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ÚVOD

Vyhodnotenie 49. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže 
mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2017

Milí autori i čitatelia, priatelia slovenskej literatúry,

predkladáme Vám výber najúspešnejších súťažných próz 49. ročníka 

Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2017. 

Tento zborník víťazných prác je dôkazom, že literatúra je stále samozrejmou 

súčasťou života mnohých z  nás, a  že i  v  konkurencii širokého spektra 

nových druhov umení, médií a  aktivít, ktoré dnešná doba ponúka. Stále si 

uchováva dôstojnú a nezastupiteľnú funkciu sprievodcu, ktorý nám láskavo 

otvára brány do nových reálnych i  myšlienkových svetov; obohacuje naše 

každodenné žitie i vnútorný život a zároveň cibrí jazykovú i kultúrnu úroveň 

národa.

Jašíkove Kysuce sú celoslovenskou literárnou súťažou určenou 

mladým talentovaným autorom do 35 rokov, ktorí prostredníctvom súťaže 

prezentujú svoju tvorbu  čitateľskej verejnosti. Celoslovenská literárna súťaž 

Jašíkove Kysuce má za úlohu podporovať rozvoj slovenskej literárnej tvorby, 

hľadať  nové talenty medzi mladými ľuďmi, podchytiť mladých a začínajúcich 

prozaikov, nadviazať na pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov a 

zhodnotiť súťažné práce.

Mediálnymi partnermi pri propagácii podujatia sú regionálne týždenníky: 

MY Kysucké noviny, Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov, Dotyky – Časopis 

pre mladú literatúru a umenie a Orol tatranský – Revue pre mladú literatúru, 

umenie a spoločnosť.
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Do 49. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov 

Jašíkove Kysuce sa svojimi prácami zapojilo 48 autorov, z  ktorých 

11 poslali do súťaže po dva texty (t. j. celkový počet textov bol 59).  

V  zborníku sú uverejnené víťazné práce mladých autorov v  pôvodnom 

znení, bez jazykovej úpravy, tak ako nám boli doručené na webovú stránku  

www.jasikovekysuce.sk – „súťaž 2017“.

Odborná porota v  zložení: Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. 

(predsedníčka), Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD. a Mgr. Igor Válek, (členovia), 

posudzovala v  literárnej súťaži Jašíkove Kysuce 2017 všetky súťažné práce 

a z hľadiska kvality hodnotených textov navrhla udeliť ceny v tomto poradí:

Cena Rudolfa Jašíka (určená autorom od 18 do 35 rokov):

Karlos Kolbas za text Oheň, voda, zem, vzduch

Prémie Ceny Rudolfa Jašíka:

1. prémia: Simona Športeková (Sora) za text Tri želania

2. prémia: Daniela Romanová za text Vianoce

3. prémia: Simona Gray za text Diktátorka

Prémia Jozefa Hnitku (určená autorom od 10 do 18 rokov): 

Magdaléna Martišková za text Gaštanové pyré 

Čestné uznania: 

Agnes Chrissie, Juraj Medveď, Anna Šušliková, Ján Bidovský,   

Barbora Pechová, Matej Koščo, Michal Kvaššay,      

Andrea Komorníková, Daniela Lysá ( D.L.).
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JAŠÍKOVE KYSUCE 2017

CENA RUDOLFA JAŠÍKA

Karlos Kolbas: Oheň, voda, zem
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pseudonym: Karlos Kolbas
34 rokov, Spišská Nová Ves

Oheň, voda, zem, vzduch

V zadymenej kabíne vetriesky sedíme štyria. Vlastne nie, sedíme len traja, krpatý 
Imro sa krčí pod prístrojovou doskou ako v zákope, drží si temeno hlavy dlaňami 
zakliesnenými do seba a ochká, jojká, lebo pri každom nadskočení nákladiaku sa 
doudiera, zavše inak, na novom mieste, a keď si uvedomím, že máme pred sebou 
ešte tri kilometre po poľnej ceste a ďalšie dva po lesnej, je mi ho tak trochu ľúto. Za 
oknami sa mihajú polia s jačmeňom, zelené pasienky, ohrada s kravami a stožiare 
vysokého napätia, ktoré mi odjakživa pripomínajú obrov z hviezdnych vojen. Okná 
na dverách sú spustené, lebo inak by sme sa podusili naftovými splodinami a ak aj 
nie, hluk z burácajúceho motora by nám dozaista potrhal ušné bubienky. Ale inak, 
ten starý črep šliape ako hodinky, žiaden terén mu nerobí problém, prejde blatom, 
bahnom, snehovými závejmi, pieskom aj hustým krovím, a ak je v niečom problém, 
tak len v spotrebe. Ale ani to nás veľmi netrápi, aspoň nie odvtedy, čo sme prišli nato, 
ako si z obrovskej cisterny v areáli bývalého JRD, terajšej akciovky načapovať každú 
noc jednu - dve desať-litrové bandasky nafty. Celkom nepozorovane a beztrestne. 
Stačí zabaviť strážnika - ktorým je mimochodom môj otec - a získať kľúč od uzávery 
cisterny. Kópia originálneho kľúča zdobí Marcelovu kľúčenku už zopár mesiacov. 
Našťastie, otcovi nie je ani trochu podozrivé, keď sa od istého času objavím vždy po 
zotmení vo dverách jeho maringotky a  prinesiem mu niečo pod zub. Alebo si len 
tak pozrieme športový kanál, prehodíme slovko - dve, a potom vypadnem. Podlaha 
maringotky vŕzga ako kajuta stredovekej lode, čo môjho otca uspáva ako batoľa. 
Vyblednuté nahotinky na umakartových stenách, ledva rozpoznateľné sa na mňa 
škeria z tridsaťročných plagátov a zatiaľ čo otec drieme, ja mu zo zvyku potiahnem 
zopár cigariet z  mäkkého obalu marsiek. Pravdupovediac, môj otec je mizerný 
strážnik. Veď ani cigarety si nevie ustrážiť. Z maringotky vystrčí nos iba vtedy, keď 
sa rozbrešú psiská v ohrade. Vyzbrojený baterkou a kutáčom, pár minút sa pomotá 
po areáli a  šup ho naspäť do tepla. Ale mňa aj Marcela psiská dobre poznajú 
a  ani nemuknú. V  momente, keď ja otváram dvere otcovej maringotky, Marcel sa 
prepcháva dierou v plote a milo sa prihovára trom vyciveným prašivým krížencom. 
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Zavše im prehodí cez ohradu nejaké zvyšky z obeda či večere, a potom už počuť iba 
mľaskanie, chrúmanie kostí a prosebné kňučanie. A už sa čapuje. 

Dnes má byť rekordne teplý deň, teplý deň, teplý deň... Už to omieľali v  bedni 
hádam stokrát. Už od rána. Na všetkých kanáloch. Stále dokola. Akoby nebolo iného, 
horšieho vo svete. Ráno, keď som sedel pri raňajkách a sestra sa mi posmievala, že 
musím v takej sparnote do lesa medzi tú háveď, (chuderka nedonosená, omdlievala 
už len pri pomyslení na roje komárov, ovadov a divých včiel) ale ja som ju nepočúval, 
lebo mi behalo po rozume iné, dôležitejšie, lebo o peniazoch som premýšľal, v duchu 
cifry, pevné body, na mape špendlíky, tu odoberiem - tam pridám, motorka si pýta 
svoje, bársčo by sa zišlo, aj voľajaké nové handry, veď som mladý, fešák, musím 
sa  predsa starať o  výzor. V  deň výplaty sa hádam ani inak nedá, len kalkulovať, 
premýšľať. Aj do roboty sa kráča inakšie, svižnejšie, aj sa lepšie robí, aj všetko.

Marcel zaparkuje na obvyklom mieste pod stromami, aby slnko nepieklo na 
kapotu celý deň, aby sme cestou domov nepokapali. Kľúče zazipsuje do vrecka, 
zapáli cigu, mudruje. Z  ktorej strany by sme dnes mohli začať, ako sa vyhnúť 
kameňom, a  tak podobne. Je to bohovská úľava, keď pominie ten rachot motora, 
zrazu len ticho, les, nirvána. Marcel vravel, že raz išiel  tou vetrieskou až do Košíc 
a späť, s doskami na korbe a keď potom večer vystúpi pred domom, nič nepočul, 
totálne nič, doma všetci len otvárali ústa, žena aj deti a  jemu bolo do plaču. Celú 
noc nespal, bál sa, že sa mu sluch nevráti. Ale ráno zazvonil budík a on ho počul. 
Našťastie, vravel. A  odvtedy nosí štuple. Také oranžové kužele. Povinná výbava do 
vetriesky, vravel. 

„Imro - Imro, čuješ, pozbieraj sa Imro, tam sú bandasky, skoč po vodu,“ súrim 
ho, dolámaný je ale práve preto, pohyb mu prospeje. Imro sa dušuje, že odo dnes 
bude sedieť na korbe, tam sa bude držať bočnice, ale Marcel o tom nechce ani počuť, 
jeho vetrieska - jeho pravidlá. On si na svedomie nevezme, keď sa mu debil zošuchne 
pod kolesá, alebo si hlavu roztrepe či zuby vybije o železá, čo sú všade na okrajoch 
bočníc. A ak aj nie, keby to videli zelení, má po vodičáku na päť rokov. Že keď sa mu 
nepáči, nech chodí bicyklom. Imro celý červený, pení, dusí to v sebe, zdrapí prázdne 
bandasky a  už aj kráča k  prameňu. „Nedoberaj si ho už s  tým bicyklom,“ vravím 
Marcelovi, ale je mi do smiechu, aj ostatným. Imro dospelácky bicykel nemá ani 
v tridsiatke, Imro je totiž taký drobný, že aj keby dal sedadlo najnižšie, nedostane na 
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pedále. Imro vie, že to všetci vedia a nesie to ťažko. Je však niečo, čo vedia všetci len 
Imro nie. Že má chudáčisko o koliesko menej. Ale na vláčenie vody, na to je on ako 
stvorený. 

Ej či je len dobrá, takto po ránu, svieža a čistulinká, nalejem do ešusu, lognem si a 
dúfam, že do nej Imro z trucu nenapľul. Tuto sa človek nemusí báť chémie a svinstva 
jak doma, cez hrdzavé potrubie zo sprivatizovaných vodární. Matičke prírode rovno 
z lona vyteká a zadarmo. Už sa dlho pohrávam s myšlienkou dať ju na rozbor a keby 
spĺňala potrebné parametre, dala by sa stáčať a predávať. Na našom urbariáte by 
sme to za províziu uhrali. Veď sme zamestnanci, tak čo. Nad prameňom by sme 
postavili drevenú chyžku, kúpila by sa mašina na stáčanie do fliaš a  bolo by. Na 
vetrieske by sme ju vozili do dediny, do skladu. A nemuseli by sme vláčiť ťažké hnilé 
drevisko a čistiť les od sajrajtu. Na špinavú robotu by si našli iných gádžov. Už som to 
dávno Marcelovi spomínal, ale len kývol rukou a zahundral. Že na dlhé lakte, vravel. 
Investície, certifikáty, byrokracia, presýtený trh. On stále len tie svoje hľuzovky. 
Odkedy dajakí dvaja hubári našli v  týchto lesoch hľuzovku, nič iné ho nezaujíma. 
Celý tomu chudáčisko prepadol. Ale ktohovie či to bola pravda. Možno len dajakí 
chválenkári zakomplexovaní, čo stáli o pozornosť. Ono, bolo to aj v správach, to hej, 
strkali tam dajaké čudo – judo do kamery, ale vyzeralo to jak maketa z polystyrénu. 
Ale Marcel verí, že tieto lesy sú plné hľuzoviek, len treba nájsť spôsob ako nato, už 
mu to asi nikto nikdy z hlavy nevybije. Kúpil aj lakmusové papieriky a vravel, že je tu 
ideálna pôda a ovzdušie pre jej rast. Chodí, prehrabáva sa v machu, zazerá a svieti 
baterkou do dier v zemi. Cvičí aj psa, takú suku, bastarda. Cvičil aj prasa, ale bolo 
lenivé a sprosté a tak ho zabili a zjedli. 

„Kristušák Michal, vravím ti, chcel som iba vedieť aké to je, nič viac - nič menej, 
len to, odoberiem pokrievku, potichu jak keby som bol v cudzom dome, až vlastný 
tlkot srdca počujem, strčím tam lyžicu, zamiešam, aby som nabral husté zospodu, 
odštiknem kus mäsa, nie väčší ako článok prsta, počkám kým sa naplaví omáčka 
a  šup ho do pysku. A  ona jak keby presne nato čakala, spustí spoza rohu jak 
guľomet, jak keď recituješ z  papiera, ra – ta – ta – ta – ta, že či neviem vydržať do 
obeda, že mi tam napadajú vlasiská, fúziská, mihalnice, chlpy z nosa, ale drž už tú 
papuľu a  tresnem tou pokrievkou od zlosti, až sa zobudí Tomáš a  začne ryčať jak 
keby ho rezali, a ona do mňa jak osa, namiesto toho, aby šla decko ratovať, kričí jak 
prepnutá pri otvorenom okne, nadáva jak pohan, no povedz mi či je toto normálne 
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a hádka jak u Cigáňov, susedia na oknách a akoby toho nebolo dosť, ešte prišla aj tá 
stará lokša, jej mať, a bez toho aby vedela o čo ide sa jej zastala, do mňa sa obula, že 
čo zas vystrájam a že políciu zavolá, mne viac nebolo treba, tresol som vchodovými 
dverami a do pol druhej som bol v krčme. Boha bohového, je toto normálne v jednej 
katolíckej rodine? Že sa ľudia k  sebe chovajú horšie jak psi? Povedz Michal, čo si 
mám s  tou pizdou počať? Odkedy sa Tomáš narodil, kape jej na závit a zo dňa na 
deň viac, stal sa z nej pitbull, nedaj boha že dakde zabudneš papierovú vreckovku 
a už je oheň na streche, okríkne ťa jak dajakého nímanda, každá sprostosť ju vytočí. 
Otvoríš okno - zle, zavrieš okno - zle. Povieš dačo, čo jej nezapasuje a  už aj robí 
scény. Tak si povieš: budem ticho - bude pokoj. Hovno. Ešte horšie, lebo ti vykričí, že 
si odmeraný, nekomunikuješ a také sračky. Na facebook vypisuje pripečené statusy, 
že sa nudí, že je nešťastná. Žere dajaké prášky a nechce povedať, že čo to je, etiketu 
strhla z fľaštičky, asi z tých práškov jej tak hrabe. Ja ti neviem Michal, dajako sa to 
všetko posralo. Tak som si to veru nepredstavoval. Dobrá baba to bola, veď vieš, 
neraz sme spolu posedeli, popili, keď si ešte s Katou chodil, na dovolenke sme spolu 
boli, čo ti poviem, ale to čo sa deje posledné dva roky, to nie je normálne. Vieš, snažil 
som sa ustupovať dokým sa dalo, po pôrode som tie jej vyšinuté nálady pripisoval 
tým hormonálnym zmenám čo feny mávajú, aj som sa o  to špeciálne zaujímal, 
čítal kadejaké články, ten Floid či Fiord čo popísal, veď vieš, ten nemčúr, odborník 
na psychiku, od neho som veľa prečítal, aj od iných hlaváčov, ale dakedy mám 
pocit, že čím sa viac učíš, tým menej vieš a tým si sprostejší. Požičaj mi švabliky.“ 
Vytiahnem z vrecka tabatierku aj zápalky a pripálim nám obom. Sedíme na čerstvo 
zrezanom strome, suchár to bol celý dutý zvnútra. Vlado si labužnícky vychutnáva 
cigaretu a kuká do doliny, dakde na obrysy susednej dediny. „Stade som mal kedysi 
dávno frajerku,“ povie a hodí hlavou tým smerom. „Monika. Krv a mlieko. Struky 
na ceckoch mala jak brmbolce na čapici. Aj cez vetrovku ich bolo vidno. Fajčila jak 
besná. Ti poviem kamarát... Ktovie kde je a  komu fajčí teraz. Desať rokov som ju 
nevidel.“ Zasmejem sa a švihnem pohľadom na Imra. Sedí opodiaľ na krivom konári 
a žabykláčom si krája tlačenku na pásiky. „Nasratý je za ten bicykel,“ povie Vlado 
a zaškerí sa. Pozrie na mňa a tvár má opäť vážnu. „Počuj Michal, ten Marcel nemá 
pokoja ani cez obed. Neobsedí na zadku, za pochodu zje rožky s maslom a lašuje 
po lese jak magor. On si fakt myslí, že tu nájde tie hľuzovky? Čo je normálny? Starý 
cap a jebe mu jak malému chlapcovi. Veď on má normálne zlatú horúčku. Jeho žena 
nedávno vravela mojej, že doma kašle na všetko, z roboty príde, naje sa, vypije pivo 
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a ide na lúku trénovať toho svojho psa. Do myšacích dier strká sušené huby a psisko 
musí hľadať. Keď nehľadá, zreže ho jak žito. A  celé víkendy trávi v  lese. Minule mi 
v krčme pri pive hovoril, že si už našiel cez internet ľudí, čo to budú od neho kupovať, že 
dajakí priekupníci od Dunajskej Stredy, že oni by to hneď predali do nóbl reštaurácií 
vo Viedni a  Budapešti, lóve na ruku, dva litre za kilo a  také sprostosti. Ja proste 
neverím, že tu také vzácne huby rastú. V tejto bohom zabudnutej všivavej diere nie 
je nič, čo by stálo zato. To mi ver. My môžeme byť radi, že máme aspoň robotu pod 
nosom. Akú - takú, ale máme. Otec a brat chodia každý deň štyridsať kilometrov do 
fabriky. A štyridsať naspäť. Polovicu výplaty dajú na cestovné a stravu. Takisto jak 
aj väčšina ľudí z našej a susednej dediny. Prisámvačku Michal, keď boh stvoril svet, 
tu sa potom vysral, do tejto doliny.“ Pokývnem hlavou na znak súhlasu, mocne si 
potiahnem, podržím v pľúcach, špak hodím do plechovky na špaky pri ruksakoch, 
ruky zodvihnem nad hlavu a natiahnem si zmeravené kríže. Pravdu máš Vlado, svätú 
pravdu máš, pomyslím si, ale čo tam koho po tom, po pravde, keď dnes má pravdu 
každý. Ach jáj, či sa mi len nechce na to slnko, tu v tieni by som posedel do fajrontu, 
podriemal, aj pravdu by som oželel, zapredal za pohár chladeného piva. Do obeda 
to zbehlo, ale teraz sa to bude ťahať ako sopeľ, už to vidím, len kukať na hodinky 
budem každú chvíľu, vyčkávať predsedu, kedy sa sem dotrepe, zapíše šichtovku, 
rozdá obálky s  výplatou. Postavím sa, aby nohy privykli, lebo už sa zberáme do 
roboty, Imro už aj robí, už vláči hlušinu na kopu, Vlado ešte hľadá čosi v ruksaku a už 
sa vracia Marcel, vetvičky mu praskajú pod ťažkými kanadami, vlní sa v zábleskoch 
obednej páľavy ako had, pot sa mu blyští na opálenej pokožke, unaveným krokom 
zostupuje zo strminy, ležérne si nás obzerá, zamieri k vetrieske a položí do tieňa pod 
zadné koleso zopár drobných dubákov. 

„Nech si hovorí kto chce - čo chce, ale ja tu žiadnych smradľavých kozomrdov 
nechcem,“ povie Marcel a hodí drúk na korbu. „Imro, vyskoč hore a porovnaj. Raz 
- dva. Pozri, ja nie som rasista ani nič podobné, veď ty dobre vieš, ja v podstate proti 
tým beduínom nič nemám, sú akí sú, keď si tam sedia na púšti a vybliakávajú na 
Alaha, nech, ale sem nech nelozia. Čo si navarili, nech si aj zjedia. Nech si poradia. 
Prísť na hotové, to hej. A to miešanie kultúr stojí za hovno. Nikam to nevedie. Cesta do 
pekla. Len sa pozri na frickov a žabožrútov. Pustili si ich tam a teraz si nevedia rady. 
Ľudia sa boja vychádzať na ulicu, zátarasy, vojaci so samopalmi na každom rohu. 
A bude to len horšie. To čo robili tam, budú robiť aj tu. A my hlupáci, vlastných ľudí 
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nechávame skapínať na ulici a pomáhame cudzím. Pre našich miesto nemajú. Pre 
utečencov hej. Ty toľko nezarobíš za mesiac, koľko má on vreckové v takom Rakúsku. 
A sedí v azylovom centre a premýšľa, že ako by ťa prešťal. My za to, čo sa u nich deje 
nenesieme žiadnu zodpovednosť. My musíme chrániť svoje deti a  svoju kultúru. 
Imro nemotkaj sa tam a makaj. Kukni sa už hrmí.“ Imro hundre, ale maká jak divý. 
Ukladá metrovicu do šorov, nie povyše bočnice, aby sa neprekotila, keď pôjdeme 
dolu strminou. „Ešte nemáme ani polovicu vlečky a už ide búrka,“ zahundre Marcel 
a odpľuje do machu. V diaľke za kopcami už duní, čierňava sa valí ako splašený kôň, 
ovzdušie sa nasycuje elektrizujúcim chladom. „To nedáme, aj keby sme sa posrali,“ 
povie Vlado a pokojne vytiahne z tabatierky cigaretu. 

