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Križiak 

 

Apríl 2032 

 

Líca červené, oči žiarivé, šaty špinavé, nohy v deravých teniskách si razia cestu lesom. 

Ten vysoký sa smeje od ucha k uchu, máva rukami a prihovára sa tomu menšiemu. Z kríkov 

vykročí Kubo a zamáva im. Úpadok a špina stoja proti nevinnosti a čistote. 

„Máte?“ spýta sa Kubo. 

Vysoký si odpľuje a zaškerí sa, z vaku vytiahne igelitové vrecko. Nepriehľadné. Zatočí 

s ním, vydá mazľavý zvuk. „Najprv lóve.“ 

„Dnes sa mi podarilo zohnať len dvacku,“ povie Kubo. 

„Móre, ma neser,“ odpovie nízky a urobí krok vpred. 

Vrecko dokončí poslednú otáčku. 

„Ale... m-mám ešte niečo,“ strčí ruku do bundy, „aha.“ 

Nízky schmatne tri krabičky slimiek (mama Kuba zabije) a koňak (otec zabije mamu). 

„Dlhuješ nám ešte tricík, krpec. Toto je len splátka za omeškanie,“ zažblnká nízky 

fľaškou. 

„Ale, ale...“ 

Nízky tľapne Kuba po líci; odskočí a takmer sa zosype. Dostane ešte jednu. 

„Čo s tým vlastne robíš?“ pýta sa vysoký. „Koľko ich ešte potrebuješ?“ 

To je zaujímavá otázka. Jedna donáška Kubovi vydrží zopár dní, ale po týždni bude 

opäť... je primalý, aby dokázal svoje pocity pomenovať, no vie, že keby s cigánčatami 

neobchodoval, chýbalo by mu čosi životne dôležité, akoby sa stratil na púšti bez kvapky vody. 

Vrecko sa znovu roztočí a dopadne ku Kubovým nohám. „A teraz vypadni, smrad.“ 

„Táto lúka vám nepat...“ 

Plesk. 

„Seriem na tvoje žvásty. Odpáľ.“ 

Kubo si chytí líce a utrie slzu. Zvrtne sa a beží. 

Pred domom poťažká vrecko, s úctou, akoby ukrývalo jednu z tých vecí, ktoré používa 

kňaz v nedeľu, a nakukne cez okno. V marhuľovom dome s dvoma garážami, o ktorý sa 

dvakrát do týždňa stará upratovačka, vidí babku. Kvická jej hlava, občas sa strhne a rýchlo 

spletie očká. Televízor hrá. Vybehne do detskej izby a ucho pritlačí na dvere. Nič, rodičia už 

museli odísť na chatu. 
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Vyjde do podkrovia, na starý stôl položí igelit, opáše sa spálenou maminou zásterou. 

Z rohu pritiahne kufrík s náradím po dedkovi a otvorí vrecko. V sluchách mu tepe krv. Olizne 

si pery. 

Je smädný, veľmi smädný. 

 

Jún 2017 

 

„Pán Jeziorski.“ 

Jozef urobil posledný klik a zdvihol pohľad.  

„Rada by som sa s vami porozprávala. Volám sa Paula Krátka.“ 

Úzka sukňa pod kolená, biela blúzka a pevný drdol. Jozefovi pripadala ako nudná 

učiteľka. Vytriasol si ruky, aby uvoľnil svaly a odpľul si. Rozbehol sa a udrel do mreží. 

Krátkej sa rozšírili zreničky, ale nemykla sa. 

„Dobrý deň, pani,“ povedal Jozef, akoby stál pred poštovou priehradkou. Slovami 

škrípal, akoby kdesi v diaľke brzdil vlak. Vystrčil ruku a hoci sa jej postavili chĺpky na 

predlaktí, podala mu svoju. Cez horúci pot cítil, aká je studená. Odhalil zlé zuby. 

