WT f ?
(„Where’s the f ood?“)

Poznáte ten príšerný pocit, keď sa vám ráno

vôbec, ale vôbec nechce vstať? Keď by ste za pár minút navyše strávených so svojím vankúšom bez reptania zjedli zle vypitvanú rybu Fugu?
Vitajte v mojom svete. V mojom trápnom, nudnom
svete, ktorý má farieb asi toľko, ako čiernobiely televízor. Hneď si môžete všimnúť, že tu čosi nie je v poriadku.
Môj život je proste zničený. Úplne zdemolovaný, postihnutý kataklizmou, zrolovaný tornádom, čo ešte by
som na priblíženie uviedla? Presne! Vyzerá ako mesto
po natáčaní Rýchlo a zbesilo 7. Ak ste ten film videli,
nemám čo dodať.
Ono to tak ale nebolo vždy. Môj život bol úžasný.
Plný dobrodružstiev, prekvapení, smiechu a idiotských nápadov...
Proste ako z nejakej akčnej komédie, na ktorú idete
do kina a prídete na to, že všetky vaše pukance skončili v rade pred vami, lebo ich pri smiechu vypľúvate,
akoby ste boli staré delo.
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V jednej takejto komédii som hrala. Bol to môj život
a ja som bola tá sexy nebezpečná hlavná postava, ktorá zničila všetko, čo jej stálo v ceste k cieľu. Až kým sa
to akosi nepokašľalo.
Stalo sa to pred troma rokmi. Bola som posadnutá hokejom a pripravená dobyť NHL. Snívala som, že
jedného dňa zavediem rovnoprávnosť v hokeji a vytvorím zmiešaný mužsko-ženský tím.
Mojím celoživotným vzorom bol Pavol Demitra
a vždy som si chcela zahrať so Zdenom Chárom. V ten
tragický deň, keď spadlo lietadlo a môj Paľko odišiel
do hokejového neba, som mu prisahala, že budem
najlepšou hokejistkou pod slnkom a dokončím to, čo
on začal, aj keď vlastne nevedel, že existujem.
A darilo sa mi. Bola som ako dravec. Čím viac hodín
som strávila na ľade s hokejkou v ruke a pukom svištiacim po najkvalitnejšej ľadovej ploche, tým lepšia
a odhodlanejšia som bola.
Vstávala som o štvrtej ráno a tajne som trénovala
na ľade, ktorý vznikol každú zimu na rybníku pri našom dome. Poličky v mojej izbe začali zapĺňať trofeje
a medaily za rôzne úspechy, ako napríklad „Najkrajší
gól“, „Hokejistka roka“ a podobné blbosti.
Decká v škole aj na ulici ma volali Ľadová šelma
a mali predo mnou rešpekt. Mala som kopec kamošov, aj keď som nechodila vonku, lebo som stále makala na ľade. Rovesníci ma milovali, starší mi závideli,
chlapcov som si mohla vyberať a dosť som to zneužívala. Bola som odvážna, krásna, vtipná, štíhla, seba140
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vedomá... mám pokračovať? Svet mi proste ležal pri
nohách.
Kým som sa oň nepotkla. A to doslova.
Hrali sme obyčajný zápas vo štvrtok večer v rámci
tréningu, keď mi ktosi vo vysokej rýchlosti nechtiac
(teda, aspoň dúfam, že nechtiac) podložil hokejku
pod nohy a ja som nešťastne spadla.
Vybité zuby, vykĺbené rameno a otvorená zlomenina predlaktia – to sa ešte dalo prežiť. Pod koniec
mojej kariéry sa ale podpísala trieštivá zlomenina
stehennej kosti, ktorá si vyžadovala mesiace rehabilitácie.
Prvých pár dní strávených v nemocnici som len zízala do steny. Ani mama, hoci sa snažila, ma neprinútila povedať jediné slovo.
„Alica! Preboha! Nie si smädná? Hladná? Prečo aspoň nevzlykáš? Určite to strašne bolí...“ robila si starosti, no ja som to ignorovala. „Musíš jesť! Inak budeš
slabá a zranenia sa budú zle hojiť,“ tlačila na mňa, no
dva dni som do seba nenaliala ani hlúpy kurací vývar.
Vo vnútri som zomrela.
Pre mňa sa život skončil na ľade, a to zistením, že
moja noha práve šla na predčasný dôchodok a moje
zuby pokračovali v rovnomernom priamočiarom pohybe, ale bezo mňa.
Moja duša ostala tam. Leží niekde pri mantineloch
a čaká, kedy sa vrátim. No ja som už dva roky nevidela
hokejku a moje na mieru vyrobené korčule s vyšitými
iniciálami A. L. ležia v pivnici.
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