„Veď vieš aké to s ním bolo, on si o to koledoval už pekne dlho, nedal si povedať 
a vidíš. To bola len otázka času, kedy sa dačo také stane. Nadrbaný sa preháňať 
po diaľnici? Debil. Proste debil. A keď ho švaclo ponad zvodidlá do stromov, z auta 
ostala len kopa šrotu, zo Šimona kripel na vozíčku, z jeho matky troska na práškoch 
a z jeho fotra chlapík bez auta. Tak to proste chodí, keď máš v hlave nasraté,“ povie 
Marcel akoby jedným dychom a vtom sa zablysne, akoby na potvrdenie toho, že mal 
pravdu. Sedíme v kabíne na ktorú s hukotom dopadajú velikánske dažďové kvapky 
a mám taký dojem, že už aj ľadovec. Smädný som jak teľa, ale bandasky s vodou ostali 
von, rýchlo sa to všetko zomlelo. Musím vyčkať, pretrpieť. „Ja si neviem predstaviť, 
že by som ostal na vozíčku,“ povie Vlado. „Keď si starý chren, čo to má za pár, to 
je iné, dajako dožiješ, ale mladý chalan? Dvadsaťpäť ročný a do konca života bude 
muklovať jak vajgel? Ja by som sa zabil. Proste by som to nezniesol. Byť dakomu na 
ťarchu? Na posmech? Nohy si necítiš, ovisnutý vercajg. Čo ty na to Michal... hmm? 
Ty čo by si robil?“ Tuho sa zamyslím. „No... ja ti neviem Vlado, nikdy som nad tým 
nepremýšľal. Ťažko povedať. Ale  možno je to iba dočasné, no nie? Možno sa to 
napraví, keď...“ 

„Riť Paľovu sa napraví, on už chodiť nebude,“ kontruje mi Vlado skokom do reči. 
„Švagriná robí na urgentnom príme, bola tam v tú noc, keď ho priviezli. Mali tam 
röntgen, vyšetrenia, všetko. Pripútaný nebol, vyhodilo ho cez prednú šibu, treslo 
ho o  strom. Stavce a  platničky sa mu rozleteli jak legové kocky, poškodili miechu 
a finíto. Chrbticu má jak cedítko na halušky. A môžeš si ísť pískať. Od pupka dole nič 
necíti, aj sa poští, aj poserie, lebo to nevie ovládať. Preňho je vymaľované. Doživotný 
kripel. Ešteže nikoho nezabil. Jediné šťastie.“ Pozriem na Imra. Leží pri mojich 
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a Vladových nohách ako taký psík. Čokel krpatý. Oči má privreté, drieme. „Dnes, keď 
príde Šušeň, poviem mu svoje. Nech si nemyslí,“ povie znenazdajky Marcel a dlaňou 
plesne po volante. „A čo sa stalo?“ Opýta sa Vlado. „No čo, nič sa nestalo, ale musí 
mi pridať za údržbu. Aspoň stovku navrch. Alebo stopäťdesiat. Pozri, olej som už 
menil toho mesiaca, hadičky, klinové remene, nápravu som pozváral, ramená bolo 
treba dotiahnuť. Čochvíľa sa rozpadnú bočnice, zhnité sú. Nové dosky bude treba 
nakúpiť, ohobľovať, farbu, hento - tamto. Psujem svoje auto a  za také groše? Oni 
berú dotácie od štátu, odškodné jak sviňa za kalamitu dostali, drevo predávajú 
načierno bez dokladu a tebe dajú almužnu. Počkaj, ja mu dám. A keď sa im nepáči, 
nech si kúpia vlastnú vetriesku. Ja môžem svoju predať.“    

„Neblázni,“ povie vystrašene Vlado. „Bez auta sme stratení. Čo si počneme? Veď 
prídeme o robotu. Čo keď sa naserú, kúpia druhé auto a nájdu si inú partiu?“ 

„Nech,“ povie Marcel cez zuby. „Pôjdem za bratom do Belgicka. Zle sa tam 
nemajú.“ 

Natiahnem sa a handričkou poutieram zarosené okno pred sebou, lebo sa mi 
zdá, že prestáva pršať. Vlado sa natiahne a  vizionársky, prstom nakreslí na okno 
pred sebou obrazec pripomínajúci slnko. Dáva si záležať, lúče sú rovnomerné, 
symetrické. Ibaže to jeho slnko má tvar kosoštvorca a nehreje. Imro sa prebral 
a gúľa očami.  

Drevo je mokré, slizké, šmýka sa a  ťažko ho vláčiť a  vyhadzovať na korbu. 
Mal som pravdu, bol aj ľadovec. Malý ako šošovica, našťastie. Taký neublíži ani 
jačmeňu, ani doma v  záhradke. Vyčasilo sa, vtáčiky spievajú, hmyz sa rozlietal, 
život sa vracia do normálu. Stratili sme pol hodiny, ale aspoň sa lepšie dýcha. 
Aspoň na chvíľu. Ešte nám treba polovicu vlečky a  už je pol druhej. Počítam tak 
poldruha hodiny, odhadom. Popílené je, treba už len navláčiť. Bolo by aj skôr, ale 
väčšina dreva je na strmine a nedá sa skotúľať pomedzi stromy. Musíme ho nosiť 
v  rukách, alebo prehodiť cez plece. A  najhoršie sú tie korene z poprevracaných 
stromov. Človek musí dávať pozor, aby sa mu noha nezakvačila a nerozbil si papuľu. 
Marcel už rozmotáva gurtne, pripravuje, šponuje, kontroluje skoby, aby bolo všetko 
v poriadku, aby drúky nelietali kade - tade, aby sme nepostrácali. Spomeniem si na 
kávu v termoske, idem sa osviežiť. Navrhnem fajčpauzu, nikto nie je proti. Stojíme 
v kruhu, Vlado rozpráva historky z vojenčiny a ja si vyťahujem triesku spod nechta. 
Páli, štípe, nechce von. Zatínam zuby, nadávam. Po krk mám už toho dreva, lebo 
všade je, ešte aj pod nechtami. Mordujem sa, hreším. Naostatok povolí. Chalani 
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sa smejú na oplzlom otrepanom vtipe o  mníške, iba Imro sa nesmeje. Nechápe. 
Stojí s  rukami vo vreckách a špičkou bagandže rozrýva mach a  usadené ihličie. 
Potiahnem si a podvedome zbystrím pozornosť, lebo vo zvukoch lesa zaregistrujem 
čosi čo tam nepatrí, prekáža. Upriem pohľad tým smerom. Po lesnej ceste sa k nám 
sprava približuje zablatený žigulák. Na výmoľoch sa kolíše zo strany na stranu, 
blato spod kolies mu strieka vysoko nad kapotu, stierače má zapnuté, motor ryčí. 
„Ide Šušeň,“ povie Vlado a hneď má po nálade. 

Šušeň, ponášajúci sa na Shootyho karikatúru viac ako na čokoľvek iné pod 
slnkom, o  hlavu vyšší odo mňa, päťdesiat kíl bez srandy a  zveličovania, stojí ako 
špáradlo zabodnuté v plastelíne, fascikel pod pazuchou, ceruzka za uchom, optika 
v  nevkusne hrubom ráme mu visí na dlhej neónovo oranžovej šnúrke, namiesto 
pozdravu sa len zhlboka nadýchne, palcom pravej ruky si zapchá pravú nosnú 
dierku a  druhou vyfúkne obojživelníka do trávy. Keď sa rozkuká, chodí, lašuje, 
meria, zapisuje, kladie hlúpe otázky, nasiera. Najviac zo všetkých ho neznáša 
Vlado, ten nedokáže v  jeho blízkosti zotrvať dlhšie ako päť minút. Vlado tvrdí, že 
Šušeň a jeho kumpáni, kedysi dávno po nežnej revolúcii pripravil jeho starého otca 
o poldruha hektára lesa, pri vstupe do urbárskeho spolku. Vraj poprepisovali časti 
podielov starých ľudí na tretie osoby, mŕtve duše, či tak voľajako. Oni sa to dozvedeli 
až po rokoch, keď sa už nič nedalo dokázať, a chudák dedo sa pobrali medzičasom 
na večný odpočinok v nevedomosti a okradnutý. Tak to chodí vo svete kde vládnu 
peniaze, zvykne Vlado hovoriť. Ale pomsta sa blíži, dodá a  zatína päste. Aj teraz, 
dohodol sa s  Imrom, že nemusí do kopcov, že mu bude vláčiť metrovicu len na 
polcestu. Radšej sa on sám driape po strmine, len aby bol čo najďalej od neho, od 
predsedu. Šušeň sa vypytuje na lesníkov, či tu dnes náhodou neboli, či nesliedili, 
nekontrolovali lapače lykožrútov, a či si pod dajakou zámienkou nerobili zálusk 
na drevo. V skutočnosti sa ten starý skupáň bojí, že niekto príde na rozdiel medzi 
skutočným stavom vyťaženého dreva a tým na papieri. Najradšej by to tu celé ohradil 
elektrickým plotom. My ho už za tie roky poznáme. Veď ani z očí mu nič dobré nekuká. 
Ja si nepamätám, ale povráva sa, že kedysi to bol kus chlapa, že mal stodvadsať kíl 
a silu ako zdivený býk. Trojmetrovú koľajnicu vraj na stávku odniesol na pleci cez 
celý areál JRD. Aj v Leopoldove sedel za ublíženie na zdraví, tuším v opitosti dajakého 
chlapa prehodil cez výklad obchodu. V  base sa spoznal s  kadejakou zberbou a 
po revolúcii paktoval aj s  mafiou. Aj sa potom musel na pár rokov vytratiť kdesi 
do Nemecka, išli po ňom bezkrkí, lebo toho veľa pomizlo vždy keď bol nablízku.  
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A práve tam za hranicami sa dal na drogy – amfetamíny, čo z človeka spravia živú 
mŕtvolu. Vraj ťahal čiary dlhé ako koľajnice z Bukurešti do Vladivostoku, tak sa o ňom 
vravelo, že to bol prvý narkoman od nás z dediny. Scvrkol sa ako sušená slivka, len 
kosť a koža, akoby v ňom už ani žiadnej miazgy nebolo. Dostal sa aj v Nemecku do 
problémov so zákonom, chvíľu posedel, odvykol od fetu a  potom ho deportovali 
naspäť. Našťastie preňho už boli jeho bývalí kumpáni buď pod zemou, v base alebo 
v Paname. Ani sám nevie akou zhodou náhod a podivných okolností sa mu podarilo 
prežiť divoké deväťdesiate roky. A potom, akoby sa nič nebolo stalo, povtískal sa do 
kadejakých spolkov, funkcií, dozorných výborov, lebo všade je takých plno a ruka 
ruku myje, veď stačí ak vieš na toho a hentoho dačo, ako had si našiel cestičky do 
teplých pelechov, poriadne to robiť nebude ani za toho boha. Povráva sa, že pokúpil 
pozemky v  meste, v  takej tej lukratívnej štvrti, kde stavajú domiská len bohatí. Že 
má akcie a podiely v kadejakých firmách, a že na výpadovke z okresného mesta má 
bodrel plný bieloruských a ukrajinských kurvičiek. Povráva sa o ňom všeličo.  

Na rozľahlej lúke necelý kilometer pred dedinou, na priestranstve medzi dvoma 
poľami pšenice obsypanej bodliakmi, ktorú kolmo pretína poľná cesta a  stĺpy 
vysokého napätia, a po ktorej sme sa práve trmácali, vytvorila povrchová voda po 
prívalovom daždi kaluž veľkú ako futbalové ihrisko, no hlbokú nie viac ako pätnásť 
– dvadsať centimetrov. Voda pri takýchto dažďoch zavše posteká z  okolitých polí 
a  naplaví do úžľabiny mazľavé bahno. Z  diaľky to muselo vyzerať, akoby sme sa 
bezhlavo rútili plne naloženou vetrieskou do jazera s  kalnou vodou. Hotová post 
apokalyptická vízia. Sedel som na svojom obvyklom mieste a študoval výplatnú 
pásku. Obálku s  peniazmi a  stravnými lístkami som mal úhľadne zazipsovanú 
v montérkovej blúze, len sem - tam som si podvedome prešiel rukou po jej povrchu. 
Ešte vyložiť metrovicu a je po šichte.  

Mladší z  bratov vyhodil niekoľko pestrofarebných dielcov skladačky vysoko 
nad hlavu a  urazene sa otočil. Prehral ďalšiu partiu a  už ho to prestávalo baviť. 
„Už sa nehrám,“ zahundral a  nahnevane zošpúlil pery. Malé rúčky zovrel do 
pästí a  šúchal nimi po koberci, až mu obeleli hánky. Chvíľu sedel schúlený v  kúte 
obývačky a nezaujato, akoby iba jedným okom sledoval kreslenú rozprávku. Starší 
bez slova pozbieral rozhádzané hračky do plastovej škatule, odbehol po farbičky 
a zošit a začal si kresliť. Keby len tak mohol ísť von, premýšľal. Celý deň v škole na 
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nič iné nemyslel, len ako dobehne domov, hodí aktovku do kúta a pôjde si zahrať 
s  kamarátmi futbal. Bratovi je hej, on je ešte škôlkar, on ničomu nechápe. Nevie 
aké je to únavné a  nudné chodiť do školy. Oni sa v  škôlke celé dopoludnie hrajú 
von na dvore, lozia po preliezkach, stavajú si hrady z piesku, hrajú sa na policajtov 
a  hasičov, zatiaľ čo on musí ticho sedieť na tvrdej drevenej stoličke a  písať slová 
a číslice do zošita. Také hlúpe nezmyselné čiary a kruhy. Načo mu to kedy bude? Čo 
s tým? Nostalgicky si zaspomínal na lanský rok, keď bol ešte aj on škôlkarom a robil 
iba to čo chcel. Ešteže sa blížia letné prázdniny. Už len dva týždne a bude pokoj. A 
potom vymyslia s chalanmi spôsob, ako sa tej hroznej školy zbaviť raz a navždy. Aby 
tam už nemuseli nikdy chodiť. Možno ju podpália, alebo použijú výbušninu, ešte sa 
uvidí. V kuchyni zahrmotil riad. Napadlo mu, že zájde za mamou ešte raz a vypýta 
sa von. Možno mu tentoraz povolí. Veď už je dávno po búrke, aj slnko už svieti a čo 
tam po mlákach? Bude sa im vyhýbať, dá si pozor. A slnko ich aj tak čochvíľa vysuší. 
Ak jej sľúbi, že sa nevráti zablatený ako prasiatko, hádam ho pustí. Veď má dobrú 
náladu, pospevuje si. Odsunul stoličku, vstal, vykročil cez obývačku, no vtom ho čosi 
napadlo. Ešte sa nepochválil bratovi, že vysnoril darček, čo dostane k narodeninám. 
Podišiel k nemu a potiahol ho za rukáv. „Počuj, poď so mnou hore, niečo ti ukážem.“ 
Mladší sa zatváril prekvapene, chvíľu váhal, premýšľal, napokon vstal a  spolu 
vykročili k schodisku. Starší sa otočil k bratovi, priložil si ukazovák k perám, aby mu 
naznačil, že má byť potichu, aby si mama nevšimla, že sa vytratili. Keď prechádzali 
chodbou, nazreli do kuchyne. Mama stála otočená chrbtom k nim a umývala riad. 
Po špičkách precupotali do podkrovia a vošli do jednej z izieb. Starší zatvoril dvere 
a ukázal na zaprášenú skriňu. „Tam je to, úplne hore,“ zašepkal. Zo skúsenosti vedel, 
že stolička mu stačiť nebude a tak potlačil k skrini konferenčný stolík na kolieskach. 
Pod každé koliesko podstrčil gumenú podložku, aby sa stolík neuviedol do pohybu. 
Stoličku postavil tak, aby mu operadlo nezavadzalo pri lezení. Brat ho pozoroval so 
zatajeným dychom a ani nemukol. „Veď to nie je zabalené,“ namietol napokon, keď 
brat položil čiernu škatuľu na diván. „A čo že nie je...“ namietal starší, „veď na to je 
ešte kopa času. Narodeniny mám až za mesiac, otec mi kúpil darček v predstihu. 
Ešte bude kedy pobaliť.“

„ A ako vieš, že je to darček pre teba?“ Nadal sa mladší. „Proste to viem a hotovo. 
A už sa toľko nevypytuj a čuš!“  

„Pif – paf, pif – paf,“ imitoval scénu z obľúbeného akčného filmu, skrývajúc sa 
pred bratom za virtuálnu stenu. Potom sa prikrčil a vystrelil akože spoza kontajnera. 
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„Dostanem ťa ty zloduch, predo mnou sa neschováš, pif – paf, pif – paf,“ strieľal 
po bratovi už z bezprostrednej vzdialenosti a ani si neuvedomil, že sa nechal hrou 
úplne uniesť, že už nešepká, nedáva si pozor. Mladší sa smial, lebo mu to celé 
pripadalo ohromne zábavné, zodvihol ruky do vzduchu, akože sa vzdáva. „Rana 
z milosti,“ povedal starší a priložil bratovi hlaveň k pravému spánku. Spúšť potiahol 
o  niečo silnejšie ako doteraz. Ozvalo sa šťuknutie a  vzápätí ohlušujúca rana. Tlak 
z  expanznej pištole Zoraki 917 T, ráže deväť milimetrov, odhodil staršieho medzi 
kartónové škatule. Pištoľ mu vypadla z ruky. Chvíľu zmätene hľadel do stropu, potom 
sa spamätal a vstal. Izba bola plná štipľavého dymu, slzný plyn sa plazil v hmlistom 
opare slnečných lúčov, ktoré presvitali cez žalúzie. Oči ho štípali, slzy sa mu liali po 
lícach. Brat ležal vedľa postele, chrčal a šklbalo mu končatinami. Z pravého spánku 
mu vytekal jarček tmavej, lepkavej krvi. Vtom s rozleteli dvere na izbe. 

  Posledný drúk vyšiel na mňa. Víťazoslávne som ho zodvihol nad hlavu a hodil na 
kopu. Zoskočil som z korby ako posledný a zahasproval bočnicu. „Desať metrákov?“ 
Opýtala sa starena, akoby nechcela veriť vlastným očiam. „Desať tetuška, desať,“ 
prikývol Vlado a  obrátil do seba poldecák. „Bude mi stačiť na zimu?“ Opýtala sa 
starena. „A či ja viem tetka?“ Odvrkol Vlado a podal mi prázdny pohárik. Starena 
natiahla vráskavú ruku a ochotne mi naliala. „Starý to zajtra poreže,“ povedala a 
ukázala na hrdzavú cirkulárku pod strechou humna. Vypil som a podal Vladovi. 
Len my dvaja sme pili, Marcel nemohol, musel došoférovať a Imro bol už na ceste 
domov. Ešte sme buchli po dva, naskákali do kabíny a  šli sme. Vlado vyskočil pri 
obchode, že si ide kúpiť tabak a  pivo na večer k  televízoru. My sme zabočili poza 
ihrisko smerom k našej ulici na hornom konci. Pálenka mi vošla do hlavy a hneď 
som mal lepšiu náladu. Ako sa vraví, dostal som slinu. Pomyslel som si, že by sme 
mohli zájsť s Marcelom na pivo. Nechcel som prekrikovať motor, vravím si, opýtam 
sa keď zaparkujeme. Bolo niečo pred pol piatou, keď sme zabočili do našej ulice. 
Prekvapene sme na seba pozreli. Naša ulica bola plná ľudí. Susedov, ale aj cudzích. 
Tri policajné autá a  sanitka so zapnutým majákom, dokonca televízna kamera 
a ženská s mikrofónom v ruke. Keď sme sa priblížili, všimol som si, že na trávniku 
pred Marcelovým domom sedí jeho žena. Odev mala zafúľaný od blata. Hľadela 
nikam, v tvári mala šialený výraz. Marcel vypol motor a zatiahol ručnú brzdu. Potom 
vystúpil.
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Simona Športeková 
19 rokov, Sekule

Tri želania

Mladý muž sedel na lavičke v mestskom parku a pozeral pred seba na zvláštne 
stvorenie, opierajúce sa o  starý strom s  hrubým kmeňom. Pomaly sa stmievalo 
a park bol nezvykle prázdny. Muž nevedel, prečo tam len tak sedel alebo čím malo 
byť to stvorenie, ktoré naňho upieralo svoje veľké, zvedavosťou rozšírené oči. 
Nepamätal si takmer vôbec nič z  posledných dvoch hodín. Nepamätal si, že by si 
šiel sadnúť do parku, nepamätal si, ako sa tam zjavila tá zvláštna bytosť a ani prečo 
z  nej nebol vydesený. Posledné, na čo si spomínal, bolo, že pred dvomi hodinami 
bezcieľne blúdil mestom a utápal sa v žiali. Potom bola už každá spomienka zahalená 
v zvláštnej temnote a nepreniknuteľnom tichu. Akoby tam po nich zostala len čierna 
diera. Zmätene sa porozhliadol. Okrem stvorenia nebol v  jeho blízkosti nikto. 
Spomedzi stromov videl, ako západ slnka rozlial po oblohe vodové farby všetkých 
možných odtieňov. Na tvári ho pohladil jemný teplý vánok, ktorý rozozvučal tichú 
symfóniu šumu hustého lístia okolitých stromov. Okrem toho bolo počuť žblnkanie 
v neďalekom jazierku a hlasný štebot spevavcov. Bol to krásny letný podvečer. 

Muž zdvihol svoje dlane do výšky, aby sa na ne mohol lepšie pozrieť. Občas si 
človek neuvedomí, že sníva. V takom prípade mal muž zvyk pozrieť sa na svoje ruky. 
Vo väčšine prípadov, ak išlo o sen, nemal správny počet prstov alebo boli jeho ruky 
zdeformované. Teraz bolo všetko v poriadku. Nebol to sen. Jediné, čo do reality vôbec 
nesedelo, bola vysoká neznáma bytosť, ktorá sa tam zákonite nemala nachádzať. 

Spustil ruky späť na kolená a znovu sa na stvorenie pred sebou zadíval. Okolo 
jeho vysokej, trocha chudšej zhrbenej postavy sa vznášal akýsi podivný čierny opar. 
Podobne temný ako diera v mužových spomienkach. Vyzeralo to takmer desivo, no 
napriek tomu mal pocit, že sa nemusel báť. V očiach stvorenia akoby sa odrážalo 
čosi hlbšie, ľudským vnímaním nepolapiteľné a  zároveň obdivuhodné. Jeho telo 
pripomínalo časti tiel mnohých tvorov Zeme a zároveň ako celok nebolo ničím, čo by 
z tohto sveta mohlo pochádzať. Čarovné a strašidelné, jedine tak sa to dalo popísať. 
Dieťa by pri pohľade naň určite začalo plakať, lebo presne tak vyzerala forma nočnej 
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mory, akú by si dokázalo predstaviť. Schované v tieni stromu pôsobilo so všetkou 
svojou temnotou okolo seba ako skutočný diabol s  hĺbkou vesmíru v  očiach, 
v ktorých by sa nejeden človek nenávratne stratil. Nedalo sa od nich odtrhnúť 
zrak. Nervózne si začal zatínať nechty do kolien. Fakt, že si vôbec na nič nedokázal 
spomenúť, ho napĺňala nepokojom. Mal pocit, že stratil niečo dôležité. Podstatné. 
Prevratné! 