„Detektív Boháč ma požiadal o... spoluprácu.“ 

Jozefovi neušlo, že pri vyslovení vyšetrovateľovho mena jej trhlo kútikom oka. Iste, iste, 

ten parchant Boháč bol určite blízko. 

„Ste od polície?“ 

„Nie.“ 

Kurva, tá ale vie klamať, pomyslel si. „Máte papiere?“ 

Krátka prestúpila z nohy na nohu. „Preukázala som sa pri vstupe.“ 

„Boháčovi? Páči sa vám? Určite sa vám páči. Je to krásavec, čo poviete? Nezájdete s ním 

na obed?“ 

„Možno, ale najprv sa potrebujem rozprávať s vami. Súhlasíte?“ 

„Hm, hm. A čo detektív? Určite by si toto nenechal ujsť. Detektív? Detektííív!“ 

Paula pozrela na zasklené dvere. Keď ich Boháč otvoril a dotrepal sa pred mrežu, miesto 

pozdravu len kývol hlavou. Jozef na to neodpovedal, načo, len ho sledoval lačnými očami. 

Chvíľu všetci ticho stáli, potom do miestnosti vošiel bachar a doniesol druhú stoličku. Paula 

s detektívom sa posadili. 

„To sa chcete zdržať tak dlho?“ spýtal sa Jozef. Ostal stáť. 

„Prečítali ste všetky knižky, čo máte na poličke?“ opýtala sa Krátka. 
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„A čo myslíte, že ich mám na okrasu? Puzzo, Christie, Dán, Černák, mám ich tu 

všetkých. Chcete počuť, ktorá sa mi páčila najviac a prečo? Čítali ste Renčínovu Věznenú? 

Fowlesovho Zberateľa?“ Strčil nos medzi mreže. „Alebo viete čo, radšej mi povedzte, aký 

druh smrti priťahuje vás, milá pani.“ 

„Čím vás tie romány zaujali, Jozef?“ 

„Boli veľmi inšpiratívne.“ Už sa škeril tak, že mu úsmev rezal hlavu na polovice. 

„Poďme sa baviť na rovinu, pán Jeziorski. Viete, čo od vás detektív Boháč chce a...“ 

„...nikdy to nedostane,“ dokončil Jozef. Konečne sa posadil, rozhovor bol na konci. Na 

jednej strane bol smutný, nové tváre nevídal vo väzení často, na druhej ho ale tešilo, že má 

navrch. Nikdy im nepovie, čo chcú počuť. Čo by mu mohli ponúknuť na revanš? Ako chcú 

väzňovi spríjemniť doživotný trest? Ďalšími knižkami? Cigaretami? 

Detektív si do tej chvíle len obzeral topánky a nechal paničku, aby sa trápila sama, ale po 

poslednej Jeziorskeho odpovedi zaťal čeľuste. 

„Mám pre vás návrh,“ pokračovala Krátka. „Ak prezradíte, kde ste ukryli zvyšné telá 

obetí, zapojím vás do projektu ako prvý subjekt...“ 

„Čo z toho budem mať, moja?“ 

„Záleží, ako sa na to pozriete. Dá sa povedať, že slobodu a budúcnosť.“ 

 

Máj 2032 

 

Vysielanie televíznej stanice Investigate Jakubovi neprináša zvyčajné uspokojenie. 

Príroda za oknom sa zbláznila, stromy vybuchujú kvetmi, sýkorky sa naháňajú po oblohe a po 

parapete pochodujú mravce, ale on nič z toho nevníma. 

Nepotrebuje vidieť, čo existuje, prahne za tým, čo mu chýba. Kedysi takýto stav 

pomenúval ako smäd, ale v ten deň má pocit, že do pľúc nedostáva kyslík. Bez vody človek 

vydrží niekoľko dní, ale čo si počne bez vzduchu? 

Do sieťky na okennom ráme vrazí chrobák a Kubovi po brade stečie čosi teplé. Oblizne 

to. Kedy si rozhrýzol peru? 

