Voda
Je preč. Odišla. Vzala ju voda.
Ľúbil som ju, boli sme si súdení. Bol som ochotný pre ňu urobiť všetko, bol som
ochotný sa kvôli nej biť s celým svetom, plávať proti prúdu... proti všetkým! A ona... ju
vzal prúd. Vzala si život.
Klaudia moja najdrahšia, pamätáš si, ako sme sa stretli? Pamätáš si, ako si
zmeškala autobus a ja som ťa pozval na kávu? Ja som si dal kávu, ty čaj. Hneď, ako
som ťa uvidel, hneď v tej chvíli som vedel, že si budem tvoju podobizeň ešte dlho
pamätať. Presedeli sme v kaviarni aspoň hodinu, rozprávala si mi o sebe a ja som ti
na oplátku tiež rozprával o sebe. Potom som ťa odprevadil k autobusovej zastávke
a sľúbil som ti, že sa ozvem. Neklamal som. Ozval som sa ti ešte v ten večer. Očarila
si ma. Vedel som, že musíš byť moja.
Klaudia moja najmilšia, pamätáš si, ako som ti kúpil kvety a po ceste vlakom mi
ich prisadol pán v modrom obleku? No ty si ich aj tak dala do vázy. Koľko sme sa
spolu nasmiali, keď som ti rozprával, čo sa stalo, ako sa tváril a následne
ospravedlňoval pán vo funkcii buldozéra, keď zistil, že v roztržitosti prisadol
a rozmliaždil tvoje ruže. V ten deň bolo chladno a ty si ma čakala na stanici. Chceli
sme si dať horúci nápoj z automatu v čakárni. Ja kávu, ty čaj. No tomu neborákovi
automatu došli poháre a vrelú tekutinu naservíroval rovno na popraskané dlaždice.
Klaudia moja, možno ani nevieš, ako veľmi som ťa ľúbil. Bola si moja a len
moja. Ničia iná. Doteraz nechápem, prečo si mi hovorila, že sa ti nepáči, keď som ti
vravieval, že si navždy moja a nikdy nedovolím nikomu, ani tebe, aby to zmenil. Boli
sme si predsa súdení! Ľúbili sme sa predsa!
Klaudia, pamätáš si, ako som zistil, že ma podvádzaš s tým od vedľa? Ty si to
síce poprela, ale ja som vedel, že sa nemýlim. Ako si len mohla?! Stáli sme vtedy

spolu na moste. Povedala si mi, že som chorý a paranoidný človek a že ani nevieš,
o kom rozprávam. Taký nezmysel! Ty si chorá a zlá, ty si ma podviedla a klamala mi
do tváre! Povedala si, že ma už nikdy nechceš vidieť... Ale ja som ťa nechcel udrieť!
Ty si cúvla a...
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