Stvorenie vycerilo pomerne ostré zuby v  dokonale súmernom zvieracom 
úškľabku. Avšak, stále to nepôsobilo desivo. Chvost, ktorý pripomínal líščí, šibol zo 
strany na stranu, zavlnil sa a rozpútal okolo seba malú víchricu niečoho, čo vyzeralo 
ako popol. Keď sa muž prizrel bližšie, zistil, že zvláštny čierny opar okolo stvorenia na 
okrajoch skutočne vyzeral ako vznášajúce sa čiastočky popola. Než nad stvorením 
stihol premýšľať viac, prehovorilo to úplne obyčajným ľudským hlasom, ktorý znel 
takmer žensky. 

„Máš posledné želanie. Čo to teda bude?“, spýtalo sa to so zreteľným nádychom 
nedočkavosti. Mužovi po chrbte prebehli zimomriavky. Bytosť totiž prehovorila bez 
toho, aby pohla ústami. Fyzicky by ani nedávalo zmysel, aby so zvieracou papuľou, 
jazykom i  tesákmi dokázala rozprávať ľudsky, dokonale vyslovovala slová v  jeho 
vlastnej reči. No otázka predsa vyšla z nej. A bola určená jemu. 

„Posledné želanie?“, zmätene sa spýtal a z nejakého dôvodu ho striaslo ešte viac. 
Nedokázal pochopiť, prečo ešte nezobral nohy na ramená a neupaľoval kade ľahšie. 
Čierňava v jeho spomienkach sa zavlnila, akoby sa chcela pripomenúť. Nepamätal 
si, že by od stvorenia dostal nejaké želania. Netušil, že sa s ním už predtým zhováral.

„Áno, posledné z  troch,“, prikývlo a  znovu sa usmialo tým takmer desivým 
spôsobom. Muž si prestal zarývať nechty do kolien a namiesto toho sa zamyslene 
poškrabal na zarastenej brade. Nech sa snažil akokoľvek, nedokázal si spomenúť, 
že by želania skutočne dostal, ani že už stihol dve z nich použiť. Znelo to ako úplný 
nezmysel. 

„Ako to môže byť moje posledné želanie, keď som si predtým nič neželal?“, 
zasmial sa pochybovačne. Snažilo sa ho toto stvorenie oklamať? Ako by si vôbec 
prostý, nedôležitý robotník zaslúžil dostať tri želania od bytosti, ktorá už na prvý 
pohľad vyzerala nadpozemsky? 

Ono však s pokojným hlasom odvetilo: „Ale áno, už si použil prvé aj druhé želanie. 
No tvoje druhé znelo, aby si na to všetko zabudol.“
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Muž odtrhol zrak od stvorenia a  zabodol pohľad do zeme. Zamračil sa na 
osamelý kamienok, ktorý ležal na zemi medzi jeho starými ošúchanými teniskami.  
Prečo by si želal niečo také?

„Aké teda bude tvoje posledné želanie?“, naliehalo stvorenie. V tmavých očiach 
sa mu zablysla zvedavosť. Muž sa musel znovu zasmiať nahlas zasmiať. Celá jeho 
situácia bola predsa tak absurdná! 

„Dobre,“, zdvihol ruky na znak kapitulácie a  pokrčil plecami: „Vôbec ničomu 
nerozumiem a neverím, ale ak to tak strašne chceš...“, 

Zopäl si ruky pred tvárou a zakvačil lakte do kolien. Skutočne sa zamyslel nad 
tým, čo by si mohol želať. Napriek pochybnostiam nechcel vysloviť prvú hlúposť, 
ktorá mu prišla na um, a  nechcel ani zbytočne premrhať želanie, ak by bytosť 
neklamala. V  konečnom dôsledku, ak bola skutočná ona, prečo by nemohla byť 
pravda aj to, čo hovorila? Snažil sa prebrať si v hlave všetky možné teórie, no bolo to 
ako snažiť sa nájsť zmysel života.

Zmysel života...
Zmysel života!
A vyhŕkol: „Želám si teda vedieť, kým som a aký je zmysel mojej existencie.“
Zrazu vietor aj štebot vtákov naokolo ustal, nepohlo sa ani steblo trávy. Stvoreniu 

sa rozšírili oči ešte viac a nahlas sa rozosmialo. Bol to nepríjemne zvonivý smiech, 
ako tisícky malých zvončekov. A čím dlhšie sa stvorenie smialo, tým viac mal muž 
pocit, že sa k jeho smiechu postupne pridávali aj listy okolitých stromoch. Šialené. 

Nechápavo zdvihol obočie. Povedal, hádam, niečo nesprávne? Smiech utíchol.
„Zábavné.“, potichu stvorenie odvetilo, než mu jeho posledné želanie splnilo 

a navždy zmizlo: „Presne tak znelo tvoje prvé želanie...“
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Daniela Romanová
17 rokov, Zákopčie

Vianoce

Práve sa končil jeden z rokov supermoderného dvadsiateho prvého storočia. Do 
Vianoc zostávalo len pár dní. Nevie sa to však presne, lebo v nebi, kde tento príbeh 
začína, sa časom ktovieako nezaoberajú. Aj by sa o to pokúsili, ale zabralo by im to 
celú večnosť. No aj tam sa chystala ohromná narodeninová oslava... snáď nemusím 
vravieť, komu. Nuž a  práve v  jednom z  tých supermoderných rokov dvadsiateho 
storočia tam prebiehal tento rozhovor:

„Peter, ty chceš vážne takto neskoro večer loviť ryby?“ pýtal sa prekvapený svätý 
Jozef.

„Máš niečo proti? Som rybár, tak hádam, viem, kedy ich treba chytať,“ púšťal sa 
Peter do hádky.

„Ja nič, len keď si ich naposledy lovil, tak ktovieako nebrali. Nepočkáš radšej do 
rána?“

„Ak chceš podrýpavať, dobre. Vtom prípade však nikam nejdem.“
Jozef si uvedomil, že zašiel priďaleko. Nechal svätého Petra, nech vyfučí, a vybral 

sa kúpiť kapra do obchodu medzi ľudí. Aj Máriu nahovoril, aby s  ním šla. Veď on 
sa už medzi ľuďmi nevyzná a ona sa medzi nimi zjaví každú chvíľu. Mária s  týmto 
nápadom súhlasila. Blížil sa síce večer a  určite bude chladno, ale odmietne ona 
niekoho? 

Nevedno prečo im polozasnežené a polozablatené slovenské ulice pripomenuli 
ich cestu pred dvetisíc rokmi. Možno sa naše ulice v  noci veľmi nelíšia od tých 
betlehemských. Vtedy im zišla na um zaujímavá myšlienka. Čo keby skúsili svoju 
cestu zopakovať? Zistili by, či sa ľudia zmenili a polepšili. Prestali riešiť kapra a začali 
hľadať nejaký zaujímavý dom, na ktorý by zazvonili a požiadali o pomoc. Vybrali si 
jednu veľkolepú vilu, patriacu asi najbohatšiemu podnikateľovi v  tomto okrese. 
Keby ste ju videli, tak o  tom nepochybujete. Pred vchodom stáli zaparkované dva 
Mercedesy, ku ktorým viedol chodník z pravého kameňa. Ticho narúšal veselý spev 
potôčika zo zadnej záhrady, vytvorenej v anglickom štýle. No obyvateľ tohto domu, 
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ktorému podľa všetkého nič nechýbalo a trpel skôr nadbytkom ako nedostatkom,  
sa ani len nevybral von, aby zistil, kto ho potrebuje. Jozef musel rozprávať cez 
mikrofón pri bráne:

„Prosím Vás, pane, moja žena ide rodiť a treba ju okamžite zaviezť do nemocnice.“
„Tak si ju zavezte,“ odvetil im nevrlo. V  duchu premýšľal, prečo má ten chlap 

arabský prízvuk a či by preňho nebolo lepšie zavolať políciu.
„My sme prišli z cudzej krajiny, sme tu len krátko a okrem šiat, čo máme na sebe, 

nám nič nepatrí. Vám tu stoja dve autá. Mohol by ste nám jedno z nich požičať?“
„Uhádol ste, nedalo. Prvé mám ja do práce a druhé patrí manželke. Isto by sa jej 

nepáčilo, keby sa jej v aute prevážali nejakí sprostí imigranti. Okrem toho, vidíte, že 
sami dokopy nič nemáme, tak tu neoberajte Slovákov o prácu.“

Toto slovné spojenie poriadne vytočilo aj inak pokojného Jozefa. Vypadal, akoby 
sa chystal povedať mu svoje a rozkopať mu mikrofón. No Mária sa nenadarmo volá 
Kráľovnou pokoja. S tíšivým hlasom podišla k mikrofónu:

„Veď ma nemusíte viezť do pôrodnice. Stačí mi zavolať sanitku. Kým príde, 
počkám tu v dome.“

„ Tak toto nie! Je deň pred sviatkami ja chcem mať svätý pokoj! Sanitku si zavolajte 
z búdky a počkajte niekde na zastávke, ale pred Vianocami vás tu nepustím, aj keby 
ste boli svätí!“

Tu bolo akékoľvek ďalšie úsilie márne. Smutne sa usmiali, pokrútili hlavami 
a vybrali sa do kostola. Márii sa asi zachcelo porozprávať so Synom. Času mali dosť, 
tak prečo nie?

  Práve sa tam skončila omša a kostolník zamykal dvere. Jozef navrhol:
„Skúsme to ešte raz. Nemôže byť kostolníkom len tak“ 
Mária súhlasila, tak prišiel k nemu a opýtal sa:
„Mohli by ste nás nejaký čas ubytovať? Žijeme v  tejto krajine ešte krátko 

a nemáme svoj domov, ani iné miesto, keď by sme sa uchýlili.“
„Nóóó...a z akej krajiny ste? Snáď nie z Iraku?“
„Nie, my sme z Izraela.“
„To ma má ukľudniť? To nemyslíte vážne! Čo si mám do domu priviesť dvoch 

moslimov, mohamedánov, alebo podobných teroristov? Isto mi namontujete pod 
gauč bombu, alebo cez okno vystrieľate susedov. A ak sa vám nič z toho nepodarí, 
tak si postavíte pri kostole mešitu a  budete ma v  nej provokovať. Zbaľte si pekne 
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kufre a pakujte nazad. Nech sa o vás starajú tí, čo vás sem poslali.“
Už sa chceli pobrať preč, mysliac si, že by pochodili opäť ako pred dvetisíc rokmi, 

no prerušil ich nahnevaný krik nejakého dievčaťa:
„Do prdele, vravím ti, že dvadsiateho tretieho sa idem zdekovať domov a tváriť 

ako vzorné dievčatko v tom blázinci, tak asi nejdem na koncert! Chceš to písomne?“
Ten, komu sa malo ujsť nejaké písomné potvrdenie sa už neozval, tak dievča 

zachytilo čosi z kostolníkovho monológu. Pozrela na zaujímavú dvojicu:
„Dobrý deň, milí teroristi, srdečne vás vítam v poslednej diere sveta, ktorou je 

toto mesto. Ak nemáte kam ísť, poďte ku mne na intrák.“
Kostolník na ňu vrhol pohoršený pohľad a odišiel, no Mária sa na ňu usmiala.
„Ďakujeme, si zlatá, ale čo s nami spravíš dvadsiateho tretieho?“
„Vy...ste to počuli?“ dostala sa dievčina do pomykova, „ no najvyšší čas prestať 

ziapať. Ale nemôžem vás nechať v zime na ulici. Pokojne poďte ku mne, ale vyzerá to 
tam ako v chlieve.“ 

„Neboj postaráme sa o seba, ak nám niečo sľúbiš.“
„Čo potrebujete?“
„Potrebujeme, aby si bola k svojím doma milá, aj keď to bude asi ťažké. Si skvelé 

dievča, tak to zvládneš. A ak sa zmeníš k lepšiemu ty, možno sa zmení aj svet, nie?“
Len čo Mária toto dopovedala, chytila Jozefa za ruku a  odišli späť na nebesá. 

Na ceste ostalo len ohúrené dievča. Chvíľu vyjavene hľadelo, potom akoby ju niečo 
napadlo a vbehla do kostola. Zapozeralo sa na obraz Madony. Tá vyzerala rovnako, 
ako žena na ceste. Mohlo ísť o náhodu, no prečo na ňu teda žmurkla, keď povedala:

„Ježkove oči, ak je toto pravda, tak ma asi...“
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pseudonym: Simona Gray 
19 rokov, Rajecké Teplice

Diktátorka

„Mohol to byť šach mat už päť ťahov dozadu,” povedal jej protivník zádumčivo, 
nespúšťajúc pritom pohľad z hracej dosky. 

Diktátorka si frustrovane odfrkla a vstala tak prudko, až takmer zhodila stoličku. 
Prekrížila si ruky na hrudi a podišla k oknu. Zahľadela sa do diaľky a na tvári sa jej 
usadil nespokojný, ustarostený výraz. 

„Keď sa tam budeš stále pozerať, nezmeníš tým to, čo vidíš,” ozval sa muž sediaci 
pri stole chladným tónom. 

Ani sa neobzrela, len zaťala zuby a zasyčala: „Koľkokrát ti mám opakovať, že som 
z tých tvojich rád už unavená, Machi.” 

Pokrčil plecami a začal vracať figúrky na šachovej doske do ich základných 
pozícií. „To nebola rada,” zamrmlal. „To bolo len objektívne konštatovanie reality.” 
Reťaze, ktoré mal na rukách, zarinčali, keď sa natiahol, aby poukladal aj figúrky 
svojej súperky. Diktátorka vždy hrala bielymi, on čiernymi. 

„Zabúdaš,” začala, stále pozerajúc do diaľky, kde sa doďaleka týčili stany a 
bojové zbrane Prezidentových vojsk, „že by som ťa mohla dať kedykoľvek popraviť. 
Mohla by som ťa nechať zavesiť na námestí a nechať tvoje telo, aby ho rozďobali 
vtáky. Najprv by ti vyklovali oči a potom by sa pustili do zvyšku. Hnil by si na slnku a 
všetci by sa na to pozerali.”

Ustrnul v pohybe s bielym pešiakom v ruke. Zodvihol hlavu a pozrel na ňu. 
Keď opätovala jeho pohľad, uškrnul sa. „Presne tak,” povedal. „Mohla si to urobiť 
kedykoľvek. Ale ja som stále tu a teraz je už neskoro. Teraz je už príliš neskoro, 
pretože oni,” zodvihol bieleho pešiaka, aby na neho videla, „už viac nie sú na tvojej 
strane.” 

Diktátorka odišla od okna a opäť sa posadila na stoličku oproti nemu. Chvíľu sa 
zamyslene pozerala na dva rady čiernych a bielych figúrok po oboch stranách a 
na osamelého, bieleho kráľa stojaceho uprostred hracieho poľa. Pomaly zodvihla 
bieleho strelca a postavila ho vedľa kráľa. 

„Nie som úplne sama,” povedala bezvýrazne. 
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Jej väzeň zahral prekvapenie. „Och, áno, ospravedlňujem sa, vaša Veľkoleposť. 
Váš verný poskok. Ako som len na neho mohol zabudnúť.” Frustrovane rozhodil 
rukami. Reťaz, ktorou mal spútané zápästia sa napla. Všimla si do krvi odretú kožu 
na jeho vychudnutých rukách, ale necítila pri tom vôbec nič. 

„Dávaj si pozor na jazyk,” zasyčala, „lebo oň prídeš.” 
Nahol sa k nej ponad stôl. „Urob to,” povedal, „a predtým, ako ťa popraví, nechá 

Prezident tomu tvojmu Strelcovi vyrezať jazyk a zavesí ho vedľa teba.”
Natiahla ruku a tvrdo ho udrela do tváre. Z miesta, kde mu jej prsteň preťal kožu, 

sa začala valiť krv. Nevydal pri tom ani hláska. 
Keď sa upokojila, zahľadela sa na čierno-biely svet pred sebou. Vrátila kráľa aj 

strelca na ich miesta na šachovnici a potom posunula jedného z pešiakov o dve 
políčka dopredu. 

„Nikdy som nechcela, aby sa to takto skončilo,” priznala sa. 
„Na to si mala myslieť predtým, ako si to všetko začala.” Napodobnil jej ťah. 

Obaja ich pešiaci teraz stáli oproti sebe. 
„Malo to dopadnúť inak.” Biely kôň na F3. „Chcela som spravodlivosť pre 

všetkých. Rovnosť.” 
Machi si odfrkol a pohol jedným zo svojich koní tak, aby chránil pešiaka. „Tomu 

sa hovorí utópia,” povedal. „A história je plná dôkazov, že utópia nikdy nemôže 
fungovať.” 

Ťahala strelcom. „Prečo nie?” pozrela mu do krvou podliatych očí. 
Opäť napodobnil jej ťah. „Pretože na to, aby fungovala utópia musí byť splnená 

jedna základná, dôležitá podmienka.” 
Posunula do prvej línie ďalšieho ničnetušiaceho pešiaka, ktorý teraz ohrozoval 

jeho strelca. „Aká?”
„Utópia vychádza z presvedčenia, že ľudia sú od prírody dobrí. Láskaví. Že vždy 

nezištne pomôžu svojmu blízkemu. Že keď vidia príležitosť, neublížia.” Vzal svojím 
strelcom jej pešiaka a položil ho k okraju šachovnice.

Diktátorka tvrdohlavo poslala do boja ďalšieho. „A nie je to pravda?” 
Uškrnul sa. „Pozri sa okolo seba. Ľudia sú samoľúbi, nenásytní a zlomyseľní. Vždy 

myslia len na vlastné blaho a možno ešte blízkej rodiny. Väčšina z nich sa nezaujíma 
o to, čo je správne, ale premýšľajú nad tým, ako konať tak, ako si vyžadujú okolnosti 
a získať pri tom čo najviac pre seba.” 

„Takéto myšlienky šepkáš do ucha Prezidentovi?” 
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Pozrel jej do očí. „Nemusím. Stačí, keď mu poviem, aby sa pozrel von oknom.” 
Po tomto chvíľu hrali v tichosti. Obaja zapojili do hry aj dámy, ale zatiaľ čo 

Diktátorka mala figúrky roztrúsené a pred kráľom už nemala takmer žiadnu 
obrannú líniu, on pohol len s jedným pešiakom a jeho kráľ bol v bezpečí. 

„Chcela som, aby malo každé dieťa budúcnosť. Chcela som, aby si boli všetci 
rovní. Aby každý jeden muž a žena, starí či mladí, mohli ísť večer do postele sýti a 
nemuseli sa obávať budúcnosti.” Vyrazila dopredu s ďalším strelcom a ohrozila 
jeho koňa. 

Postavil svojho pešiaka tak, že mohol vziať jej strelca. „Ale ľudia si nemôžu byť 
všetci rovní,” povedal. „Pretože ľudia chcú mať vždy viac, ako tí druhí. Sú závistliví a 
skazení.”

Pohŕdavo sa usmiala. Vzala jeho pešiaka kráľovnou a stála nebezpečne blízko 
jeho koňa a strelca. „Opakuješ sa,” vyhlásila.

Pohol vežou. „Musím sa opakovať, pretože očividne nie si schopná pochopiť taký 
jednoduchý koncept, akým je ľudská prirodzenosť.”

Bojovala s túžbou znova ho udrieť, ale jeho tvár už bola tak posiata modrinami 
a podliatinami rôznych farieb, že by v tom nebol nijaký rozdiel. Namiesto toho teda 
ustúpila s kráľovnou a odokryla svojho jazdca. Stále však chránila svojho strelca. 

Niekde vonku sa ozval výbuch a z ulice k nim doľahli výkriky vzbúrených 
obyvateľov mesta. Búchali na bránu. Chceli krv.

Po niekoľkých ťahoch sa Diktátorke podarilo získať na šachovnici oveľa lepšie 
postavenie, aké mal jej protivník. 

„Šach,” povedala, keď posunula dopredu svoju vežu a vzala mu tak jazdca. 
„Ešte nie,” namietol a vzal jej vežu druhým jazdcom. 
„Šach.” Kráľovná.
„Ešte nie,” zopakoval trpezlivo a kráľovnú jej vzal. 
„Šach.” Posunula svojho strelca o niekoľko políčok ďalej a jej veža bola rovno 

oproti jeho kráľovi. 
„Ešte stále nie,” namietol a ustúpil dozadu. 
„Si stratený,” povedala. Výbuchy zvonku boli hlasnejšie a bližšie ako predtým. 

Usmial sa na ňu. 
„Ty tiež,” povedal. „Si stratená už veľmi dlho.” 
Pozerala mu do očí a položila svojho ďalšieho strelca tak, aby stál vedľa toho 

prvého. „Šach mat,” povedala. „Dnes večer umrieš. Skôr, ako sem príde Prezident a 
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nechá ma popraviť, popravím ja teba.” 
„Mala si súhlasiť s mierom, keď bol čas,” poznamenal nezúčastnene. „Mala si 

prijať podmienky mieru, keď ma sem poslal.”
Odfrkla si. „Myslíš podmienky kapitulácie.” 
Naklonil hlavu. „Je mnoho druhov víťazstiev,” povedal. „Ale nie všetky z nich 

vyzerajú na prvý pohľad ako víťazstvo.” 
„Jediný druh víťazstva, ktorý poznám ja, keď jeden stojí a druhý leží na zemi.” 

Vstala. Otvorila dvere a zakričala na stráže.
„A presne to je tvoj problém,” zamrmlal Machi, keď dnu vošli dvaja vojaci a každý 

ho chytil za jednu ruku, akoby mal po všetkých tých týždňoch stále chuť vzdorovať. 
„Nedokážeš sa pozerať za hranice.” 

„Odveďte ho,” rozkázala. „Večer bude mŕtvy. Už nemám čo stratiť.” 

xxx

Skutočne chcela robiť dobré veci. Chcela vytvoriť svet, v ktorom by nikomu nič 
nechýbalo a každý by bol šťastný. A spočiatku to aj fungovalo - ľudia ju milovali a 
volali jej na slávu, zatiaľ čo Prezidenta vyhnali a otočili sa chrbtom každému, kto čo 
i len vyslovil jeho meno. 