Počuje, ako mama v kuchyni klepe rezne. Minulý týždeň zo skrine zmizla drevená 

truhlica s peniazmi, do ktorej si odkladala peniaze. Nepriznal sa. Odvtedy za vysokým 

a nízkym nebol. Pochyboval, že by pristúpili na obchod s alkoholom a cigaretami. Alebo áno? 

Buch-buch. Buch. 

Rezne. Rodičia zas na víkend odchádzajú. Netuší prečo, ale plakať za nimi nebude, už 

nie. 
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Buch-buch-buch. 

Zbehne na prízemie, zakričí „Idem von!“ a vystrelí na cestu. Zamieri k osade, ktorá je až 

smiešne blízko k parcelám, ktoré nadšene kupujú zbohatlíci. 

„Dáme si fucik?“ ozve sa od susednej brány. 

„Daj mi pokoj, Marko!“ 

„Od jesene sme sa spolu nehrali, aj mamina sa ma minule pýtala...“ 

Kubo sa zastaví a konečne na kamaráta pozrie. „Choď do piče.“ Presne tak to hovorieva 

vysoký. 

Keď vbehne Kubo do lesa, prudko vydychuje. Čoskoro sa cíti lepšie, nasáva vôňu peľu. 

Dokonca si uvedomí, že je hladný. Slnko sa prediera pomedzi duby a všetko živé napĺňa 

silou. Zhlboka vdýchne vzduch a... 

Čosi tu nehrá. 

Niečo sa zmenilo a to mu pripomenie, že sa mení on sám. Rozmýšľa, v čom bol ešte pred 

rokom iný. Minulé leto sa hrával s deťmi od susedov, čítal komiksy a potajomky pozeral 

s Markom videá pre dospelých. Smiali sa, aby nemuseli priznať, ako hlboko sa ich tie filmy 

dotkli, ako ich zmenili. Kubo by povedal, že pri pohľade na nahú ženu a uvedomení, že takto 

vyzerá jeho matka aj Vanesa z vedľajšej ulice, bol zhrozený a vzrušený zároveň. 

Konečne to chápe! Odkedy našiel vzrušenie inde, porno prestalo existovať. 

A znechutenie? Vytratilo sa zo všetkých vláken, ktoré tkajú pavučinu života desaťročného 

chlapca. Nevie sa rozhodnúť, či je muchou zalepenou v sieti alebo pavúkom. 

Pavúkom, jednoznačne pavúkom. Minimálne križiakom. 

Pozrie medzi kmene a konečne ju zbadá. Červený kožuch má postriekaný sčernetou 

krvou, v papuli natriasa chlpaté nohy a dlhé uši. Zavrčí, ale neujde. 

Križiak v Kubovi sa zachveje a nožičkou mu pošteklí žalúdok. Z vrecka vytiahne prak, 

opatrne sa zohne, aby líšku nevyplašil. Nabije. 

Trafí! 

Líška púšťa korisť a odbieha do lesa. 

Kubo pomaly kráča k tomu, čo zo zajaca zostalo. Má pocit, že srdce mu exploduje. 

Križiak v Kubovi sa konečne dokáže nadýchnuť. Cigánčatá viac nebude nepotrebovať! 

 

Júl 2018 

 

Na nemocničnú posteľ pripútali Jozefa putami, remeňmi a sľubmi. Už mal za sebou 

niekoľko vyšetrení, ale Krátka stále nechodila. Civel do stropu a myslel na Pauline reči. 
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„Ako sa cítite?“ 

Ani si nevšimol, kedy vošla. 

„Máte to?“ 

Krátka vytiahla z kabelky staromódny MP3 prehrávač a snažila sa rozuzliť slúchadlá. 

„Priniesla som nového Dána a Červenáka. Počkajte, vytiahnem zápisník. Tak, diktujte, 

aké audio knihy by ste ešte chceli.“ 

Neusmievala sa. Pekný pohľad preňho nemal nikto, už si ani nepamätal, ako úsmev 

vyzerá. Niežeby to vadilo, celkom stačilo, že dôvod na úsmev mal on. Pod vplyvom 

nemocnice, pút a nudy ale vädol. 

