
 

Pokojné ticho v nás 

      V dome, ktorý dôverne poznám, nebývajú a nešvitoria deti a ich malé nožičky 

necupitajú po čistej dlážke odetej do domácky tkaných koberčekov. Je úplne tichý. 

Iba stará milá pani, najčastejšie celá v čiernom, občas vyjde nakŕmiť svojho nie 

najmladšieho verného  psíka. V lete    pracovitými rukami starostlivo upravená 

záhradka pri rozprávkovom domčeku rozkvitne, všetko sa zazelená, začervená, 

zabelie i zmodrie, no napriek tomu táto dúhová nádhera nevyženie ticho z pokojného 

príbytku. Ale nebolo to vždy tak... 

      Keď naše rodinné auto sčasu - načas zastaví pred miestami zhrdzavenou 

bráničkou tohto tajomného domu, rozmýšľam, kde zmizol ten huriavk, dvor plný detí 

a stará mama, ktorá  zďaleka hýrila všetkými usmievavými farbami. Dnes je skoro 

vždy  taká tajomná, tichá,  čierna.  

Spomienky sa vynárajú jedna za druhou. Niektoré blednú či vybledli,  iné úplne 

zmizli. Až na jednu! Jej farby ostali dodnes úplne jasné a zreteľné i  pocity, ktoré 

vyvolala, sú rovnako silné. 

      Bol krásny prázdninový  deň. Jemné lúče slniečka nám príjemne pohládzali 

detské tváričky. V kuchyni rozvoniavala babkina bábovka, na sporáku podskakovala 

na hrnci pokrievka a babka s prevesenou utierkou na pleci pobehovala po kuchyni. 

My, deti,  sme sa vonku hrali na schovávačku. Perfektná letná idylka, až do chvíle, 

kým sa jeden z nás, môj braček, ani po polhodinovom hľadaní nikde, ale nikde  

neobjavil. Vtedy sme už museli s pravdou von. 

      „Jožko! Jožko!“ volala babka. 

      „Jožko! Jožko!“ volali zborovo všetky deti raz z ulice, raz z babkinej záhrady aj 

z dedkovej pivnice. Ešte dnes cítim bolestivú úzkosť, ktorá mnou zúfalo lomcovala, 

keď som so slzami v očiach kráčala, či skôr bežala  popri  pomerne hlbokom 

dedinskom potoku. Predstava, čo všetko sa môže stať, bola desivá. Keby som bola 

v rozprávke, opýtala by som sa vody, stromov, vetra, kde  mám strateného brata  

hľadať. Ibaže v skutočnom svete to bolo nemožné. 

      Po hodinovom neúspešnom  hľadaní sme sa všetci stretli na našom dvore. Vtedy 

som prvýkrát v očiach starej mamy videla neopísateľné zúfalstvo, desivý strach 

i bezhraničný hnev dokopy. Napriek teplému slnečnému dňu nám nad hlavami visel 

čierny studený  mrak. A potom mi čosi napadlo. 

      Opäť, už po niekoľkýkrát  som vbehla do dedkovej dielne. Bolo tam ticho. Nie 

zlovestné, ale celkom pokojné. Všetky veci boli na svojom mieste úhľadne 

poukladané ako vždy. Na poriadok bol dedko veľký pedant.  Aj starý ošúchaný kabát, 

s ktorým sa  dedko ktovie z akého dôvodu nechcel  rozlúčiť,  visel na svojom mieste, 

a predsa upútal moju pozornosť. Kĺzala som po ňom dlhým spýtavým  pohľadom od 

ramien až po spodný okraj. A to  čo nevidím? Topánočky. Malé detské otlčené 

topánočky, ktoré mamka už nebrávala domov, keď sme sa od starkých vracali do 

mesta. Čo myslíte, čie asi boli? 



      Dodnes si spomínam na  ten pocit šťastia, keď som uvidela Jožkovu víťaznú 

vysmiatu tvár, trčiacu z dedkovho kabáta.  Pamätám si i babkinu radosť, ktorá z jej 

nepokojnej  tváre v tom okamihu zmazala všetky ostatné pocity.  

Od tejto dávnej , na prvý pohľad banálnej príhody, prešiel nejaký čas. No vždy keď 

mám pocit, že mi doma nie celkom rozumejú, že som im možno trochu  ľahostajná 

a chce sa mi ujsť neviem kam, spomeniem si na láskavý lúč slnka, ktorý vtedy preťal 

čierny mrak nad našimi smutnými  hlavami. A hneď je mi nad to slniečko  jasné, aká 

som dôležitá a potrebná pre svoju mamičku, ocka, šibala - brata a oni pre mňa.  

      Na okno auta klope ocko, že mám vystupovať a ja som vďačná i šťastná zároveň, 

že môžem navštíviť to ticho, že môžem  s istotou prekročiť prah  nášho starého  

starorodičovského domu, ktorého súčasťou som  ja a všetci moji najdrahší. 

A navždy to tak ostane. 

 

Laura Fedorková 