Postavila impérium. Vybudovala ho zo svojej krvi a potu a krvi a potu ľudí, ktorí 
každý deň umierali v jej mene. 

Dosiahnu večnú slávu, tvrdila ich rodinám. História si ich bude pamätať ako 
tých, ktorí pomohli vybudovať našu spoločnosť.

A ich rodiny prikyvovali a súhlasili s ňou. Oplakali svojich mŕtvych, pochovali ich 
a potom boli hrdí na to, že ich synovia a manželia padli za dobrú vec. 

Ona stála celkom na vrchole, so svojím Generálom v bielom po boku a na všetko 
dozerala. Volali ju Matka, nosili k nej svoje deti, aby sa ich dotkla, nosili k nej chorých, 
pretože verili, že má moc ich vyliečiť. 

Držala hlavu vysoko a verila, že všetko, čo robí, je správne. Postavila svoje 
impérium zo zlata a krvi a vztýčila ho vysoko k oblohe, presne tak, ako to kedysi 
urobili s vežou Babylonu. Siahalo až k nebesiam. Pokorila samotného Boha, na 
ktorého si už nikto ani nespomenul, pretože mali ju. 

A keď potom spadla, nemal ju kto chytiť. 
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Začalo to pomaly. Potichu. Šepkajúcimi hlasmi v tieňoch. Hlasmi, ktoré hovorili 
proti nej. Ale veď tí mŕtvi nedosiahli večnú slávu, hovorili. Sú mŕtvi a na ich mená sa 
zabudlo. Zanechali za sebou hladujúce deti, ktoré sa túlajú po uliciach a smútiace 
manželky, ktoré sa o ne nedokážu postarať. Kde je ten spravodlivý svet? Kde je to 
kráľovstvo nebeské, v ktorom je každý sýty a nikto netrpí?

Prikázala Generálovi, aby tie hlasy umlčal, aby to urobil rýchlo a nenápadne, 
ale hlasy nabrali na sile a odrazu kričali: Pozrite sa na ňu, pozrite, čo s nami robí! 
Utláča nás, chce nám vziať našu slobodu a naše práva. Chce, aby tiekla naša krv na 
slávu jej falošného impéria. Postavila ho z našej krvi, potu a sĺz. Ale my nechceme žiť 
v jej klamstvách. Pozrite sa na ňu, pozrite, aká je v skutočnosti!

A tí, ktorí jej predtým volali na slávu odpovedali: Nie je to Matka! Je to Diktátorka. 
Krvavá Diktátorka!

A odrazu sa vrátil Prezident, ľudia ho vítali ako svojho spasiteľa a modlili sa za 
jeho skoré víťazstvo. Zastal si aj so svojimi vojskami na hranici jej impéria a čakal. 
Čakal, kým sa všetci jej ľudia neobrátia proti nej a potom za ňou poslal Machiho, 
ktorý niekde vyhrabal tú strašnú knihu z  minulých časov, ktorou sa riadili dávno 
mŕtvi vladári. Prišiel s návrhom kapitulácie, ktorá sa ukrývala pod ponukou mieru 
a smiešnymi radami zo strateného sveta, ktoré jej boli nanič. 

Hoci sa už dávno musela utiahnuť za hrubé múry svojej pevnosti a jej impérium 
bolo na spadnutie, neprijala Prezidentovu ponuku. 

„Budem stáť až do poslednej minúty,” povedala Generálovi, ktorý chápavo 
prikývol. „História si ma bude pamätať.”

„Bude si ťa pamätať ako tú najneschopnejšiu diktátorku v celých dejinách 
ľudstva,” poznamenal Machi a tak nechala Generála, aby mu pripomenul, s kým sa 
rozpráva. 

xxx

Odvtedy uplynuli dva mesiace a ona ešte stála. Ale stál aj Prezident, čoraz bližšie 
k jej poslednému mestu. Trpezlivo čakal za bránami jej Jericha, čakal, kým sa jej 
múry rozpadnú na prach. Na jeho stranu sa pridávali ľudia, ktorí jej predtým volali 
na slávu a tí vojaci, ktorí jej ešte zostávali, mali čo robiť, aby potlačili vzbury v meste. 

Ale toto bol posledný deň. Vedela to. Vedela to, pretože keď sa pozrela z okna, 
uvidela popravisko plné šibeníc, na ktorých sa hojdali zradcovia. Zdalo sa jej, že na 
ňu všetci upierajú svoje mŕtve oči a ukazujú na ňu hnijúcimi prstami. 
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Ty, kričali. Ty, ty, ty, ty si na rade. Budeš mŕtva skôr, ako ráno vyjde slnko. 
Celý deň chodila po studených chodbách ako bez duše, utekala pred tieňmi a 

prízrakmi tých, ktorí padli za slávu jej impéria a teraz sa vrátili a pýtali sa jej, ako je 
možné, že upadli do zabudnutia. 

Keď sa blížil večer a cez okná počula pravidelné búchanie kladiva z novej šibenice, 
ktorú stavali (s ňou tam už zostane miesto len pre dve ďalšie; jedna pre ňu a druhá 
pre Generála), vzala do ruky šachy, ktoré predtým toľkokrát hrala so svojím väzňom 
a zostúpila po strmých schodoch do podzemia, kde čakal na svoju večernú popravu. 

Sedel uprostred svojej cely, s prekríženými nohami a vystretým chrbtom, 
pokojný a vyrovnaný ako vždy. Zvesila zo steny oproti kľúč, odomkla dvere a vošla 
dnu. Sadla si oproti nemu a medzi nich položila hraciu plochu. 

„Rozhodla som sa,” začala potichu, zatiaľ čo ukladala figúrky na ich miesta, „že 
si zahráme ešte jednu hru. Poslednú. Pretože obaja vieme, že zajtra o takomto čase 
už bude minimálne jeden z nás mŕtvy.” 

Naklonil sa mierne dopredu, spojil si končeky prstov a s rukami zloženými pod 
bradou jej venoval zvedavý pohľad. 

„Môžeš hrať bielymi,” dodala. 
Machi nadvihol obočie. „Prijímam.” Posunul pešiaka o dve políčka dopredu. 

Diktátorka urobila to isté a ich pešiaci tak stáli oproti sebe, blokovali jeden druhého. 
Pokračoval s koňom, ktorý teraz chránil jeho pešiaka. „Chceš vedieť, kde si 

zlyhala?” 
Prevrátila očami a tiež vyrazila s koňom, ibaže namiesto toho, aby ním chránila 

svojho pešiaka, ohrozila toho jeho. 
Ďalší biely pešiak sa postavil vedľa prvého. „Pohnevala si si ľudí,” povedal.
Odfrkla si a tiež pokračovala s pešiakom. Tentoraz stál tak, aby ho chránil kôň. 

„Nehovor.” 
„Každý vládca,” začal pomaly a zamyslene vzal svojím pešiakom toho jej, „musí 

mať na svojej strane ľud. Aj ty si sa dostala k moci tak, že si ich dostala na svoju 
stranu.”

Nepovedala nič, len svojím koňom teraz vzala jeho figúrku, zaujmúc pozíciu, z 
ktorej mala dosah na jeho jazdca. 

„Väčšina vládcov, príliš hlúpych a neskúsených na to, aby to pochopili, si 
neuvedomuje, že v skutočnosti nemajú nijakú moc. Moc má v skutočnosti ľud a zverí 
ju takému panovníkovi, ktorého považuje za dobrého. Ľud túto moc vzal Prezidentovi 
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a dal ju tebe, pretože si im sľubovala rovnosť, slobodu a blahobyt.” Diagonálne 
prešiel svojou kráľovnou o dve políčka a zastavil sa pri jej koňovi. 

„Ale fungovalo to,” namietla. Ustúpila s koňom z dosahu kráľovnej a vzala toho 
jeho. Položila ho na okraj šachovnice k ostatným vyradeným figúrkam. 

Machi sa usmial. „Presne tak,” povedal. „Fungovalo. Získala si moc, pekné. Ale to 
dokáže každý, kto vie, ako správne vystupovať a hovorí veci, ktoré ľudia chcú počuť. 
Udržať si ju je už o niečo ťažšie.” Pešiakom vzal jej koňa. „A tu si ukázala, že si jedným 
z tých hlúpych a neskúsených vladárov, ktorý si nevidia ďalej od nosa.”

Chcela ho udrieť, ale neurobila to. Zazdalo sa jej, že zhora počuje nejaký krik, ale 
keď sa započúvala, jediným zvukom bolo ich vlastné dýchanie. Postúpila dopredu 
ďalším pešiakom a s potešením si uvedomila, že ich pozície na šachovnici sú 
vyrovnané. 

„Ľud vyhnal Prezidenta, za ktorého vlády síce nebolo všetko perfektné, ale 
fungovalo to. Väčšina ľudí bola spokojná, nebolo treba viesť vojny, ale mali sme silné 
vojsko, ktoré bolo dostatočne silné a oddané na to, aby zastrašilo okolité krajiny 
a štáty a odradilo ich to tak od prílišnej rozpínavosti. Prekvital obchod, umenie a 
veda. Ekonomicky sme prosperovali. Na uliciach síce bola istá miera chudoby a nie 
všetci si boli rovní, ale na konci dňa boli všetci nažive a pomerne v bezpečí.” Posunul 
sa s kráľovnou o jedno políčko doprava. 

Teraz aj ona ťahala s kráľovnou. 
„A potom si prišla ty,” pokračoval trpko. „Ty, so svojimi idealistickými prísľubmi 

o rovnosti a slobode, o zriadení, ktoré by nikdy nemohlo fungovať. A ľudia za teba 
umierali a všetko popadalo ako domček z kariet, pretože tu nebol Prezident, aby to 
držal pokope a ty si nevedela ako. A keď si ľudia uvedomili, že si bola zlá voľba a 
začali sa proti tebe ozývať...” Potiahol s koňom, ktorý bol teraz vedľa jeho kráľovnej. 
„Začala si tie prejavy potláčať. Násilne. Krvavo.”

Svojím strelcom prešla diagonálne takmer cez celú šachovnicu, až sa zastavila 
vedľa Machiho pešiaka. 

„A oni ťa nazvali tvojím pravým menom. Krvavá Diktátorka.” Posunul dopredu 
nového pešiaka. „A ty si ten titul prijala. Objala si ho. Pretože keď si videla, že 
nemôžeš mať ich lásku, rozhodla si sa mať aspoň ich strach. Ibaže aj to si urobila 
nesprávne.” 

Vzala svojho koňa a položila ho na kraj šachovnice, vedľa svojej kráľovnej. „Je 
niečo, čo som podľa teba urobila dobre?” opýtala sa sucho. Zhora opäť začula zvuky 
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a teraz už vedela, že sa jej to nezdalo. 
Machi si priložil prst k brade a tváril sa, že premýšľa. „Uhm, počkaj... Prepáč, 

myslím, že nič.” Potom posunul svojho strelca o jediné políčko. „Vieš, je rozdiel 
medzi strachom a terorom. Ty si rozsievala teror. Teror a útlak. A ak ľud niečo chce, 
je to nebyť utláčaný. Začni utláčať ľud a skončila si. Skôr či neskôr ťa vyvlečú na 
námestie a zlynčujú teba, tvoje deti aj celú tvoju rodinu.”

Uškrnula sa. „Ja nemám rodinu.” 
Pokrčil plecami. „To bol len príklad.”
Ustúpila s koňom dozadu. Teraz chránil jej kráľa. 
Machi urobil šarádu. 
Zhora sa ozval krik a Diktátorka sa štekavo rozosmiala. Prešla so svojou 

kráľovnou cez polovicu šachovnice a zastavila sa až nad tou jeho. 
„Ale história si ťa bude skutočne pamätať,” poznamenal nezúčastnene a uhol 

sa s kráľovnou tak, že stála oproti jej strelcovi. „Bude si ťa pamätať ako šialenca, 
ktorému sa podarilo v priebehu pár rokov rozložiť prosperujúci štát a má na rukách 
krv tisícok ľudí.”

Urobila ťah s druhým strelcom, ktorého mala ešte stále v základnej pozícií. 
Machi pred neho posunul svojho strelca. „Počula si niekedy o mužovi menom 

Girolamo Savonarola?” opýtal sa. 
Vzala jeho pešiaka svojím koňom. „Ja sa nezaujímam o tvojich mŕtvych ľudí zo 

zabudnutých čias,” odsekla.
Posunul kráľovnú na druhú stranu šachovnice. „Mala si sa zaujímať,” povedal. 

„Mŕtvi ľudia zo zabudnutých čias vedia často poskytnúť vzácne, užitočné rady. Najmä 
vďaka chybám, ktoré spravili. „Šach.” 

Jej kráľ musel ustúpiť o jedno políčko. Ozvalo sa búšenie na dvere. Machi sa 
posunul so svojím koňom pod toho jej. Šach mat. Bol koniec.

„Najsmiešnejšie na tom je, že keby si urobila iné rozhodnutia a mala v sebe o čosi 
viac z mazanosti líšky a sily leva, mohlo sa ti to podariť,” poznamenal zamyslene, 
keď sa otvorili dvere a dnu padol krvácajúci Generál. „Keby si vedela o niečo viac zo 
životov mŕtvych ľudí zo zabudnutých čias, stále by ti volali na slávu.” 

Za Generálom vošiel Prezident so zakrvaveným mečom. 
„Keby si vedela, ako byť kráľom bez toho, aby si nosila korunu.” 
„Je koniec,” povedal Prezident. Diktátorka prevrátila svojho kráľa. 
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xxx

V jednom sa mýlila. Keď ráno vyšlo slnko, boli nažive obaja, ibaže teraz mala 
na rukách reťaze ona a Machi sedel na druhej strane mreží. Pár metrov od nich 
bola stále krv na zemi, kde dopadol Generál. Neplakala za ním. Nemalo to význam. 
Onedlho umrie aj ona. 

„Je koniec,” zopakoval Prezidentove slová. „Skončíš ako Savonarola.” 
Vrhla na neho mútny pohľad. „Tak povedz. Kto to bol?”
„Kedysi dávno bolo jedno mesto. Volalo sa Florencia,” začal rozprávať, akoby 

čakal len na to. „Bolo to mesto umenia a blahobytu. Nijaké miesto vo vtedajšom 
svete nežilo tak ako Florencia. Vládla mu vplyvná rodina, ktorá podporovala 
umenie a mesto pod nimi prosperovalo. Ale nič netrvá večne a jedného dňa prišiel 
muž, Girolamo Savonarola a tvrdil, že Florencia je mesto hriechu, že jej vládcovia ju 
svojím voľnomyšlienkarstvom a bezbožnosťou vedú do záhuby a že sa jedného dňa 
prepadne pod zem ako Sodoma a Gomora, zasiahnutá Božím hnevom. Tvrdil, že Boh 
mu ukázal budúcnosť a že videl Florenciu v plameňoch. Ako sa zachránime? pýtali 
sa ho ľudia. 

Zrieknite sa hriechu, odpovedal im. Zrieknite sa všetkého, čo vás navádza na 
hriech. Hoďte do ohňa svoje šperky a márnosti. Oheň vás očistí.

A tak vyhnali rodinu, ktorá im celé roky oddane slúžila a vo Florencii vzbĺkli ohne 
márnivosti, pretože hoci to, čo hlásal Savonarola nebolo v súlade s ich spôsobom 
života, existovalo niečo, čoho sa väčšina mesta bála viac: pekelných ohňov. A 
Savonarola im ponúkal možnosť, ako sa pred nimi zachrániť. Tak ho nasledovali. 
Dievčatá aj chlapci, vznešení aj obyčajný ľud. Umelci hádzali do ohňa svoje diela, 
aby sa zachránili, ale nie pred hnevom Božím, ale pred hnevom Savonarolových 
nasledovníkov. 

Tvrdil, že vytvoril kráľovstvo nebeské na zemi a ľudia mu verili, pretože tomu 
chceli veriť. Ale Rímu ani zvyšku sveta sa nepáčilo, čo sa deje vo Florencii; a tak sa 
spolčili proti Savonarolovi a pripravili mu pascu. 

Do Florencie prišiel ďalší kazateľ, obvinil Savonarolu z klamstiev a kacírstva a 
vyzval ho, ak je skutočne rukou Boha na zemi, aby podstúpil skúšku ohňa, nech sám 
Všemohúci rozhodne, kde je pravda. 

Savonarola súhlasil, pretože nemal na výber, ale skúška aj tak skončila 
katastrofou. Ľudia, ktorí ho dovtedy nasledovali sa obrátili proti nemu a on odrazu 
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nemal nijakú moc. V priebehu niekoľkých týždňov bol uväznený, mučený a nakoniec 
popravený.” 

Jej tvár zostala bezvýrazná. „Ako ho popravili?”
Machi sa uškrnul a v chabom svetle temnice sa jej zdalo, že na moment vyzeral 

ako líška. „Oheň nás všetkých očistí.” 
„Čo bolo s tým mestom potom?” opýtala sa. „Kto mu ďalej vládol? Komu ľudia 

zverili moc?” 
„Prišli takí, ako ja,” odvetil. „Ľudia, ktorí vedia nechať ľudu toľko slobody, aby si 

mysleli že sú slobodní. Ľudia, ktorí nie sú zbytočne krutí, pokiaľ to situácia vyslovene 
nevyžaduje. Takí, ktorí vedia robiť správne rozhodnutia pre blaho väčšiny.” 

Pozrela na neho spod vlasov, ktoré sa jej uvoľnili z tuho zaviazaného uzla. „To si 
všetko vyčítal z tej svojej knihy?”

Opäť sa usmial a z vrecka kabáta vytiahol malý, tenký balík previazaný špagátom. 
Podal jej ho cez mreže a ona ho váhavo prijala, prekvapená nad tým, aký je ľahký. 

„To je tá kniha,” povedal a vstal. „Kým ťa popravia, máš ešte čas. Stihneš ju 
prečítať.”

Bol už takmer pri schodoch, keď zodvihla hlavu a zavolala za ním. „Mňa si budú 
aj tak pamätať. Ale teba nie.” 

Znova líščí úsmev. „Skutočne?” opýtal sa s nadvihnutým obočím a mávol rukou 
ku knihe, ktorá ležala na zemi pred ňou. „Pretože jeho si história stále pamätá.” 
Odišiel a viac sa neobzrel. 

Sedela tam a až do konca svojho života čítala o veciach, ktoré urobila zle. 
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Magdaléna Martišková: Gaštanové pyré
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Magdaléna Martišková
16 rokov, Topoľčany

Gaštanové pyré

Po otvorení mrazáku skonštatuješ, že tie úhľadné veci v polici sú kókusy alebo 
gaštanové pyré. Už zas nemáme živé maslo. Podľa teba v mrazničke stojí čas. Podľa 
etikety je apríl. Iba kúsok od októbra. Búchaš dvierkami. Magnetkám zaškvrčí v 
bruchu. Keď pomedzi husto rastúcimi stromami prechádza posledný pás jesenných 
lúčov, pri dopade na moju, zas o  rok, staršiu tvár, vracajú sa mi späť spomienky 
z obdobia gaštanov...kdesi medzi aprílom a októbrom, pravdepodobne.

Je to jasné! Tú Austinovú som asi vstrebávala pridlho. Už aj rozmýšľam ako Lizzy. 
Nestrkajte zápalky do gaštanov. Aj tak nehoria. 
Sú už rozmazané, aj akési zažltnuté. Keď ich vykladáš, robí sa na nich srieň. 

Kókusy, pyré aj ony. V  odtieňoch sépie. Také fotky majú svoje čaro aj po rokoch. 
Lesklé očné bielka s tmavou bodkou uprostred, o ktorej si ma vtedy presvedčil, že 
na sépiových fotkách musí byť hnedá, nie čierna, podchytené reflexom privierania, 
horia v  nich opäť. A do tentokrát aj prírodne presvetlených vlasov padá ďalší list 
zasiahnutý októbrom. Dnes mi to nevadí...

Pomaly, po pamäti kráčam k nášmu miestu. Na dlani gaštan, ako buzola. Jeho 
imaginárna roztrasená ručička... netrep, to sa ti trasie vlastná, ktovie od čoho, 
...ukazuje tam. Tam, kam sme z  autobusu chodili prežívať, či skôr zažívať. Vlastne 
na striedačku. Raz som nemohla z hlúpych tofu slížov, čo mi otrávili chuť na všetky 
polievky sveta, nielen tie inovované v  našej školskej jedálni. Inokedy si zažívacie 
„radosti“ mal ty. Ja som sa radšej nepýtala. Bledý si býval často. Každý pondelok.

Zelený štvrtok, veľký piatok, biela sobota. Takto znie „víkend v  liehu“ aspoň 
metaforicky. A  ja dnes mám chuť na metafory. Preklopím gaštan hore svetlejším 
bruchom a mám chuť ho pomasírovať. Trapka. 

Keby si aspoň dnes, na chvíľu menšiu ako očko na svetri so sobom Taiutegginom 
uväzneným navždy v  skrini, lebo je dementnejší, ako tá, čo si ho raz na školskej 
exkurzii kúpila, bol so mnou opäť tu. 

- A teraz sa nehýb, radšej zadrž dych a natoč sa viac smerom k tomu rybníku, 
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- priblížilo sa ku mne oko objektívu. 
- Nie, nie, nie! Prepúdruj jej ešte raz tvár, hlavne okolo líc a pod očami, nech sa 

neleskne. Vážení, tie fotky musia byť dokonalé a  hodné môjho mena! Toto nejde 
na nejakú trápnu výstavku vo vestibule školy...“ - zdôraznil maestro, rozhadzujúc 
rukami. 

Vtedy už obloha zmenila farbu o dva stupne a dianie stratilo zmysel.
- Pozeraj sa na tamten strom,- ukázal si a šermoval pri tom nejakými zožltnutými 

papiermi vydolovanými z vrecka kabáta. Nikto nenosil kabáty. 
V zornom poli mám zrazu lavičku, vysedené miesta vidieť už z diaľky a aj nápis 

vyškriabaný kľúčom od skrinky 256. Ponúknem gaštan miestom vedľa seba. „Nech 
sa páči, sadni si. Jasné, že je voľné...“ Nie, tak celkom jasné to ešte stále nie je.