„Dokedy tu budem trčať? Koľko vzoriek ešte potrebujete?“ 

„Už to dlho nepotrvá. Ponáhľate sa... domov?“ 

Neodpovedal. Nech si ten sarkazmus strčí do tej svojej smradľavej... 

„Hovorila som s primárom. Aby sme splnili všetky podmienky projektu, musíte 

podstúpiť ešte dve vyšetrenia a CT mozgu. Počítajte dva až tri dni.“ 

„Tak teda aspoň desať ďalších audio nahrávok. Môj wishlist máte.“ 

„Mám.“ Posadila sa k Jozefovým nohám a zaplnila miestnosť vôňou ťažkého parfumu. 

„Uvažovali ste nad mojím posledným návrhom?“ 

„Takto to nepôjde, milá pani. Nesnažte sa zneužívať moje momentálne rozpoloženie. 

Vaša otázka ma akurát tak nasrala. Spomeňte si, že audio knihy počas pobytu v nemocnici 

boli jedným z kľúčových bodov našej dohody. Z vašej strany nejde o žiadnu láskavosť. 

Mysleli ste si, že keď donesiete pár hitov navyše, získate moju vďačnosť alebo čo,“ strašne 

chcel tresnúť spútanými rukami do matraca, „a potom ma behom okamihu chcete spovedať. 

Miesta činu dostanete až keď bude po všetkom.“ 

„Nie som taká hlúpa, aby som sa vás pokúšala oblbnúť. Určite chápete, váš pobyt v 

nemocnici nie je lacný a to sme ešte neskončili. Vzhľadom na doteraz vynaložené prostriedky 

ste už iste pochopili, že našu časť dohody plánujeme skutočne zrealizovať. Ubezpečujem vás, 

že mrhanie financiami a ľudskými zdrojmi by som v žiadnom prípade netolerovala. 

Základom...“ 

„Opakujem, neoblbujte ma týmito kecami. Zaspievam až keď uvidím môj... no, nový 

subjekt, ako ho vy nazývate.“ 

„Môžete si byť istý, že s detektívom Boháčom sa postaráme, aby to bolo čo najskôr.“ 

A konečne to prišlo – Krátka sa usmiala, ale nebolo v tom viac tepla než v lúčoch 

podvečerného decembrového slnka. 
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Máj 2032 

 

Vníma netopiere pred domom, pískajú a šuchocú krídlami. Vidí dopad mesačného svetla 

na orezávačku, ktorá sa leskne striebornou a červenou. Ponorí čepeľ hlbšie, ozve sa 

chrupnutie a tmavá tekutina sa vyvalí von. Počká, kým dotečie, obráti mršinu, aby 

vylučovanie dokončila gravitácia, a mŕtveho zajaca znovu tresne o stôl. Uvedomí si, že sa 

rehoce; stíši hlas, aby nezobudil babku. Čo by robil, keby ho našla v podkroví pitvať 

zdochlinu? A keby rodičia prišli z víkendu domov skôr? 

Križiak v Kubovi sa veselí a tancuje, ale jeho ruky pracujú bezchybne. Nočný vzduch 

vdychuje plnými dúškami. Smäd ani hlad tej noci neexistujú. 

Rozďavený hrudníček vystavuje vnútornosti, sú drobné a klzké. Mazná sa s nimi prstami. 

Dnes si vyberie... čo to len je? Žeby pečeň? Potiahne. Čosi orgán kotví v zajacovi, nechce sa 

oň podeliť. Trhne silnejšie. 

Pričuchne a zvraští tvár. Nechce byť ako líška, nie je žiadny zdochlinár. Nabudúce si 

vlastnoručne uloví čosi sám. Teplé, mäkké, voňavé a poddajné. Tak to má najradšej. Bude 

poľovať v noci. 

