny jazyk! Aj Sergej sa volá Sergej, ako jeho syn, pre nás len Serjóža –
strčí mi fľašu do ruky, a bezchybne cituje Pethőfiho. Maďarský poézia, povie. Porozprávam
mu, že istá skupina maďarských vedcov identifikovala Sándora Pethőfiho s baurguzinskou
kostrou ženy. Neprekvapuje ho to, povie, Rusko je obrovské. Vôbec nie je dotieravý, skôr
srdečný. Nerád pôjde domov, zvykol si tu, má Maďarov rád, obzvlášť ženy, žmurkne na
mňa, ako keby som mal vedieť na čo naráža. Žmurknem naňho pavlovsky, lebo viem, že pri
téme ženy, treba žmurkať.  Nechceme ho rušiť, ale nechce nás pustiť, naďalej v maďarčine.
Bude dobré dať si bacha! Možno ani nevie po rusky? Obi-Ugorský dvojitý špión? Mávajúc
cúvame von, vo dverách sa nás ešte spýta, či nechceme zopár ručných granátov?

1 Ablakzsiráf: názov detskej encyklopédie používanej v časoch reálneho socializmu
v školstve na území Maďarskej ľudovej republiky. V preklade – Oknožirafa.

Preklad Renata Deak
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