- Áno, tvár sa presne tak, tak...dobre...tak...presne...ten pohľad akoby ti šlo 
o  život a  zároveň strácaš záujem o  dianie okolo,- odcvakaných opäť pár záberov, 
povymieňaných ešte dvakrát toľko nenormálne drahých objektívov.

- Ešte dlho?! Štípu ma už oči, - skúsila som ťa vyrušiť. Nevydalo.
Díval si sa na tie staré fotky a  márne čakal, kedy to príde. Veľa si rečnil 

o atmosfére, svetle a tieňoch, o kompozícii, nekonečnom priestore a čase, ktorý by 
si dokázal zachytiť, keby máš kvalitnejšiu zrkadlovku a v ňom to, čo je ľudskému oku 
nepostrehnuteľné, neviditeľné, tajné. 

A ešte niečo, že táto domáca úloha z výchovy či dejín fotografie je o ničom a profka 
obmedzuje tvoju kreativitu a talent a vraj sa cítiš ako v ulite, v škrupine, ok, rovno 
v  nepriehľadnom plastovom obale, v  takej tej fólii, v  akej posielajú zákazníkom 
prísne utajované zásielky. Závidela som ti to nadšenie.

- Má hnedé oči. Ja nie. – dovolila som si okomentovať žltkastú divu vyhrabanú 
kdesi zo začiatku storočia a ohrnúť nad ňou nos. Ako môže byť pre teba zaujímavejšia, 
ako som ja. Mám umyté vlasy.

Ešte raz si premlel všetky vlhkom už skrútené, z albumu starkej asi povyberané 
fotky, kým si sa zahľadel aj na mňa, usmial sa a stiahol si ma k sebe a potom do lístia. 
Smiali sme sa, kým sme vykopali spod ich kôpok úbohé dva gaštany, čo ráno horko-
ťažko ušli pozorným očiam škôlkarov, ťahaných mamičkami do MŠ za parkom.

Dovolila som si ti nedovoliť nič.
Dovolil si mi to. 
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Priložil si mi párik gaštanov pred tvár a kázal nežmurkať. Smiala som sa a ty si 
sa hneval, že všetko bude rozmazané, lebo  máš len sprostý nekvalitný lacný mobil 
s prednou kamerou.

- Na dnes končíme. To svetlo sa mi už nepáči... – niekoľko-kilový aparát odkväcol 
po boku.

Nič sa nepáči. Maestrovi. Nanič svetlo, na figu park, na... modelka. S  dvoma 
gaštanmi vo vrecku bundy, ktoré sa už dnes nesmeli dívať, lebo... 

Nadhodila som školskú tašku. Asi som jediná, ktorá miluje obyčajné domáce 
úlohy. Od istého času, majú svoje čaro. 

Trochu rozmazané. 
Podvihla som si gaštan opäť k  očiam, prižmúrila jedno oko a  dovolila tomu 

druhému na okamih zhnednúť. Zožltnutý park, starší o ďalší rok. Ty starší o ďalšiu 
úspešnú zahraničnú výstavu a ja?

Ja mám stále radšej obyčajné domáce úlohy. Obyčajné mobily. A  obyčajné 
gaštany.

Odliepam lesklý obal. Zarosenie sa vcucne do kvapky. Steká. Mizne v obruse. 
Lyžičkou škriabeš po povrchu.

„Kto by bol povedal, že pyré obsahuje až 80% gaštanov.“ A čo zvyšok?
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Pseudonym: Agnes Chrissie
31 rokov, Zvolen

Zlatý prsteň

Hela očistila škrabkou ramennú kosť. Z  vedierka vytiahla metličku a  vymietla 
zvyšky zeminy zo strieborných kovaní živôtika. Čipka sa odlepila od stavcov 
a pretrhla sa. 

„Do riti!“
Robo, účastník verejnoprospešných prác, sa zdvihol od kostry, ktorú začisťoval, 

a podišiel bližšie. „Čo sa stalo, Helka?“
„Akoby nestačilo, že si jej včera hodil lopatu do lebky,“ ukázala na neprirodzený 

otvor v tvárovej časti, „ešte aj tá čipka sa trhá. Takýto výskum sa nedá urobiť za týždeň 
s motyčkou a krompáčom. Potrebujem viac času a ďalších odborníkov.“ Rovnako 
argumentovala, keď volala do ústavu, aby na vykopávky poslali antropológa. 
Výskumná inštitúcia vypľula odpoveď cez ústa vedúceho terénneho oddelenia: „Toto 
nie je Amerika a ty nie si Lara Croft, dievčatko.“

Robo si strčil do úst ukazovák a  zubami sa pustil do nechta. „Lopata sa mi 
vyšmykla, keď sme do sondy spúšťali náradie.“

„Uhm. Podaj mi prosím vrecko na nálezy.“
„Už je obedná prestávka.“
Helena zafučala a pod lemom klobúka si zotrela pot. „Hoď mi to vrecko a choď.“
„Ty nejdeš?“ 
„Vrecko, Robo.“
„Budem sa z obeda ponáhľať, ak potrebuješ.“
„Ale netrep, prestávku vždy naťahujete, koľko sa len dá. Podaj mi to a bež.“
Rozhodla sa, že dokončí hornú končatinu. Čipka sa zlovestne triasla, ale už sa 

zmierila, že celú ju nezachráni. Na veko od škatule s nápisom Divín, Kostol Všetkých 
svätých, Hrob č. 9 položila papierové vrecko a  poukladala naň potrhané pásy 
pohrebného rubáša. Do látky boli votkané strieborné pliešky a  drôtiky, ktoré sa 
zaleskli na slnku. 

Medzi ostatnými kostrami s  chudobnou výbavou, ktorá zahŕňala nanajvýš 
podkovičku z  podošvy, zapínanie topánok, alebo železnú pracku, sa hrob ženy 
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s  čipkou vynímal. Zdalo sa, že ide o  významnú osobnosť Divína, ktorá možno 
dokonca žila v kaštieli. 

Sklonila sa ku kovaniam na hrudníku a všimla si, že majú tvar morského koníka. 
„Morská víla,“ oslovila kostru.
Pustila sa do odstraňovania hrudiek hliny z  rúk, ktoré boli podľa dobových 

zvyklostí uložené v lone. Pritiahla si škatuľu od banánov z Jednoty, ktorá pri pohybe 
zahrkala... no áno, akoby v nej boli nahádzané ľudské kosti. Pridala k nim zápästné 
kosti a stiahla pás látky, ktorý prekrýval spodnú ruku. Tkanina odhalila lono Morskej 
víly, ktoré sa ukázalo v nahosti tak necudnej, akou sa vyznačuje len mŕtve telo. Zložila 
si rukavicu a  vnorila prst do otvoru, do ktorého naposledy vstúpil vílin manžel. 
Spoza mračna nad kostolom sa vykotúľalo slnko a v špine medzi kostičkami sa čosi 
zalesklo; zaligotala sa aj kvapka krvi na Helinom ukazováku. Srdce jej poskočilo do 
nepokojného kotrmelca. 

Schmatla článok prstenníka a o panvu Morskej panny cinkol zlatý prsteň zdobený 
tromi rubínmi a emailom. 

*

Odkedy si ho na vykopávkach navliekla na prst, zopakovala ten pohyb 
nespočetnekrát. Pripadalo jej, že je už rovnako automatický ako výkop po údere 
neurologickým kladivom do kolena, zavreté oči pri kýchnutí, alebo sťahy v podbruší, 
keď do nej vchádzal Marek. Točila ho okolo hánky, palcom hladila červené kamene, 
bruškami prstov druhej ruky prechádzala po sklovitej hmote. Podchvíľou na ňu 
vyštekol akýsi vnútorný hlas prestaň už! a  vtedy vždy vrátila prsteň na pôvodné 
miesto. Asi na tri sekundy.

Rozhodla sa, že pri večernej hygiene šperk zloží a len čo cinkol na bielizníku, 
vybrala z kozmetickej taštičky zubnú pastu. Pod Helinou izbou v penzióne ktosi vypol 
správy a pustil Du hast od Rammstein. Zaťala zuby, plomba nepríjemne zavržďala 
na kefke. Spolu s bielou penou vypľula aj chuchvalec krvi a zakrútila sa jej hlava. 
Spláchla červeno-bielu zmes a  začala si umývať tvár. Šúchala si líca, nos a (au, 
kurva, čo to...?)

oči. Zastavila vodu, pravé oko od bolesti prižmúrené. Druhým hľadela na 
prstenník. Ligotal sa na ňom prsteň, ktorý si pred chvíľou zložila na bielizník. 
Vystrela sa, aby si v zrkadle prezrela (tečie z buľvy krv alebo sklovec?)
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napáchané škody, ale stále nedokázala odtrhnúť pohľad od troch rubínov v zlate. 
Prešla jedna sekunda, v ktorej sa jej bolestivo postavili chĺpky na zátylku a na 

okraji zorného poľa zachytila akúsi čiernu šmuhu. Keď spevák dole v bare spustil 
willst du bis der Tod uns scheidet, stihla si ešte vybaviť spomienku na sen, ktorý sa 
opakoval každú noc, odkedy jej zomrela babička. Hoci vystavená v dome smútku, 
babička sa začala hýbať. Najprv len pokyvkávala prstami obtiahnutými kožou, ktorá 
vyzerala, že sa každú chvíľu pretrhne a premení na prach. Ako sa Hela približovala, 
babka sa pohybovala stále svižnejšie. Keď zastala nad rakvou, zosnulá sa natriasala, 
akoby v truhle tancovala. 

Než sa odvrátila od prsteňa, napadlo jej, že babka v rakve možno tancovala svoj 
Danse Macabre v rytme spevu Tilla Lindermanna. A ešte si spomenula, že tým sa sen 
nekončil, nie, nie, to bola len predohra, pretože stará mama sa potom

(pst, Hela, pst!)
posadila, otočila tvár, v ktorej sa vrásky najskôr zmenili na červy, neskôr na hady 

a potom...
 Donútila sa otvoriť ubolené oko. Netieklo, ale buľvu križovali červené vlákna. 

Pritlačila si tvár k zrkadlu a opäť dostala závrat. Chytila sa umývadla, prsteň pri tom 
cinkol o batériu. Privrela viečka a dúfala, že keď ich otvorí, nevoľnosť pominie. 

*

Rozlepila oči a mykla sa ako babička v rakve. Koľko času uplynulo, odkedy vošla 
do kúpeľne? Keď si brala kefku s pastou, pouličné lampy nesvietili a izba sa ešte len 
ponárala do šera. Okolo Hely však už vládla noc. Z krčmy pod izbou sa tlačilo ticho, 
v  parku pri penzióne zahúkala sova. Pustila sa umývadla – ruky stŕpnuté, pravá 
dlaň zohavená odtlačkami od kohútika na studenú vodu. 

Zabodla pohľad do zrkadla a  naklonila hlavu ako zvedavé šteniatko. Rozhodla 
sa, že sa zvalí do postele. Keď sa ráno prebudí, pre výpadok vedomia v  kúpeľni 
určite nájde logické vysvetlenie. Pokrčila nohu, aby urobila krok smerom k spálni. 
V kolene zacítila tlak, akoby ju ktosi tlačil naspäť k umývadlu. 

„Oegh,“ dostala zo seba a nadýchla sa, aby vykríkla. Na krku pocítila tlak, akoby 
ho oblapil neviditeľný škrtič. Hlasivky sa stiahli a  z  hrdla sa jej namiesto kriku 
vydralo tichučké „ufn“. 

Pomyslela si, že rovnako by mohol znieť posledný výdych umierajúceho.  
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       Na základnej škole bol Jožo Cesnak dokonalým prototypom šikanovača. Edo zo 
štvrtej bé Joža kvôli prístupu k  hygiene a  priezvisku volal Pach a  Evka z  vedľajšej 
triedy ho prezývala Retard, pretože stihol už dvakrát prepadnúť. Deväťročná verzia 
Heleny ho kvôli predčasnej hormonálnej búrke s  neblahými následkami na tvári 
oslovovala Jebák, pravdaže len v duchu, alebo pred Edom a Evičkou. Raz ju Cesnak 
sledoval cestou domov zo školy. Podchvíľou sa rozbehla, o pár metrov ďalej ale opäť 
prešla do kroku. Keby začala utekať, priznala by úlohu koristi. Keď vošla do parku, 
dom už mala na dohľad a domov je predsa synonymom bezpečia, no nie? Čosi ju ale 
zdrapilo za aktovku, svet sa zakrútil a ocitla sa na štrkovom chodníčku. Než stihla 
zdvihnúť oškretý nos zo zeme, Jebák sa sklonil tak nízko, že cítila jeho dych. Bála sa. 
Zľakla sa tak veľmi, že jej povolili zvierače. 

Pomočila sa aj v penzióne. Nesiahol na ňu Jebák, ani žiadny iný človek, to čo jej 
tlačilo nohu k umývadlu, sa rozhodlo, že to neuvidí. Možno sa hanbilo za uhry veľké 
ako jebáky na nose Joža Cesnaka.

Ako sa len pomýlila! 
V hornom okraji zrkadla sa vynorila celkom jasná kontúra. 
Prst. Konček ukazováka, za ktorým sa tlačili jeho štyria bratia.
Jeden, dva, tri, štyri, päť, spočítam si všetko hneď, odriekala v duchu. Riekanka 

známa ako vôňa mamy a mama predsa znamená bezpečie.
Okraj zrkadla nadskočil, to sa tá ruka zaprela, aby dokázala vytlačiť do Helinho 

zorného poľa aj zvyšok tela. 
Päť guľôčok v jednej jamke, utekajme k našej mamke. Ozaj, utekajme! 
Čosi jej kvaplo na tričko, neskôr zistí, že ide o slinu zmiešanú s krvou.
Lampa v kúpeľni začala blikať. S každým zapálením vlákna v žiarovke sa ozvalo 

hučanie, aké občas počuť v blízkosti elektrického vedenia. Pokiaľ má človek ucho pri 
kábli a duje severný vietor. 

Čelo, obrys vlasov. Zrazu sa to myklo. Raz, dva razy, ale to bola len rozcvička pred 
hlavným číslom. Démonom v zrkadle šklbalo, pripomínal útoky kobry

(chňap, chňap)
a zároveň akoby tancoval babkin Danse Macabre, lebo aj stará mama
(pst Hela, ticho)
sa najprv zúrivo mykala. Babička v nočnej more si potom sadla, obrátila na Helu 

tvár s červými dierami namiesto očí, vystrela ruku a zohla
(drž zobák!)
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štyri prsty k dlani: daj. 
Čierňava v zrkadle stuhla a celkom akoby čítala Heline myšlienky, napodobnila 

babičkine gesto (daj). Pouličná lampa zablikala a zhasla. Potom sa znovu rozsvietila 
a  na hrudi démona sa zalesklo dvanásť strieborných bodov - bodka k  bodke, 
poskladaj si svoj hlavolam.

*

Prebúdzanie. Chladný, vlhký vánok. Snívalo sa jej azda o  prechádzke po pláži? 
Nie, bola predsa v penzióne v Divíne. Asi len zabudla zatvoriť na noc okno a od potoka 
privialo čerstvý vzduch. Svrbel ju krk, zahnala sa dlaňou, až to plesklo. Poloha, 
v ktorej spala, bola neprirodzená, trochu sa pomrvila, natiahla nohu a...

Takmer spadla. Otvorila oči a zistila, že nie je v posteli, rozhodne neleží a už vôbec 
sa jej nesníva o prechádzke. Pod hrudnou kosťou jej vybuchla bomba, ba nie, bomba 
buchne iba raz, ale Heline srdce sa pokúšalo o sériu smrtiacich explózií. Na lýtku jej 
pristál ďalší komár. Keď naňho zaútočila, sila vlastného úderu jej podlomila kolená. 
Len čo sa spamätala, rozoznala okolo seba kríky. Rozhrnula černičie a  začula 
žblnkot vody. 

Hladinu Ružinej rozčeril kapor. Z  Helinho hrdla sa čosi dralo von, spleť 
pradávnych pudov sa formovala, krútila a chcela sa dostať von. Skríkla.

*

Koľko ubehlo času? Päť minúť? Desať? Slnko sa už driapalo na svoju odvekú púť 
a  nemilosrdne rozjasňovalo zaschnuté blato na Heliných členkoch. Neplakala, už 
nie. Rozhodla sa nemyslieť, vymazať cestu od nádrže do dediny z mysle. Na telefóne 
zazvonil budík

(vstávať a cvičiť!)
a donútil ju konečne sa pohnúť. Vošla do kúpeľne, postavila sa do sprchového 

kúta. Trhlo jej kútikmi úst, triaška jej preletela chrbticou ako vystrelená guľka. Vyšla 
naspäť na kúpeľňovú predložku, z háčika na dverách zvesila uterák a prehodila ho 
cez zrkadlo. 

Pri umývaní sa vidieť nepotrebujem, pomyslela si, ale ako sa dopekla učešem 
a namaľujem? 
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*

„Nemusíš chodiť Marek, v piatok sa vrátim domov.“
Na druhej strane ticho.
„Viem, že si sa chcel prísť kúpať na Ružinú, ale ja akosi nemám chuť. Vlastne, 

vieš... mám svoje dni.“ Klamať priateľovi do telefónu bolo prirodzené ako nastoknúť 
si prsteň.

„Vieš dobre, za akých okolností sme sa dali dokopy. Myslel som si, že chceš, aby 
sme čo najviac času...“

„Mrzí ma to,“ povedala Hela a rozmýšľala, či aj to bolo klamstvo. 
„Škoda.“
„Nehnevaj sa, vynahradím ti to neskôr. Čo keby sme... Marek? Marek!“ 
Mobil už ani nesvietil. Nechcelo sa jej ani trochu, ale zohla sa a  z  ílu odlúpila 

rebro. Do konca pracovnej doby bola škatuľa s  nápisom Hrob č. 9 plná. Sondu 
prekrývala umelohmotnou plachtou ešte s rukavicou na ľavačke. Celý deň sa pod 
ňou hrala s prsteňom a rovnako dlho aj premýšľala, či spomienka, ako ho ráno opäť 
zložila na bielizník, je prvým prejavom psychickej poruchy. 

*

Vo Vinárni pod hradom hodila do seba posledný hlt červeného, kývla na 
robotníkov (Robo zdvihol poldecák a zakričal „nech je beztvárovej deviatke zem 
ľahká“) a z draka, ktorý klamal telom – simuloval stojan na bicykle, vytiahla svoju 
Meridu. Počas trojminútovej nočnej jazdy od podniku k penziónu si ani nezahriala 
svaly, ale každý nádych jej do hlavy stúpal spolu s  vínom. Pri umývaní zubov 
napravila roh uteráka, ktorý visel zo zrkadla ako ucho baseta. *

Povrazolezec menom Helena balansoval na hranici medzi spánkom a bdením. 
Nočný vzduch ju opäť obalil

(čo s tým oknom furt je?)
sviežosťou, ktorá podkrovnej izbe v penzióne nesvedčala. Babička v nočnej more 

usilovne kývala rukou – daj, vráť mi. Mykala sa ako Macko uško, ktorému zabudli 
nafotiť niekoľko snímok. 

Postava v  sne naklonila hlavu spôsobom, ktorý by jej závidela jedine Mária 
Antoinetta, potom sa posunula šuchtavým krokom, a  už to nebola babička, 
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pretože povrazolezkyňa Hela sa z lana strepala na stranu vedomia. Dom smútku 
nahradil tieň hradieb divínskeho hradu a namiesto babičky stál pod protitureckým 
bastiónom ktosi iný. 

Nie ktosi, ale čosi, začula v hlave hlas pripomínajúci fistulu triednej učiteľky, keď 
napomínala Jebáka, aby neubližoval spolužiakom. Mesačné svetlo na hrudi Čohosi 
ožiarilo dvanásť bodiek hlavolamu. 

Hela bdela a pozerala sa na ducha Deviatky. Okrem tucta kovaní v tvare morských 
koníkov nedokázala na tele Morskej víly nič rozoznať. Pomyslela si, že mŕtvola proste 
už zabudla, ako by malo vyzerať ľudské telo. Nikto sa jej nemohol čudovať, veď na 
pravdu božiu odišla pred tromi storočiami.

Deviatka stuhla a  nadvihla hlavu, akoby ju archeologička svojimi bezočivými 
myšlienkami urazila na smrť. Kým Hela premýšľala, ako možno na smrť uraziť 
umrlca, duch Morskej víly dotknuté city zrejme prehltol,

(čím, keď namiesto hrdla má čiernu hrču?)
čoho dôkazom bol mierny úklon a vystrčená ruka. Poď? Ale kdeže. Devina zovrela 

prsty, vystrela prsty. Zovrieť, vystrieť: daj, vráť, čo si ukradla.
Zo vzdialenosti rovnajúcej sa približne Robovmu hodu lopatou do lebky deviatky, 

ktorej kosti ležali v škatuli od banánov na Obecnom úrade Divín, sa pozrela na Čosi 
a myseľ jej prepadla spomienka. 

(je na čase priznať sa, Helenka)
Nočná mora s  babičkou v  dome smútku by sa dala voľne preložiť ako Helin 

pocit viny. Na základnej škole, presne v  období, kedy jej Jebák začal prejavovať 
svoju pozornosť, sa chodievala vyplakať k  starej mame. Vnučku utešila ópiom, 
ehm, teda, makovníkom s plnkou tučnou ako húsenica, výluhom, ktorý obsahoval 
medovku, ľubovník a levanduľu, a objatím. Hela si vždy tak trochu myslela, že babka 
je čarodejnica a  navyše bohatá. Kým ópium a  čajový odvar zaúčinkovali, zvykla 
sa prehrabávať v  babičkinej „truhličke pokladov“. Náramky, náušnice, prívesky z 
bieleho a žltého kovu. A prstene, ako by mohla zabudnúť na prstene? Čoskoro zistila, 
že truhlička má dvojité dno. Vytiahla z neho žltú retiazku a strčila si ju do vrecka. To 
bolo v deň, kedy ju Jebák prepadol v parku. 

Tak, ani to toľko nebolelo. Konečne si priznala, že babka ju máta preto, že je 
obyčajná malá zlodejka. A Morská víla sa to dozvedela. Čo všetko Deviatka ešte o nej 
vedela? 