Oblizne studený kus mäsa, mäkko ho nahryzne. Nie je to také zlé. Zubami odtrhne 

polovicu orgánu a bez žutia prehltne. Každé ďalšie sústo chutí ako život, potrebuje ho cítiť, 

skúmať, nasýtiť sa. 

Keď je hrudný kôš prázdny, z dedkovho kufríka na náradie vytiahne kladivo a zajačiu 

hlavu otočí tvárou nahor. 

Napriahne sa. 

Je to také jednoduché! 

 

Do izby vletí mama, otec je v tesnom závese. Kričia na babku. Kubo nič nepočuje, 

ničomu nerozumie. Neexistuje? 

Nechápe, prečo tej noci spí pri ňom mama. Nepamätá sa, že by to preňho niekedy urobila. 

Keď bol menší, mával nočné mory, dokonca aj teraz niekedy býva námesačný, ale rodičia ho 

zakaždým odšikovali do detskej a nechali ho bojovať s nočnými desmi samého.  

Mamina blízkosť mu nevyhovuje, nie je to tak správne. Mala by odísť, dať si v obývačke 

drink, kričať na otca a potom sa na noc odpratať k susede. Alebo by mali obaja stráviť pár dní 

na chate. Kuba so sebou nevzali ani raz. Keď bol menší, predstavoval si, že sú kozmonauti 
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v utajení a každý víkend letia do vesmíru. Alebo že cestujú na zabudnuté ostrovy a hľadajú 

pirátsky poklad. V tom veku mu ani raz nenapadlo, že možno len neznášajú križiaky. 

Mame trhá rukami, stene. Veľmi by chcel z postele odísť a nerozumie, prečo sa to nedá. 

Je si istý, že kdekoľvek inde by mu bolo lepšie. Napríklad v lese, prišli by si poňho líšky. 

Alebo zajace. Alebo pavúky. Potom by už nemuselo byť vôbec nič. 

 

To, že ho ráno prebudí slnko, znamená, že v noci predsa len spal. Mama zmizla. Poteší ho 

to. Rozkáže ruke, aby odhrnula perinu, ale neposlúcha. 

Pod zadkom cíti chlad, rozmýšľa, čo to má znamenať. 

Do izby vojde mama s babkou, pod očami majú kruhy. Babka čosi hovorí, mávne rukou, 

akoby sa s Kubom už nič nedalo robiť, môžu ho rovno hodiť do truhly, zaklapnúť veko 

a zasypať hlinou. Súhlasí s babkou. Ale prečo? Prečo už necíti hlad, smäd, ani život? Kam 

všetko odišlo? 

Mama čosi povie dverám, vojde cez ne muž. Policajt. Za ním sa tlačí muž s okuliarmi 

v bielom plášti. Chvíľu pozerajú na Kuba. Otočia sa k mame a debatujú. Mama plače. 

Kubo pohne rukou. Nikto si ho nevšíma. Otvorí ústa a zachripí „mami“. Mami sa 

rozbehne k posteli a udrie ho po tvári. Po sluche, po ramene, po temene. Zamieri na brucho, 

ruku jej chytí policajt. 

Kubo sa prestane hýbať. Nepočuje, nevidí, netúži. 

Križiaka necíti, ale vie, že nezmizol. 

Čaká. 

 

Jakub Slemenský, malý pacient v izbe číslo dvadsaťšesť, sedí pred otvoreným oknom. Na 

stole za jeho chrbtom stojí váza s margarétami, na posteli leží plyšová žirafa a vankúšik 

v tvare srdca. Nič z toho nevníma. Nepočuje ani, keď do izby vojdú doktorka Paula Krátka 

a detektív Kamil Boháč. Odkašľú si, akoby tým boli schopní upútať jeho pozornosť. 

Doktorka cmukne, vytiahne vreckovku a Kubovi zotrie z brady slinu. Kvokne si pred 

pacienta. 