Len čo Hela žmurkla, miesto pod bastiónom, kde stál duch, bolo prázdne.
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*

„Zamknem, Helka?“
„Nie, Robko, nechaj mi kľúče.“
„Vorkolik.“
„Potrebujem roztriediť nálezy, zostanem tu dlhšie. A hovorí sa vorkoholik.“
Robo podal šéfke kľúče od miestnosti obecného úradu, ktorá počas 

archeologického výskumu slúžila ako sklad. „Nevyzeráš dobre.“
„Dík.“ 
„Nesadlo ti včera víno? Nabudúce skús biele.“
„Ahoj.“
Len čo osamela, pritiahla si škatuľu s číslom deväť. Vytriasla obsah peračníka 

a  vygumovala nápis Morská víla. Prehrabala kosti (keď z tvárovej časti lebky 
odpadla veľká časť spánkovej kosti, uškrnula sa) a  vylovila papierové vrecko 
s  nápisom Drobné predmety. Trojitý rubín na zlate si stiahla z  prsta a  hodila ho 
medzi strieborné morské koníky. Odrazil sa od jedného z kovaní a cinkol o stôl. 

Zviezla sa na zem. Zvnútra si zahryzla do líca a  palcom si pošúchala prázdne 
miesto na prstenníku. Potom zovrela päsť a  buchla ňou do nohy stola. Škatule 
s  kosťami pri tom zahrkali ako Starý Gutknecht a  zlatý šperk spadol na zem. Po 
linoleu sa gúľal ako gymnastický kruh a narazil Hele do tenisky. V sede sa odsunula 
do kúta. Premýšľala, či prsteň naberie rovnaký kurz, ale nepohol sa.

Vyskočila na nohy, z pozostatkov Deviatky vyhrabala proximálny článok a prsteň 
naň nastokla.

*

Netušila, kde utopí kilometre, ale keď vyšla z  budovy úradu, sadla do 
služobného auta a odviezla sa domov na Sliač. Marek nebol doma. Zo šperkovnice 
vytiahla  babkinu zlatú retiazku a odviezla ju na cintorín. Neboli tam žiadni ľudia 
(aspoň živí nie) a hrob starých rodičov nepokrývala kamenná platňa. Z kufra auta 
vytiahla skladaciu lopatku a nad kosťami svojich predkov vykopala do hliny dieru. 
Do zeme nad babkiným telom vložila retiazku a hrob znovu prisypala. 

Keď si opäť sadla do služobného auta, pochytilo ju nutkanie ozvať sa Marekovi, 
aj keď netušila, čo by mu po poslednom telefonáte povedala. Nakoniec sa rozhodla 
pre správu: „Ako sa má Jana?“ Odoslala ju skôr, ako si stihla uvedomiť, čo stvára. 
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*

S  Marekom sa rozišla po tom, ako sa uprostred noci zobudila v  jaskyni Mara 
medvedia. Tej noci v sne netancovala Danse Macabre babička, ale Jana. Škľabila sa 
na Helu a používala gesto starej mamy – daj. Hela tušila, že keď prebrala Mareka 
najlepšej kamarátke, dobre to nedopadne. A dúfala, že Morská víla jej už dá pokoj. 

Ďalšiu noc od nej v sne pýtala predavačka peniaze za ploskačku pálenky, ktorú 
ako deväťročná ukradla v potravinách. Pre Jebáka. Z tejto nočnej mory sa prebudila 
na parkánovej hradbe divínskej pevnosti. Keby urobila chybný krok, rozlámala by si 
kosti na hradnom brale.

Po ďalšom sne, v ktorom od Hely pýtala spolužiačka pero, sa ocitla na streche 
Kaplnky svätej Anny, ktorá sa krčí pod ruinami stredovekej pevnosti. 

Jeden krok a  od Deviatky budeš mať večný pokoj, pomyslela si. Naklonila sa 
dopredu. Premýšľala, čo na ňu víla ešte vytiahne. Keď sa k  Helinej mame dostali 
klebety, oklamala ju, že na potrate nebola. Na poslednom školskom plese sa vytratila 
zo sály bočným vchodom a druhýkrát si vzala uvítací drink. Cestu služobným autom 
na babičkin hrob v knihe jázd zakamuflovala. 

„Pochopila som! Kradnúť je zlé. Čo ešte odo mňa chceš?!“ zakričala do noci.
Sklonila sa tak nízko, že prstami sa mohla dotknúť palca na nohe. Ak by sa 

dostatočne odrazila, možno by hlavou trafila najbližší pomník.
Hela sa prikrčila, zohla kolená a ruky spustila na šindeľ, ktorý noc prikryla rosou. 

Vzpriamila sa, nadýchla sa nočného vzduchu. „Čo keby sme si to vybavili osobne 
v tvojom svete?!“ 

Helene sa šmyklo, balansovala na hrebeni. 
Po krytine stúpala Morská víla, aby jej pomohla s rozhodnutím. 
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Juraj Medveď  
16 rokov, Čierny Balog                                                                              

Zlovrch

Nad Zlovrchom sa už od rána vznášalo čierne mračno. Nepochybne sa schyľovalo 
k búrke. Prudký vietor kmásal lístie na hrubizných konároch starých dubov a bukov. 
Lesu na Zlovrchu sa sekera jakživ nedotkla. Nikto na to prekliate miesto nechodil. Ani 
len vedma Čaroslava sa naň neodvážila. Podľa Čaroslavi na Zlovrchu kedysi sídlili 
divoký ľudia z dlhočiznými bradami. Barbari. Keď však do Podunajska pritiahla tá 
divá avarská pliaga, títo dlhobradí odtiahli na západ. Čaroslava sa domnievala, že 
na Zlovrchu zrejme mali svoju svätyňu alebo obetisko a tá potvora sídliaca na kopci 
bola ich božstvom ktorému sa klaňali. To však teraz bolo Slovomírovi všetko jedno. 
Musel sa pomstiť. Musel.

Na kopec vyrazil od juhu, od osady. Prešiel cez pšeničné pole, cez trnkami 
porastený mierny svah, až začal stúpať do strmého kopca porasteného starými 
dubmi a bukmi. Neuvažoval nad tím, ako to dopadne. Proste odhodlane stúpal do 
kopca. Oči, uši aj čuch mu pracovali na plné obrátky. Ostrá širočina za opaskom 
ktorú mu dal ráno Zemin ho ako tak upokojovala. Zemin sa ho ráno keď vyšiel 
zo svojej polozemnice pokúšal zastaviť, no Slavomír sa nedal. Zemin bol jeho 
dobrý priateľ a  tak mu aspoň vtlačil do rúk svoju širočinu. Vedel že sa Slavomír 
pravdepodobne nevráti, no keď nemal odvahu s ním ísť, pomohol mu aspoň takto.

Keď Slávo prechádzal okolo Zeminovho domu a díval sa na čierne mračná nad 
Zlovrchom, z dverí na zemnice sa odhrnula vypracovaná diviačia kožka a vykukol 
s nich Zemin. Keď zbadal Sláva, vyskočil von a zastavil ho.

- Slávo, počkaj - zakričal a  pobehol za ním. Slávo nezastal. Zvierajúc v  ruke 
porisko oštepu kráčal ďalej na sever. Za lakeť ho však chytila silná ruka a zastavila ho. 
      - Slávo, prosím ťa, nechoď - pozrel prosebne na Slavomíra Zemin akoby mu čítal 
myšlienky a vedel kam ide.

- Musím - ozvala sa postava v  prostej ľanovej halene s  potemnenou tvárou 
a  čiernymi očami plnými smútku,- som im to dĺžni. Aspoň toto keď už som ich 
neochránil.

- Nie, nemusíš. Ideš na smrť. Ostala ti ešte Dobromila. Kto sa o ňu postará ?
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Slávo to prešiel mlčaním upierajúc zrak na Zlovrch.
- Nech ťa bohovia opatrujú, Zemin – nakoniec vyriekol Slávo, vytrhol sa zo 

Zeminovej ruky ktorá už poľavila stisk a kráčal ďalej.
Zemin pochopil že už nič nezmení. Slávo bol skalopevne rozhodnutý. Vbehol 

naspäť do svojej zemnice a keď vyšiel von, v rukách zvieral masívnu širočinu. Dobre 
mu slúžila a  dokonca mu aj zachránila život. Rozbehol sa za Slávom a  zastal mu 
cestu. Keď Slávo zbadal v Zeminových rukách sekeru, rýchlo uchopil oštep do oboch 
rúk.

- Hó bratu –uskočil Zemin trochu vzad - nechcem do teba rúbať. Chcem ti dať 
túto širočinu. Aspoň tak ti pomôžem.

Slávo si krátko premeral širočinu temným pohľadom a  nakoniec zbraň ticho 
prijal. Zastrčil si ju za opasok a pozrel na Zemina a smutne zašepkal - Zbohom, brat 
môj- a vykročil. 

- Nech Perún stojí po tvojom boku, Slávo – zašepkal Zemin a smutne hľadel na 
svojho druha, až kým nezmizol v diaľke, preklínajúc sa že nemal odvahu s ním ísť.

V  diaľke preťal temnú oblohu blesk a  hlasne zahrmelo. Slávom len tak trhlo. 
Kŕčovito zvieral v  spotených dlaniach oštep a  postupoval do vrchu. Našľapoval 
s takou opatrnosťou, že pod ním nezaprašťal jediný konárik a  nezašušťal jediný 
lístok. Napriek hnevu a odhodlaniu s akým sa sem vydal sa bál. Bál sa tej hnusnej 
beštie a nenávidel ju za to ešte viac. A hneval sa aj na seba. Počul krik. Počul vresk. 
Počul ten strašný rachot keď potvora vyčíňala a napriek tomu sa len schúlil vo svojej 
dielni. Schúlil sa a  čakal. Čakal kým všetok ten zhon neprestane. Až potom vyšiel 
z úkrytu.

Strhol sa. Kdesi z vrcholu kopca zaznel zvuk. Zvuk lámania. Slávo zbystril sluch. 
Mľaskanie a  chrupot. Znelo to ako keď psi v  osade rozoberali kosti a  zvyšky zo 
zarezanej ovce.

Potvora z osady v noci odvliekla dve kozy. Možno ich práve trhá na kusy a zastihol 
by som ju nepripravenú, napadlo ho.

Pridal do kroku a  začal rýchlejšie stúpať do vrchu tmavým dubovým lesom. 
Zastavilo ho skalisko. Musel ho obísť a  prejsť na východnú stranu kopca, pretože 
skálie bolo príliš strmé ba priam kolmé. Opatrne našľapoval a  pomaly sa blížil 
k temenu vrchu. Odkiaľsi zhora sa ozvalo prasknutie lámanej kosti.

Slávo stuhol. Opatrne sa zakrádal nahor.
Mľaskanie a ďalšie prašťanie kostí. Potvora bola zahĺbená do pochutnávania si 

na vykŕmených kozách a ničomu inému nevenovala pozornosť.
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Slávo sa schoval za mohutný dub. Už bol temer na vrchole kopca. Opatrne vyzrel 
spoza kmeňa a  zbadal kyvotajúce sa liesky. Znova mľaskanie a  hlasné funenie. 
Potvora bola medzi lieskami. Tam si pochutnávala na čerstvej koristi. Slávo zahliadol 
obrovský, dokmásaný ryšaví chrbát tej hnusnej obludy. Už ju raz videl. Vtedy keď, 
keď ... Mnoho nocí ho ten ozrutánsky medvedisko strašil v snoch.

Ťažko povedať či to vôbec bol medveď. Ryšavý ošúchaný kožuch pokrýval chudé 
šľachovité telo dlhé dve siahy. Hlavu malo medvedisko celú dotrhanú, ako divý pes. 
Jedno ucho odtrhnuté, ňufák preťatý bielymi pásmi jaziev. 

Slávo pevne zovrel oštep. Bál sa no napriek tomu vykročil v  pred. Opatrne 
našľapoval na starým lístím pokrytú zem aby sa neprezradil. Ako postupoval 
k  lieskam, uvidel temer celého medveďa. Červené blčiace oči pozerali na krvavé 
zvyšky kôz a  obrovské žlté zubiská ich trhali.  Medveď lačne prehĺtal veľké sústa 
kozľaciny. Lenivo pri tom ležal a hlavu si podopieral veľkou labou, ktorá sa končila 
množstvom ostrých, miestami polámaných pazúrov. 

Slávo sa opatrne blížil. Už bol od ozruty len zo päť siah. Ešte kúsok. Ešte kúsoček. 
Hlavou mu preletela krátka modlitba ku Perúnovi. Spravil ďalší krok. Ešte jeden 
a  zodvihol oštep chystajúc sa s  celej sily ho mrštiť do tej prekliatej obludy. Vtom 
sa medveď strhol. Vypustil s papuli obhryzenú kosť a pozrel na Sláva. Ten nečakal 
a vrhol oštep.

Medvedisko sa nečakane prudko vymrštilo a oštep zmizol za lieskami a zarachotil 
na skalisku na južnom svahu kde bol strmý zráz.

Slávo stuhol. Všetky pocit zmizli. Smútok, hnev, pomsta. Nahradil ich strach. 
Medveď zamrmlal, zafučal, nenávistne pozrel červenými očami na Sláva a vyrazil. 
Slávovi to pripadalo ako večnosť. V diaľke zahrmel ďalší hrom. Z čiernych oblakov 
sa spustil dážď, no kým dopadli prvé kvapky medveď už bol pri Slávovi. Jediné čo 
Slávo stihol spraviť bolo žmurknúť. Medveď doňho v plnej rýchlosti narazil a Slávo 
odletel k  najbližšiemu dubu do ktorého narazil tak prudko, že mu vyrazilo dych 
a niečo nahlas prasklo. Pocítil prudkú bolesť pri ľavej lopatke a chcel vykríknuť no 
vydal iba akési chrčanie. Skotúľal sa dole brehom a pritom narazil na vyčnievajúci 
koreň ľavou, zlomenou lopatkou. Divo zaskučal. Siahol po širočine no za opaskom 
ju nenašiel. Obzrel sa. Hore pri dube do ktorého narazil stál medveď. Zafunel a divo 
naňho pozeral. Slávo zbadal širočinu. Ležala medzi medveďom a  ním uprostred 
lístia.

Slávo umazaný od zeme a mokrého lístia ktoré sa začalo pod náporom ťažkých 
kvapiek meniť na blato konal nemysliac. Ovládol ho strach. Prestal vnímať bolesť. 
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Prudko vyskočil a  rozbehol sa. Medveď zúrivo zavrčal a  vyrazil. Slávo hnaný 
strachom a  prirodzenou ľudskou túžbou po prežití dorazil k  cieľu prvý. Schmatol 
širočinu a rozkročil sa. Tesne potom dobehol medveď. 

Slávo bol v nevýhode pretože útočil do kopca. Prudko sa rozohnal a sekol. Sekera 
sa mu nanešťastie pošmykla a trafil maca naplocho po chrbte. Zúfalo zaskučal. 

Medveďa ohromilo čo sa stalo. Ešte nikdy sa ho nedotkla zbraň dvojnožcov 
a tobôž nie smrteľných dvojnožcov. Pravda. Už ho zranilo veľa bytostí ale nikdy nie 
táto úbohá chamraď. Dvojnožci ho vždy mali v úcte a dokonca mu nosili vlastných 
ľudí ako obetu.

Medveď v  rýchlosti preletel okolo Sláva lebo nestihol zabrzdiť. Slávo to využil, 
skočil v letku sa rozohnal širočinou a sekol medveďovi do zadku. 

Vystrekla čierna krv. Odporná smradľavá brečka ofŕkala Slávovi ruky a  tvár. 
Medveď rozzúrene zavrčal a  prudko sa otočil. Rozohnal sa labou. Slávo chcel 
uskočiť doprava, no kameň pod jeho nohou sa uvoľnil, Slávo sa zatackal a medveď 
mu svojimi pazúrmi roztrhol nohavice z jelenej kože a pod nimi pravé lýtko. Pazúry 
sa nezaryli hlboko no stačilo to na to, aby Slávo strašne vykríkol. Podarilo sa mu 
udržať rovnováhu. Znovu sa zahnal širočinou no niečo mu prasklo pri ľavej lopatke 
a tak sekera len neškodne ovisla v jeho pravačke. Spravil pár krokov dozadu.

Medvedisko malo ryšavé chlpy premočené a lepili sa mu na telo. Zúrivo zafunelo 
a  vrhlo sa v  pred. Medveď schňapol Sláva za ľavú ruku. Zuby sa zaryli do lakťa. 
Drvené kosti hlasno zapraskali. Medveď začal sláva vláčiť hore a dolu. Mykal s ním 
až ho nakoniec pustil a šmaril ním o zem. Slávo sa chytro ohnal sekerou a zasiahol 
medveďa za ľavé ucho. Znova tá odporná smradľavá čierna krv. 

Medveď znovu zdrapil bojovníka za ľavú ruku o čosi vyššie od lakťa. 
Kmásal s ním a kmásal. Slávova ľavá ruka vyzerala ako čerstvo rozoraná brázda. 

Navyše mu vypadla sekera. Skotúľala sa kdesi dele svahom. Keď medveď videl že 
dvojnožec ochabol pustil ho. Pobehol o  kúsok ďalej od Sláva a  začal si oblizovať 
krvácajúce rany. 

Pod Slávom bol kruh podupaného blata premiešaného z krvou ľudskou a krvou 
besa. Do Zlovrchu byli blesky a  nad kopcom duneli hromy akoby ich sem niečo 
priťahovalo. Slávo otvoril oči. Zbadal svoju dokmásanú ľavú ruku. Obzrel sa okolo 
seba. Krv. Veľa krvi.

 Neprelejem ju zbytočne. Musím obludu skántriť.
 Podarilo sa mu sadnúť si. Mokré vlasy sa mu lepili na tvár. Krv pomaly nebola ani 

vidno. Bola zmývaná vodou. Slávo zbadal Medveďa. Lízal si ranu na zadku a divo funel.  
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      Červené oči žiarili v šere ktoré sa v lese vytvorilo keď začalo pršať. Slnko celkom 
zatienili oblaky. 

Slávo sa rýchlo pomodlil k Morene nech mu dopraje rýchli koniec, postavil sa 
a  rozbehol sa. Nevedel kam, ale vedel že musí bežať. Keď už bol skoro na vrchole 
kopca zbadal ozrutu ako za ním zdola trieli. Medveďovi s pod láb fŕkali kusy zeminy 
a  z  papule mu odlietali odporné sliny. Slávo pod sebou uvidel strmé skalisko na 
južnom svahu. 

Oštep. Spomenul si. Musel padnúť niekde sem. 
Skôr než sa Slávo rozhodol urobiť čokoľvek do ľavého boku sa mu zahryzli ostré 

zubiská a už letel dole skaliskom. Medveď sa doňho poriadne zahryzol a mrštil ním 
dole svahom. Slávo spadol na husté konáre veľkého buka, čo mu zachránilo život, 
a následne zletel z mohutných vetiev a zdrúzgal sa na zeleným machom porastené 
skaly. Poriadne sa pri tom udrel do hlavy a  zostal ležať na mokrom lístí. Kvapky 
hustého dažďa zmývali zo Slavomíra krv a špinu. 

Slavomír sa narodil v  malej osade na severnej strane Dunaja. Široko ďaleko 
bola rovina a  jeho ľudu sa tam darilo. Siali ovos, pšenicu, jačmeň a  žito. Chovali 
kozy, sliepky a  ovce. V  Dunaji lovili kapry, šťuky,  zubáče a  iné ryby. Všetkého mali 
hojne aj bez bojových výprav a žili pokojne. Na teplej rovine z dostatkom jedla, čírou 
životodárnou vodou a miernejšími zimami im nič nechýbalo.

Až raz jedného dňa pokojné nažívanie tohto mierumilovného ľudu narušili 
Avari. Divý, akoby démonmi hnaný krvilačný kočovníci umne jazdiaci na koňoch 
zo zakrivenými šabľami a  cudzími, zvláštne tvarovanými lukmi. Dlhé čierne vlasy 
im viali vo vetre a z  ich temného pohľadu tmavých očí sa šíril strach a hrôza. Keď 
dorazili do osady prvý krát, zabili množstvo mužov, ženy znásilnili a  veľa ich 
odviedli zo sebou. Ukoristili mnoho šperkov z  bronzu, lepšie zbrane a  niekoľko 
prasiec a oviec. Odvliekli so sebou aj Slávovu matku. Jeho otec bol zabitý avarským 
šípom z  masívnou sekerou v  hrsti pripravený brániť svoju rodinu. Tá hŕstka ľudí 
čo tento krvavý lúpežnícky nájazd šikmookého kmeňa prežila sa vydala na sever. 
Predpokladali že kočovníci sa vrátia, čo sa napokon aj stalo pravdou, a odtiahli do 
hustých severnejších lesov. O malého Sláva sa všetci starali ako a niekoľko ďalších 
sirôt ktorých rodina bola zahubená alebo odvlečená Avarmi. Zbytky obyvateľov 
osady sa doplahočili aj z  ostatkami majetku k  ďalšej Slovanmi osídlenej osade. 
Tamojší obyvatelia utečencov prichýlili a  neskôr im pomohli vystavať si vo svojej 
osade nové domy. Prijali ich medzi seba.

Sláva ako malú sirotu bez rodičov a súrodencov prichýlil kováč Hrdoš a jeho žena 
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Dobromila. Kováč Hrdoš bol veliký chlapisko z býčou šijou a širočiznými ramenami. 
Dobromila bolo hnedovlasé útle žieňa s tmavými očami. Dobromila sa Sláva ochotne 
ujala lebo z Hrdošom vlastné deti nemali. Hrdoš Sláva priučil kováčskemu remeslu 
a  vykresal s  neho mocného chlapa. Dobromila ho učila úcte, pokore a  dobrote. 
Slávo trávil veľa času v Hrdošovej dielni, ale rád pomohol aj ostatným osadníkom. 
Ľudia ho mali radi.

Slávo si medzi novými súkmeňovcami našiel priateľa Zemina. Stali sa s  nich 
nerozlučný druhovia. Spolu chodili chytať ryby, túlali sa po lesoch, vo všetkom si 
navzájom pomáhali a vystrájali všelijaké pestvá.