„Spomínaš si na svojho kamaráta? Na Marka?“ 

Detektív sa posadí na Kubovu posteľ, chytí srdiečkový vankúš. Chvíľu sa s ním zabáva, 

zíza do okna, potom srdce odhodí, akoby na ňom objavil pavúka. 

„Pohádali ste sa? Prestal si ho mať rád?“ 

Boháč opäť schytí vankúš a nie je k nemu zrovna jemný. Odfrkne si. 
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„Jakub? Chcela by som sa porozprávať o poslednej noci, ktorú si strávil s Markom. 

Súhlasíš?“ 

Tentokrát sa pacient pri slove Marko strhne, ale vyslovené meno podráždi aj detektíva. 

Vyskočí a postaví sa za Krátku, takže zakryje výhľad z okna. Jakub vyvráti hlavu, aby na 

vyšetrovateľa dovidel a Paula v najvyšší čas vytiahne z balíčka ďalšiu vreckovku. 

„Prečo si zabil Marka?“ opýta sa detektív. „Tvoji rodičia tvrdia, že ste sa pohádali a bola 

to hlúpa nehoda, ale poviem ti pravdu kamarát, neverím im ani slovo.“ 

Krátka vstane a hoci je o pol hlavy nižšia, zakryje Kubovi výhľad na Boháča. Keby bol 

pri zmysloch, videl by, ako toho chlapa pacifikuje jediným krátkym pohľadom. 

„Aj tak je mimo. Dôkazov je tiež dosť. Videla si fotky? Rezy na Markovej lebke? Ako sa 

toto dá obhájiť odpoveďou na otázku, či ho Kubo prestal mať rád? Prestať rád môže mať 

špenátový prívarok alebo Supermana. Toto monštrum nemá rado nikoho. Fajn, ako chcete,“ 

dodá pod nátlakom ďalšieho Paulinho pohľadu. „Počkám na vrátnici. Alebo v aute, nemienim 

sa vybavovať s jeho rodičmi.“ 

„Skús mi odpovedať, Jakub,“ pokračuje Krátka, keď sa dvere zaplesnú, „prečo sa to 

stalo?“ 

Pacientove oči vidia nemocničnú záhradu, ale jej obraz sa do mozgu nedostáva. 

„Marko.“ 

Kubove zreničky sa rozšíria. 

„Marko.“ 

„Už nie. Je. Ne-neživý. Ja živý.“ Keby Kubo rozoznával farby, zistil by, že Paulina pleť 

získala šedo-zelený odtieň. Videl by aj, ako jej na krku pulzuje žila a cítil by, že sa potí. 

„Mama,“ povie Krátka. 

Pacientova tvár sa skriví, pravým kútikom úst sa takmer dotkne ucha. Hojdá ľavou rukou. 

„Mama.“ 

„Ni! Nie. Nie to mama.“ 

Doktorka nadobúda farbu brokolice. 

„Nerád. Nemať rada. O-ona nechcieť byť. Mama.“ 

„Marko.“ 

„Život. Marko... život. Ja mať. Jeho.“ Pacient sa kýve, bradou sa takmer dotýka kolien. 

„Mamu nemať. Mám Marka. Môj. Iba pre-pre mňa. Mám jeho život.“ 

Doktorka vstane, vyjde z izby. Upozorní sestričku, aby dnes podala pacientovi silnejšiu 

dávku liečiv. Až potom vojde na dámy a vyvracia sa. 
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Slnko zakryjú ťažké mraky, v diaľke zahrmí. Rozmýšľa, či Jakub cíti vlhkosť v ovzduší 

a zmenu tlaku. Či cíti vôbec niečo. 

 

 

Jún 2017 

 

„Hovor konkrétne, moja. Ako môžem ja získať slobodu a budúcnosť?“ spýtal sa Jozef 

Jeziorski. 

„Som jednou z vedúcich pracovníkov výskumu, ktorý spojil čínskych a slovenských 

vedcov...“ 

„O čom to preboha točí?“ obrátil sa Jeziorski na Boháča, ale ten bol stále zaujatý obuvou, 

akoby mal najneobyčajnejšiu šnúrku do topánok, akú kedy vyrobili. 