Hrdošovi a  Dobromile sa neskôr narodila dcéra Vlasta. Bola po mame. Štíhla 
ako prútik, hnedovlasá s  tmavými očami. Rodičia sa s  nej veľmi tešili. Po matke 
Vlasta zdedila dobré srdce a po otcovi pracovitosť. Keď Vlasta vyrástla, Slávo sa do 
nej zahľadel. Vlasta Slávove city opätovala a  hoci Hrdoš a  Dobromila vychovávali 
Sláva ako vlastného syna, udelili dvom zaľúbencom požehnanie a oni sa vzali. Bol to 
utešený pár. Čoskoro sa im narodil syn Zemin. 

Avari napádali územia na sever za Dunajom no k Slavomírovej osade sa dostali 
len raz. Domov bolo treba brániť a tak sa muži vychystali do boja. Slávo sa bál. Bál 
sa tých vrahov z havraními vlasmi. Zabili mu otca, matku odvliekli zo sebou a zvyšok 
kmeňa prinútili utiecť z  rodiska. Muži so Slavomírovej osady sa spojili s  mužmi 
pochádzajúcimi z osady na juhovýchod od tej ich. Muži si nachystali sekery, oštepy, 
luky, šípy, štíty, prilbice a meče vyrobené v Slávovej a Hrdošovej dielne. Do bitky mal 
ísť aj Slávo. Bol mladý, silný a vrtký. Lež bál sa. Vlasta dobre poznala svojho muža. 
Veď s ním vyrastala od malička. Vedela čo je vo veci. Prihovoril sa za Sláva u staršinu 
Radovana. Povedala mu že Hrdoš je už starý a všeličo sa môže prihodiť. Keby Slávo 
padol v bitke kto by potom vyrábal a opravoval meče, sekery, klince, pluhy a ďalšie 
kovové predmety. A nakoniec bolo treba aj v osade nechať pre istotu nejakých mužov. 
Staršina dal Vlaste za pravdu a  nechal Sláva a  pár mužov v  osade. Keď bojovníci 
odchádzali prelievať krv za svoje domovy a  rodiny Slávo daroval Zeminovi meč, 
aký ukoval len jeden. Bol dlhší ako bežné meče, aby umožnil nositeľovi zasiahnuť 
nepriateľa z  väčšej vzdialenosti, z  oboch strán nabrúsený s  ostrým hrotom. 
Rukoväť bola oviazaná volskou kožou a v netradične tvarovanej hruške bol vsadený 
jantárový kameň. Pár takých Slávo kúpil za svoje výrobky od obchodníkov ktorý 
prišli zo severu. Keď sa Zemin vrátil z výpravy meč bol zlomený. Vraj mu doň nejaký 
Avar tak silno búšil sekerou že meč praskol a  keď ním Zemin udrel do Avarovho 
štítu zlomil sa. Slávo nebol spokojný zo svojou prácou na Zeminovom meči, no teraz 
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ho trápilo iné. Obyvatelia osady sa radovali z víťazstva. Ich bojovníci tlupu Avarov 
rozprášili a  priniesli so sebou bohatú korisť - koňe, avarské šable, luky a  rôzne 
ozdoby a šperky. To však Slávovi radosť nerobilo. 

Kým bojovníci udatne rúbali Avarov, Slávo a  pár mužov z  osady sa rozhodli 
vyklčovať kus lese na sever od osady. Za úzkym pásom bukovo dubového lesa sa 
začínal kopec – Zlovrch. Tak ho nazvali už dávno, lebo na ňom sídlili zlý duchovia 
a nedobré mocnosti. Aspoň to sa v  osade povrávalo. Slávo, Hrdoš a  pol tucta 
osadníkov jedného sychravého rána pustili sekerami do mohutných dubov a bukov. 
Okolo nich sa vznášal nepriehľadný tmavý opar. Hneď ako padol prvý strom chlapi 
si založili oheň lebo sa ochladilo. Rúbali a rúbali. Pri pňoch sťatých stromov založili 
ohne, aby ich vypálili. Čím viac ohňov nakládli tím väčší opar a hmla sa okolo nich 
vytvorila od vrchu kopca povieval čoraz silnejší vietor a prinášal chlad. Keď si chlapi 
povedali že by sa už hádam aj vrátili nazad do osady z  lesa od kopca sa vyrútilo 
strašné ryšavé medvedisko s  červenými pazúrmi a  veľkými zubiskami. Akoby ho 
boli ohňami rozhnevali. Vydesený muži sa pochytali sekier, ale kým to stihli, prvý už 
ležal dotrhaný medvedími tesákmi v kaluži krvi. Keď Slávo uvidel tú hrôzu, odhodil 
svoju sekeru ako ťažké bremeno do kriakov a  rozbehol sa preč. Bežal smerom 
k osade. Za chrbtom začul výkrik plný zdesenia. V Behu sa otočil. Zbadal Hrdoša ako 
sa z odhodlaného postoja z pozdvihnutou sekerou proti ohavnej beštii 

rúti z rozpáraným bruchom k zemi. Zakopol o koreň a zdrúzgal sa do lístia, avšak 
rýchlo sa pozviechal a bežal ďalej. Počul ďalšie výkriky ale už sa neobzrel. Len bežal.

Z  drevorubačov sa okrem Sláva zachránil už len jeden chlap ktorý mal tiež 
rýchle nohy a málo odvahy. No Slávo nemal odvahu žiadnu. Bol to rodený zbabelec 
a málokto o tom nevedel. Ľudia mu to však nezazlievali. Nebol dobrý bojovník, ale 
zato bol vynikajúci kováč. Nezazlievali mu to až doteraz. Nechal svojich druhov 
a  svojho pestúna napospas prekliatemu medveďovi. A  najviac si to zazlieval sám 
Slávo. Ba priam sa preklínal za svoju zbabelosť. Preklínal a nenávidel. Nechcel bežať. 
Chcel sa tej potvore postaviť, no nohy akoby mu išli samé. Nemohol ich zastaviť.

Z  Hrdoša a  ostatných chlapov veľa nezostalo, no ich zvyšky aj tak spálili, kosti 
a  popol uložili do hlinených nádob a  pochovali na pohrebisku za osadou. Slávo 
sa bál že sa Vlasta naňho nebude chcieť ani pozrieť, no ona ho tak milovala že mu 
dokázala odpustiť všetko. Slávo stále žil a pracoval v osade, no z biľagom zbabelca. 
Po niekoľkých rokoch to obludné medvedisko zaútočilo zas. Prepadlo pastierov 
neďaleko od osady a z ohrady uchmatlo tri ovce. Ľudia sa toho monštra báli a nemali 
odvahu postaviť sa mu. Vedma Čaroslava tvrdila že hore na Zlovrchu je akési staré, 
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longobardské pohrebisko alebo svätyňa, ktorú má medveď strážiť. Cítila s  toho 
kopca temné poryvy magickej sily. Sama sa bála k tomu kopcu priblížiť.

V  jednu osudnú noc, keď Slávo ešte v  noci pracoval vo svojej dielni prišlo 
medvedisko do osady. Slávo už do nákovy nebúšil ,aby nerušil ľudí pri oddychu. 
Opravoval si nejaké náradie, keď sa doňho zrazu zaťal ostrý chlad. Prihodil do 
ohniska smrekové poleno, aby sa rýchlo rozhorel oheň z  ešte tlejúcich uhlíkov. 
Postavil sa zo stolčeka a vyzrel z dverí. Okolo osady sa vnášala nepriehľadná hmla. 
Trhlo ním. Pamätal si tento chlad aj hmlu. Rýchlo zabuchol dvere a  podoprel ich 
akýmsi kolíkom. Spomenul si ako s Hrdošom pri rúbaní lesa kládli ohne. Akoby ho 
práve tie ohne prilákali. Chytro kutáčom odstrčil už už horiace poleno a plamienky 
udusil. Zostal len chumáč dymu. Schmatol do ruky novo ukovanú sekeru a schúlil 
sa do kúta dielne. Znehybnel, ba skoro ani nedýchal. Načúval a modlil sa ku všetkým 
bohom ktorých poznal. Odniekiaľ z  diaľky sa ozval rachot a  mečanie kôz. Chlievy. 
Boli na opačnej strane osady. Dostatočne ďaleko od Sláva. Napadlo ho že by mal 
varovať ostatných, no nepohol sa ani o palec. Ticho čušal v kúte a zvieral porisko 
sekery.

Začul vrznutie verají. Jemné kroky zacupitali popred dielňu. Len to nie. Vyskočil 
ako keby si popálil zadok a vrhol sa k dverám. V poslednej chvíli zastal lebo začul 
ešte čosi. Prasce prestali kvičať a po voľnom priestranstve medzi obydliami zaduneli 
kroky. Nie. To neboli kroky. Bol to diví beh. Začul ešte čosi. Detský krik. Zemin. Vzápätí 
ďalšie ľudské kroky a ďalší krik. Vlasta. Keď krik náhle ustal Slávo klesol pri dverách 
na kolená. Sekera mu vypadla rúk. Triaslo ho ako osiku. Už nepočul nič. Nič. 

Prebral sa ráno. Ležal schúlený pri dverách podopretých kolíkom. Vedľa neho 
ležala na udupanej podlahe sekera. Prekliata sekera. Prečo sa jej nechopil ? Prečo 
zostal pri dverách a zbabelo načúval ? Prečo ?

Pocítil hlad. Zaškvŕkalo mu v bruchu, no to bolo to posledné na čom mu teraz 
záležalo. Jeho synček Zemin a milovaná žena Vlasta, ktorá by preňho aj dušu dala 
boli mŕtvy. Nemusel vidieť ich telá. Proste to vedel. A stalo sa to kvôli nemu. Len kvôli 
nemu.

Keby nebol zbabelec. Keby len nebol taký zbabelec a  včas bz vybehol z  dielne 
a  varoval rodinu. Mohol zburcovať mužov a  medveďa odohnať. Ale nie. On zostal 
skrčený v  kúte. Chcel vybehnúť von. Chcel zachrániť svojho tmavovlasého, 
hnedookého synčeka Zemina a  svoju milovanú dobrotivú Vlastu, ktorí mu boli 
všetkým, no nohy ho odmietali poslúchnuť. Rukami kŕčovito zvierali porisko novo 
ukovanej blyštiacej sa sekery ale pohnúť sa nemohol. Preklínal sám seba a  keď 
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začul krik svojich milovaných len si zapchal uši. Zapchal si uši, ronil horúce slzy 
ktoré mu stekali po tvári a padali na udupanú hlinu pod jeho skrčenými nohami. 

Keď sa však ráno prebudil niečo sa v ňom zlomilo. Z hromady náradia, zbraní 
a  všelijakých kovových predmetov ktoré vytvoril schmatol oštep z  dlhým hrotom 
v  tvare predĺženého listu. Pohľad vrhol aj na sekeru ktorá mu celú noc robila 
spoločnosť. Nezobral si ju. Otvoril dvere a vykročil do nového dňa. 

Po nádvorí medzi domami behali ľudia. Na opačne strane dvora Slávo uvidel 
mŕtve prasa. Ležalo v  krvavom blate. Spomenul si že v  noci vlastne pršalo. Bola 
búrka. Hneď potom ako ustal nočný krik. Obzrel sa napravo od svojej dielne. Na zemi 
boli krvavé fľaky. Rýchlo odvrátil pohľad a vydal sa krížom cez osadu na sever. Rovno 
k Zlovrchu. Ľudia naňho odvšadiaľ vrhali pohľady. Hnevlivé, nenávistné, pohŕdavé, 
ale našlo sa aj zopár ľútostivých. Slávo si tie pohľady nevšímal. Bezmyšlienkovite 
kráčal na sever. Keď už bol pri posledných domcoch osady, čiernu oblohu nad 
Zlovrchom preťal sýtočervený blesk. 

Mohutne zahrmelo.
Slávom trhlo.
Pevnejšie zovrel porisko oštepu.
Zadul silný vietor a oprel sa do dubov a bukov čnejúcich sa na Zlovrchu. Stromy sa 

pod náporom vetra zakolísali a lístie v ich korunách zašumelo, ale to Slávo nepočul. 
Stojac na mieste a hľadiac na Zlovrch rozmýšľal čo si má o tom blesku myslieť. Bolo 
to varovanie alebo Perún požehnal jeho rozhodnutie ?

Spomenul si na sekeru. Už už sa po ňu otáčal. Veď preto ju aj nechal v dielni. Aby 
sa mal po čo vrátiť. Vrátiť a zostať doma. Viac pohŕdania by sa už aj tak nedočkal. 

Zrazu však zbadal Zemina. Býval na severnom konci osady zo ženou aj dvoma 
deťmi. Zemin naňho pozrel. Na Slávovo prekvapenie   v jeho očiach nevidel hnev, 
zlosť ba ani pohŕdanie. Lež smútok.

Slávo otvoril oči. Zbadal lístie. Zodvihol hlavu. Ležal bod mohutným bukom na 
premočenej zemi a ostrých hranách kameňov. Pokúsil sa posadiť. Ostro ho pichlo 
v ľavom boku. Zúfalo zaskučal a zo zaťatými zubami sa posadil. Halenu mal dotrhanú 
a nasiaknutú krvou. Taktiež mu krvácalo aj ľavé lýtko a nemohol a v lakti a zápästí 
nemohol pohnúť ľavou rukou. Bez pochyby mal rozdrvené kosti.

Rozhliadol sa okolo seba. Všade bola záplava starých dubov a bukov. Pomedzi 
ich konáre a lístie sa predierali ťažké kvapky dažďa z ťažkých čiernych oblakov. 

Slávo zacítil dym. Začal ľutovať že sa ráno nenajedol ba ani len nenapil. Predstavil 
si veľký kus pečeného mäsa, no keď ho napadlo že dym je zrejme z hraníc na ktorých 
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pália jeho ženu a syna naplo ho. 
Obzrel sa nahor. Čnel sa nad ním kamenný zráz pokrytí machom. Zo škár medzi 

kameňmi vyrastala drobná tráva. Keby odtiaľ spadol rovno dolu určite by bolo po 
ňom. 

Znova sa zablyslo. Kútikom ľavého oka zahliadol nejaký záblesk. V prvej chvíli sa 
zľakol no keď sa prizrel pozornejšie tvárou mu preletel letmí úsmev. 

Medzi kameňmi napravo od seba zahliadol blyštiace sa ostrie oštepu. Oštep 
tam musel spadnúť keď ho vrhol po oblude, ktorú nanešťastie netrafil a  oštep 
zmizol nad zrázom. Slávo nepočul žiadne podozrivé zvuky no vedel že medveď je 
nablízku a čoskoro môže prísť. Horko ťažko sa pozviechal a vyrazil po oštep. Ostala 
po ňom len mláka dažďovej vody a  krvi. Tackajúc vytiahol oštep spomedzi skál 
a začal uvažovať čo ďalej. Bolo bi mu treba aspoň provizórne obviazať rany. Sadol 
si pod zráz, chrbtom sa oprel a vlhký, machom porastený balvan. Oštep si pripravil 
k pravej nohe, aby naň mal možnosť rýchlo dosiahnuť v prípade potreby. Z haleny 
si odtrhol rukáv a snažil sa omotať si ranu na nohe. Jednou rukou mu to bohvieako 
dobre nešlo ale bol odhodlaný. Odhodlaný zostať a bojovať.

Keď si chcel odtrhnúť druhý rukáv aby si oviazal rany na ruke zrazu pocítil v hlave 
akýsi tlak. Bolo to neznesiteľné. Trvalo to len pár sekúnd no Sláva akoby to celkom 
ochromilo. Ruky mu klesli vedľa tela. Celý sa uvoľnil.

V tomu začul v hlave smiech. Zlý, škodoradostný výsmech. Vyľakane gúľal očami, 
lebo to bol jediný pohyb ktorého bolo jeho paralyzované telo schopné a pátral po 
zdroji toho hrozného zvuku. Okrem stromov, kameňov, lístia a koreňov však nevidel 
nič. Ani ho nenapadlo že to mohol biť prelud, lebo si bol viac ako istý že to bol 
skutočný hlas.

- Hlúpy ľudský červ - ozvalo sa zrazu Slávovi v hlave -ako si si len mohol myslieť 
že ma porazíš ? 

Zas ten povýšenecký škodoradostný smiech.
- Vpadol si zo zbraňou na staré pohrebisko kde spočívajú kosti starých Bójov, 

Kvádov a  Longobardov. Tieto udatné kmene štiepali lebky, párali bruchá a  rúbali 
nohy a ruky v mene Ermunaza aby ich telá mohli spočinúť v Ermunazovej hrobke 
a ich duše vo Valhale. Nezaslúžiš si nič iné ako slúžiť týmto hrdinským bojovníkom 
vo Valhale ako obyčajný otrok - dokončil hlas v Slávovej hlave ohnivo.

Nastala dramatická odmlka. 
Potom ako Slávo nadobudol pocit že sa jeho telo trochu spamätáva, podvedome 

si k sebe pritiahol oštep a odvážil sa vysloviť jedinú otázku ktorá ho v danej chvíli 
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trápila – Čo, ... čo si zač ? Ukáž sa mi !
Slávo tušil odkiaľ ten hlas pochádzal. Na Zlovrchu bol len on a ten hnusný, ryšavý 

medveď pokiaľ sa nepočítajú mŕtve ohlodané kozy, no aj tak nemohol uveriť že by 
normálny ľudský hlas ktorému rozumel patril divému krvilačnému zverovi.

- Che - zasmial sa hlas plný škodoradosti – cítim tvoj strach. Dokonca sa mi zdá, 
že si stelesneným strachu. Ale keď ťa tak pozorujem ...

Slávo pevnejšie zovrel oštep a rýchlo sa okolo seba rozhliadol. 
- ... nezostáva ti veľa života. Prečo by som ti nepovedal kto som ?
Slávo sa pokúsil vstať no telo mal stále z časti paralyzované a navyše krv z ľavej 

nohy aj napriek obväzu z haleny presakovala. Tuho sa oprel chrbtom o balvan. Za 
ním sa dohora vinul takmer kolmý skalný zráz a pred ním bol hustý les. Okolo neho 
bol polkruh s ktorého naňho bolo možné zaútočiť a preto mal oči na stopkách.

- Posledný tu boli Longobardi. Pochovávali svojich mŕtvych pod tým stĺpom tam 
hore na kopci. Mňa stvoril boh vojny, veľký Ermunaz. Poveril ma dozerať na duše 
mŕtvych aby bezpečne opustili svoje smrteľné telá a  odišli do Valhali k  Odinovi. 
Tam hodujú, zabávajú sa a  očakávajú koniec sveta, kedy zvedú svoju poslednú 
veľkú bitku po boku svojich bohov. Ermunaz ma obdaril darom reči, preto ma teraz 
môžeš tak vydesene počúvať. Che. Staré germánske kmene ma nazývali všelijako 
ale najčastejšie Sweder, čiže veľký, silný, násilný. Lichotilo mi to. Keď Longobardi 
odtiahli s  týchto končín chcel som ísť tiež, ale nemohol som. Som na večné veky 
zviazaný s  týmto pohrebiskom a  budem ho chrániť za každú cenu. Veď preto ma 
Ermunaz stvoril.

Nastalo ticho. Bolo počuť len dážď cupkajúci na lístie stromov.
- No ale dosť už o tom - ozvalo sa vážne - musím s tebou skončiť. Síce nevyzeráš 

zle, ale hore mám ešte kúsok kozaciny.
Keď hlas doznel zo Sláva akoby niekto odvalil ťažkú kladu. Údy sa mu uvoľnili. 

Zrazu mohol hýbať celým telom ako sa mu len zachcelo. 
Hlavou mu prebleskli posledné slová hlasu v  hlave - Musím s  tebou skončiť. 

Síce nevyzeráš zle, ale hore mám ešte kúsok kozaciny. Rýchlo sa pozviechal 
a  podopierajúc oštepom sa postavil. Z  tváre si odhrnul mokré vlasy, ktoré sa mu 
lepili na tvár a prekážali vo výhľade. Rozhliadol sa okolo seba. Nič. Nič len stromy.

Musím s tebou skončiť. Musím s tebou skončiť. Musím s tebou sko...
Z temnoty lesa vyskočila veľká ryšavá machuľa. Slávo však vedel čo to je. Medveď 

bol taký rýchli že Slávo sa ani nestihol pripraviť na obranu. Len sa rýchlo hodil na 
pravo. Spadol do lístia a zaskučal bolesťou. Spadol na ľavú, dolámanú ruku. Medveď 
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nepostrehol že votrelec rýchlo uskočil a narazil do balvana, o ktorý sa Slávo pred 
chvíľou opieral. Prekvapene sa poobzeral a keď zbadal Sláva, ktorí sa medzičasom 
pozviechal na nohy, ako naňho mieri oštepom prenikavo zavrčal a  jeho pohľad 
vzplanul sýtočerveným plameňom. Slávo bodol.

Swederom prudko myklo a  prenikavo zaskučal keď sa mu ostrý blýskavý hrot 
oštepu zaryl nad lopatku. Vystrekla čierna krv.

- Bastard ! – zafunel medveď a švihol po Slávovi labou.
Slávovi sa podarilo uskočiť, ale stratil pri tom rovnováhu a  spadol. Pichlo ho 

v roztrhnutom lýtku a zaskučal. Keď videl ako sa ten démonický výtvor akéhosi boha 
Sweder postavil na všetky štyri a  pozrel naňho tými červenými planúcimi očami, 
pomyslel si že udrela posledná chvíľa jeho života. 

Bol to vôbec život čo som žil ? Aký to malo význam ? Ukuť pár nástrojov pre ľudí, 
ktorý sa pominú rovnako rýchlo ako teraz ja, včera večer Vlasta a Zemin, predtým 
Hrdoš a ešte predtým moji rodičia, ktorých som ani nepoznal ? Načo prežívať všetky 
ti útrapy ? To najdrahšie čo som mal sa pominulo a zostal som len ja. Prečo ?

A  v  tej chvíli mu to došlo. Spomenul si, ako nejaký pocestný, ktorých prichýlili 
doma v  osade, hovorili, že sa stretli s  kupcami idúcimi s  ďalekého juhu. Tam pri 
mori vraj kedysi dávno žili veľmi múdry muži, a  jeden s nich prehlásil, že ľudská 
duša nájde pokoj až vtedy, keď človek dovŕši svoju pomstu.