„Slobodu a budúcnosť nezískate tak celkom vy. Ale čiastočne sa bude týkať vašej 

osoby.“ 

„Budete už konkrétna? A bez tých múdrych žvástov vás poprosím.“ 

„Začnem teda z iného konca,“ povie Krátka a zružovie. „Cieľom môjho výskumu je 

zistiť, do akej miery stojí za násilím u zločincov genetika a do akej miery ho predurčuje 

prostredie, v ktorom daná osoba vyrastá a prežije ranú dospelosť. Túto otázku si kladie veľa 

odborníkov. Prirodzene sa vytvorili dva hlavné tábory s protichodnými argumentmi, ale stále 

tápeme.“ 

Urobila dramatickú pauzu, pozrela naňho vzrušenými očami, akoby bola profesorkou a 

Jozef poslucháčom. Boháč sa pohniezdil na stoličke. 

„Európa je výrazne proti klonovaniu, ale v Ázii...“ 

„Ponúkate mi vlastný klon? To je to, o čom sa tu bavíme?“ 

„Správne. Budúcnosť a sloboda pre váš klon. Budete historicky prvým skúmaným 

subjektom v takomto projekte. Váš klon dostane novú šancu. Implementujeme ho do rodiny 

so starostlivo vybranými náhradnými rodičmi, ktorí sa postarajú o správne zázemie. Počkáme 

si, čo z vášho klonu vyrastie. Neprebudila som vo vás zvedavosť?“ 

„Myslíte si, že náhradní rodičia potenciálneho vraha budú k svojmu synáčikovi pozorní, 

láskyplní a starostliví? To vážne?“ 

„Manželia Slemenskí sú odborníci z našich radov, vidím v nich veľký potenciál. O dieťa 

sa budú starať päť dní v týždni a počas víkendov budú podávať hlásenia a absolvovať sedenia 

s odborníkmi, ktorí v prípade hroziaceho nebezpečenstva zasiahnu.“ 
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„Čo si od výsledkov pokusu sľubujete? Chcem vedieť, kvôli čomu zo seba urobím 

pokusného králika.“ 

Krátka sa pozrela na detektíva, akoby bolo absurdné na to vôbec musieť odpovedať. 

„Nechápete to? Cieľom je zistiť, či je násilie faktor genetický alebo sociálny a po získaní 

odpovedí ho u osôb s predispozíciou eliminovať.“ 

„Eliminovať?“ 

„Zle si to slovo vysvetľujete,“ ponáhľala sa s odpoveďou. „Stojím na správnej strane, pán 

Jeziorski. Jakub Slemenský bude nádejou pre ľudstvo, prinesie odpovede. Správnym 

prístupom k výchove detí budeme vedieť potlačiť násilie v spoločnosti. Dokážeme, že keby 

ste dostali správnu príležitosť, nikdy by ste neskončili tu,“ ukázala na mreže. „Viem, v akých 

podmienkach ste vyrastali, Jozef.“ 

„Držím Slemenským palce. Aj vám, pani Krátka. Podpíšeme nejakú zmluvu, alebo tak?“ 

„Rozhodne áno,“ konečne sa ozval Boháč. „Ale nezabúdajte, niečo za niečo. Polovicu 

miest, kde ste pochovali svoje obete, chcem pri podpise zmluvy. Najprv si to overíme a ak 

telá nájdeme, druhú polovicu vysypete, keď sa klon vydarí. To je tá vaša zmluva.“ 

 

Júl 2032 

 

„Keby Jozef dostal správnu príležitosť, nikdy by neskončil v base,“ povie Paula zrkadlu 

na toaletách psychiatrického ústavu a znova sa vyvracia. Potom sa smeje. 

„Prepáč, Marko.“  

To už plače. 

„Prepáč, Jakub.“ 

Do hrdla sa jej tlačí žlč. 

„Prepáč, Jozef.“ 

 