V  tej chvíli akoby Sláva napojili bohovia svojou božskou medovinou, ktorá im 
dávala silu a nesmrteľnosť. Bol odhodlaný Swedera zabiť a pomstiť sa, no kým stihol 
čokoľvek urobiť, medveď sa už naňho rútil. 

Slávo opretý a masívny dub len zapichol pätku oštepu medzi koreňa a v poslednej 
chvíli vztýčil blýskavý hrot proti ryšavej hrudi.

-Vlastááá ! – zakričal a pevne zovrel oštep v svalnatých, kováčskych rukách.
Sweder v  zotrvačnosti skoku už nestihol nič urobiť, a  vlastnou váhou sa 

nabodol na oštep. Hrot doňho vnikol odpredu cez hruď a  vyšiel kdesi na chrbte 
v  spŕške čiernej krvi. Porisko zapraskalo a  oštep sa zlámal. Dlhý kus ostal trčať 
v Swederovom masívnom tele. Keď porisko oštepu prasklo medveď však letel ďalej. 
Sláva opierajúceho sa chrbtom o dub a kľačiaceho na pravom kolene prešpikovali 
Swederove ostré, zahnuté pazúry. Tentoraz vytryskla červená krv.

Ešte predtým ako sa obaja zrútili na zem, Slávo zazrel ako medveďovi vyhasol 
v očiach červený plameň. Na tvári sa mu zjavil letmý úsmev.

Pomstil sa.
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Anna Šušliková
28 rokov, Kysucké Nové Mesto

Duše a dušičky

Trtka Bodková mala tri deti s troma mužmi. Vo svojej detskej hlavičke si myslel, 
že meno Trtka je iba nejaká dedinská skomolenina. Koniec-koncov, nebolo by to 
vôbec zvláštne. Veď aj jeho sestre Eve všetci vraveli Jeva. Alebo ujčiná Róza...pre 
každého v ulici bola ujčinou Hrózou. No hrôza. A možno to bola iba slovná hračka...
trtka-totka, totka-tetka Bodková, to už znelo oveľa milšie.

A tak, jedného dňa, pamätá si, že to bolo na jeseň, asi týždeň pred jarmokom, 
niesol do Bodkových kvasnice a liter mlieka v kanvičke, zazvonil a keď sa tá drobná 
žena v  bodkovanej zástere zjavila v  dverách, úctivo pozdravil: „Dobrý deň, Trtka 
Bodková, stará mama vracajú...!“ Nestihol ani dopovedať. Facka bola na také útle 
stvorenie poriadne tvrdá. Kvasnice zachytil, no kanvička mu vypadla z rúk, mlieko 
sa vpíjalo do zablateného chodníka a  on iba stál, nehybný a  neschopný slova. Po 
chvíli si všimol, že dvere sú už zatvorené, nikoho v nich niet a so zmätkom v duši sa 
pobral preč.

Doma dostal ešte jednu, slabšiu, takú, aké dávajú staré mamy zastupujúce mamy. 
Vraj tú svoju makovicu nemá na okrasu a  táranie. Najhorší bol preňho finančný 
trest, celé leto si šetril na jarmok a teraz mu stará mama zhabajú pár korún pre... 
ani sám nevie (aj po toľkých rokoch ho hreje spomienka na onen jarmočný deň....v 
kasičke si našiel plnú sumu).

Večer, už v  posteli sa od sestry Jevy dozvedel, že Trtka Bodková vôbec nie je 
Trtkou Bodkovou, ale akousi Stazkou. Bodkovou ju ľudia zvú pre bodkované zástery 
a šatky a trtkou...nuž, má tri deti s tromi chlapmi. „Určite tuší, že ju ohovárajú, veď 
na dedine je to bežné, ale nikto nie je taký truľo, aby jej to povedal priamo do očí, 
ty truľo,“ dodala Jeva posmešne i karhavo, no predsa sa v jej tóne mihol nepatrný 
obdiv.

Nebol nijakým filozofom, ani v triede nevynikal, ale vošlo doňho poznanie, ktoré 
ho sprevádzalo po celý život. Je iba obyčajným maličkým panáčikom, pešiačikom na 
veľkej šachovnici. 
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Stará mama zatiaľ lamentovala a vymýšľala, ako nepríjemnosť so susedkou 
urovnať.

A  teraz Trtke Bodkovej zapaľoval sviečku. Škrtal zápalkou, ale knôt nie a  nie 
horieť. Počasie bolo typicky dušičkové, dušičky zavýjali vo vetre, rinuli sa z  neba 
a  trieštili o  mramorové platne a  pestrofarebné umelohmotné vence. Nakoniec 
vsiakli do zeme ako pred mnohými rokmi to rozliate mlieko. 

Počasie bolo síce dušičkové, no atmosféra rozhodne nie. Porozhliadal sa okolo 
seba. Po úzkych cestičkách sa medzi hrobmi náhlil húf spomínajúcich s  plnými 
igelitkami. Niektorí z nich vyťahovali klasické sviečky a kahance, no pribúdalo tých, 
ktorí vosk považovali za starosvetský prežitok, a  tak obdarúvali svojich mŕtvych 
príbuzných nadrozmernými svietnikmi s blikajúcim červeným alebo modrým LED 
svetielkom. V  šerom dni cintorín nadobúdal vianočný rozmer. Ubúdalo i  živých 
kvetov, všetko nahrádzal žiarivý plast. Akoby nič nemalo pripomínať prchavú 
pominuteľnosť pozemského života. To večné prach si a na prach sa obrátiš. 

Tmavý dav ľudí oblečený v tmavých vetrovkách a kabátoch sa síce snažil o pietny 
výraz v  tvári, no bolo očividné, ako takmer každý kalkuluje: Chytro zapálim, 
zamrmlem Otčenáš a  dva Zdravasy, položím veniec, cestou stihnem ešte jeden 
cintorín a  ak nebudú kolóny,  do hlavných správ som doma. Bóže, na parkovisku 
bola ale riadna plnka, dúfam, že mi nejaký blonďavý dilino pri cúvaní neoškrie auto. 
Ani by som nevedel, od koho vymáhať škodu. Vôbec tu nemajú kamerový systém 
a rampu. To je ale riadna diera. Ešte šťastie, že tieto sviatky sú len raz do roka...

Ten tmavý dav oblečený v tmavom háve chcel v skutočnosti povedať odškrtnem 
si túto povinnosť, aby som si zajtra mohol odškrtnúť ďalšiu. 

V pokoji sa pomodlil a zaspomínal. Nakoniec vzal dosť vysoký prázdny kahanec, 
z vodovodu, ktorý sa nachádzal pri dome smútku, doň nalial vodu a vrátil sa k hrobu. 
Do provizórnej vázy vložil kytičku neskorých astier v bodkovanom celofáne.

Postupne „navštívil“ každého, kto bol v  jeho živote dôležitý. Na rodičovskom 
hrobe bol už ráno, ale zašiel tam ešte raz. Potom sa pobral k ujčinej Hróze, nezabudol 
na najlepšieho priateľa z detských liet, spomenul si i na láskavú pani učiteľku a pár 
bratrancov a sesterníc. 

Bolo takmer šesť, teraz prichádzali najmä rodiny s malými deťmi a romantici. 
Drobizg aj napriek dohováraniu dospelých nadšene vykrikoval, šklbal rodičom 
zápalky a  kde-tu bolo počuť bolestivý plač pre opálený prštek. Cintorín snáď ani 
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nemohol byť plnší. „Kde je tá Jeva, dohodli sme sa predsa na piatu,“ v duchu hromžil! 
Ešte nebol u  starej mamy, vždy tam chodil spolu so sestrou. Bol to ich dlhoročný 
rituál. 

Skôr, ako stihol vytiahnuť mobil a  zavolať jej, zbadal pri hlavnej bráne vysokú 
hranatú postavu. Odušu mu kývala. „Samé kolóny a obchádzky, žiadne miesto na 
zaparkovanie, no čosi strašné, prepáč, že tak dlho meškám,“ dychčala a  nahlas 
kričala. Prekvapilo ho to, väčšinou sa správala veľmi distingvovane,  kultivovane. 
Keď už bola pri ňom, objala ho a zašepkala do ucha (nezainteresovaný pozorovateľ 
by si pomyslel, že ide o emotívne stretnutie dvoch blízkych, ktorí sa dlho nevideli): 
„To hlasné bliakanie o kolónach a obchádzkach je moje skromné alibi. Vieš, ja som 
už pred pol piatou vchádzala do dediny, no pri parkovaní som oškrela akési auto. 
A dosť viditeľne. Dokonca som mu nechala aj trochu červenej farby pri zadných 
dverách. Na striebornom podklade! No čo ti poviem, spanikárila som, vyparkovala, 
zašla až k železničnej stanici, tam je miesta a miesta a odtiaľ som si tri kilometre 
vyšliapala pešo, preto meškám.“

„A kvôli takýmto truľom, ktorí nevedia parkovať a  cúvať som prišiel už ráno 
a  VLAKOM. Ale veľmi si to nevyčítaj, deväťdesiat percent vodičov by sa zachovalo 
rovnako,“ pošepol jej naspäť. 

Hrob starej mamy vyzeral veľmi zanedbane. Trochu ho upratali a  ozdobili 
chryzantémami v črepníku. Pozreli sa na seba, žmurkli a potichučky spustili:

Volajú ma Ján,
 malé vajcia mám!

Modlite sa, dievčatá,
za tie moje vajčatá,

veď to bude vám,
veď to bude vám!!!

Keď starej mame ťahalo na sedemdesiatku, začala sa správať divne. Chcela 
ísť na prvú omšu, no namiesto toho sa len-tak dlho bezcieľne túlala po dedine a 
neskôr tvrdila, že mladý pánko si neplní povinnosti, lebo zaspal do kostola. Jej 
stav sa zhoršoval, už to nebola iba zábudlivosť, vulgárne nadávanie sliepkam 
a  nevysvetliteľný večerný nepokoj. Ku koncu tá dobrá a  zbožná žena nadávala 
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všetkým, natierala sa vlastnými výkalmi a  spievala. Najmä v  noci. Spievala staré 
ľudovky, spievala žalmy, no zo všetkého najviac detské riekanky. Hlavne tú o Jankovi, 
ktorý má malé semenníky. Aj niekoľkokrát za hodinu. Prvýkrát sa aj zasmiali, no 
bolo to skôr do plaču. Priviazať ju mohli a  niekedy aj museli, ale zapchať jej ústa 
zdrapom handry...na to nemal nikto srdce. Skoro rok zvažovali, či ju dať, alebo nedať 
do ústavu. Jeva tvrdila, že ich v  dedine roznesú rečami, on bol ešte malý a  stará 
mama bola akousi zaujímavosťou, ktorú nemal žiaden chlapec v škole. Otec váhal. 
Jeden deň vypisoval papiere do sanatória, druhý deň ich pálil v peci. „Necháme ju 
pomotkať po dvore, aj tie nové lieky celkom slušne zaberajú a Bodková sľúbila, že ju 
príde zo dvakrát skontrolovať. Ty sa zo školy ponáhľaj, utekaj rovno domov, nech 
sa jej niečo nestane. Ja z družstva prídem tiež skôr a už len nejako bude,“ vravieval 
s odhodlaním. Nakoniec ich dilemu vyriešil čas a láskavý Pánboh. Umrela v spánku 
po obzvlášť tichej noci a všetci čakali, že sa im poľahčí. Napriek psychickej a fyzickej 
úľave im chýbala. V deň pohrebu bol otec opitý ako čík. Pri akte pochovávania zrazu 
spustil tú starú odrhovačku o Jankovi s malými semenníkmi. A prestrašne plakal. 
Jeva tvrdila, že naposledy tak nariekal, keď umrela ich mama, ale vtedy sa aspoň 
správal dôstojne.

Odvtedy sa tá detská rýmovačka stala ich spoločnou dušičkovou tradíciou. 
Svojsky si pripomínali starú mamu i celú mladosť. Dlhé roky ju spievali všetci traja, 
keď sa pominul otec, spieval iba on a Jeva. A hrozil sa chvíle, keď bude spievať iba 
jeden z nich.

Raz sa nechali poriadne uniesť. Asi kvôli tomu, že pred návštevou cintorína zašli 
do miestnej vinárne. Vtedy spustili z plných pľúc a viackrát po sebe. Niekto na nich 
zavolal políciu, muži zákona dorazili na „miesto činu“ expresne rýchlo. Súrodenci 
dostali mastnú pokutu. Vraj boli mimoriadne hluční na verejnom priestranstve, 
urazili trúchliacich a spomínajúcich a ich počínanie by sa dalo označiť za hanobenie 
náboženského presvedčenia. A  na to je paragraf ! Keby sa im tak neplietol jazyk, 
možno by sa to strážcom poriadku pokúsili vysvetliť. No radšej hneď zaplatili 
a poučili sa – vináreň sa zásadne navštevuje po návšteve cintorína, nie pred!!

Tohtoročné sviatky sa zaobišli bez incidentu. Mŕtvych nechali odpočívať a zamierili 
do HROZNOVÉHO OPOJENIA. Nejaký pubertiak alebo nespokojný zákazník zastriekal 
na vonkajšej uvítacej ceduli to posledné OV, takže v skutočnosti zašli do HROZNÉHO 
OPOJENIA. Majiteľovi sa očividne darilo, budovu nadstavil a  v  novovzniknutých 
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priestoroch zriadil hotelové izby. Zaplatili za dopredu zabukovaný nocľah a  išli 
sa najesť. Celý večer rozprávali, veď sa nevideli večnosť. Jeva najmä o svojich 
dvadsiatich troch deťoch - prváčikoch (vlastné nemala), kolegyniach a záhradke, 
ktorá bola jej zmyslom života. Priniesla mu i  veľkú fľašu sušených sliviek a  dózu 
domácej fazule. „Všetko bio, teraz je to moderné,“ smiala sa. Minulý rok, keď ešte 
žil jej manžel, priložila aj balík sušených hríbov do kapustnice. Snažil sa predstaviť 
si ju o takých pätnásť rokov – bez detí, bez muža, už v dôchodku, zahrabanú kdesi 
Pánu Bohu za chrbtom v  malej obci na Horehroní. Niekoľkokrát, posmelený  
hrozn(ov)ým opojením ju prehováral, aby sa presťahovala do Bratislavy, prácu si 
nájde hneď a  budú blízko seba. Vždy poďakovala, no odmietla. „V mojom veku je 
ťažké nanovo zapúšťať korene, to nie je, ako keď som mala dvadsať.“

Ráno vstávali skoro, oboch čakala dlhá cesta. Dúfal, že sestra docestuje 
dobre a  bez ďalších škrabancov. Nestihli sa ani pozrieť na pľac, kde kedysi stála 
starorodičovská chalupa. „A možno je to tak lepšie,“ pomyslel si. Lúčenie prebehlo 
ľahšie ako zvyčajne. Sľúbila, že v marci pôjde so žiačikmi na exkurziu do hlavného 
mesto. Určite sa musia stretnúť. Poslednýkrát jej postrapatil vlasy a  zakýval. Už 
teraz sa tešil na jar.
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Ján Bidovský
26 rokov, Prešov

Zmije

Ženy v  dedine plakali keď našli mužovo telo. Bolo zbedačené na nepoznanie 
a keby jeho muky učinili zadosť Ježišovi, cirkev by ho vyhlásila za svätého. Tie lesy 
poznal ako svoju dlaň, no i tak sa mu stali osudné. Nikto si to nedokázal vysvetliť. 
Možno ho niečo vystrašilo, možno sa na chvíľu pomiatol. Kto vie. Miestni ho hľadali 
takmer týždeň. Obavy naplnil až jeden lovec, ktorého pes vysokým štekotom hlásil 
korisť. Jeho ňuch jatril akýsi sladkastý hnilobný puch, obchádzajúci smrečiny 
sparného leta. Bolo to siedmeho dňa.

V  hrudi mal obrovskú dieru a  zver, schádzajúca sa k  rannému kŕmeniu, tiež 
zanechala hlboké stopy. Telo zviezli do dediny na voze. Muži, poháňajúci kone si pred 
ústami a nosom držali kusy látky, navlhčené v studenej vode potoka. Živočíšna vôňa 
sa tiahla údoliami a dávala na vedomie prítomnosť smrtky. Nikto veru nevie hodiny, 
kedy sa jeho telo v prach obráti. Do hrobu ho spustili ešte toho dňa. Nebolo to úctivé, 
ale inak sa stať nemohlo. Hrudy hliny zasypali neopracovanú rakvu a všetko čo po 
mužovi ostalo boli žena a dcéra. Tá svojho otca naposledy ani neuzrela. 

Matka bola krásna a  dcéra dávala znať, že semä pučí z  rovnakej pôdy. Len 
jej pohľad, ten pohľad. Vlasy rástli, prsia sa nalievali krvou, ale oči. Tie zamrzli 
v momente, keď ju zastihla zvesť o smrti jej otca. Boli čierne a dokonca aj za slnečných 
dni jej tvár vyzerala akoby spočívala v tieni. Vo všetkej tej tme svietili len dve biele 
bodky, ktorými pálila ľudí v dedine. Takmer všetok svoj čas venovala lesom. Túlala 
sa horami, prehrievajúcimi jej studené srdce. 

Druhým letom zasiahli kraj ohne. Oranžové plamene sa tiahli dolu kopcami ako 
draci chrliaci skazu. Niekoľko dní boli drevenice usadené v dyme. Hmla nepoľavovala 
a kostol bol plný tichých prosieb a modlitieb. Ženy kľačali s ružencami prepletenými 
medzi prstami a snažili sa vierou uhasiť iskry poletujúce nad ich strechami. Muži 
plnili vedrá vodou zo studní a oblievali nimi usadlosti. Skrz horúčavu bolo vidieť ako 
para stúpa k nebesiam. Dievča za tých dni nechodilo do lesov. Matka jej zakázala. 

Prvú noc ohňov matka naliala horúcu vodu do kade. Drela dcérino telo a mútila vodu.  
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    Matka bola prekvapená jej zanedbanosťou. Cez všetok nepoľavujúci smútok 
nevidela krivdu, rastúcu v dieťati. Koža na rukách bola rozmočená, no matka aj 
tak cítila všetky mozole a ranky, ktorými boli posiate. Matka opustila izbu a šla po 
hrebeň. Dievča ostalo samo. Dívalo sa na svoje krátke nechty. Po stranách sa mu 
urobili bledé výrastky. Začalo si ich trhať. V drobných rankách mu navreli kvapôčky 
krvi, s  tikotom hodín čeriace špinavú hladinu. Matka vstúpila do miestnosti 
a  uvidela to. Udrela dcéru po rukách. Dcéra sa na ňu zadívala vlčími očami. Ako 
keby nad vlastnou matkou vyniesla rozsudok smrti. Česala jej vlasy. V  zlepených 
pramienkoch nachádzala zvyšky ihličia. Opäť ich zliala vodou,  naklonila sa k  jej 
hlave. Pobozkala svoju dcéru na temeno. V nose jej utkvela vôňa mydla. 

Plamene napokon dedinu obišli. Kto vie čo by sa dialo keby horúčava nezvolala 
búrku. Blesky trieštili stromy, po nich nasledoval dážď. Vytrvalo lialo takmer týždeň. 
Dcéra križovala lesy už za dažďov. Zo zeme trčali čierne pahýle, všetko bolo pokryté 
popolom. Jej kroky viedli k  rieke, ktorej hladina bola nízka. Brehy boli posiate 
mŕtvymi rybami. Bosé chodidlo namočila do rieky a  ucítila teplo, čo zabilo ryby. 
Kráčala proti prúdu keď si všimla pohyb v bahne. Ležalo tam telo hada vôkol ktorého 
sa hemžili drobné mláďatá. Hady mali na chrbte tmavé kľukaté vzory. Dobiedzali do 
zdochliny ako keby ju chceli prebrať k životu. Bok bol otvorený, oči neboli nikde a aj 
napriek dažďu telo obletovali mäsité muchy. Dievča si vyzlieklo halenku a  hadov 
uložila do nej. Prešlo pustými spáleniskami až došla k zeleným pastvinám. Za ich 
hranicou sa tiahol brezový háj. Pretekal ním potok vyvierajúci v  horách. Zanieslo 
ich k opustenej líščej nore. Tmavá diera spočívala v strmom brehu týčiacom sa nad 
zurčiacou vodou. V brezinách natrhalo trávu, ktorou vystlalo noru. Uzlík z halenky 
rozviazalo a hady po jednom vložilo do hniezda. Ani jedno z mláďat mu neublížilo. 

Od toho dňa ich dcéra chodievala navštevovať každý deň. Brala ich do rúk, cítila 
tie suché telá na bruškách prstov. Dívala sa im do červených očí a oni k nej naťahovali 
svoje rozoklané jazyky. Nosievala im myši a inú háveď, pochytanú do pascí pri sýpke. 
Mlynár ju každé ráno vídaval dvíhať sklapnuté pružiny, pretínajúce hlodavcom krky. 
Nikdy sa jej ale nepýtal čo s tými torzami robí. Nezaujímalo ho to a navyše dievča už 
v dedine aj tak každý považoval za čarodejnicu. Matka sa pomiatla od žiaľu a dieťa 
nosilo vlasy zlepené od živice. Hádzalo hadom mršiny. Bili sa o nich a dávili sa pri 
vťahovaní s úst. Z tlám im trčali len chvosty ružovejúce ako detské líca. 
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Leto skončilo a  jeseň bola krátka. Nora zanedlho zívala prázdnotou. Dcéra 
nevedela, kde sa podeli. Každý deň tam chodievala aj v  mrazoch, hoc vedela, že 
tam života nenájde. Hady sa vrátili na Juraja. Boli väčšie ako tie minulého leta, 
nevedela však či sa vrátili tie isté. Snažila sa rozpamätať, no v mysli nenosila žiadnu 
spomienku na ich výzor. Dažde sa striedali s neznesiteľnými horúčavami a tisícky 
komárov hodovali na všetkom čomu tepala krv. Odháňala ich a  oberala z  hadov 
kliešte, ich sivé hlavičky rástli po každej noci. Medzi hadmi trávila štyri letá. 

Toho štvrtého prišla svadba. Matka počas rokov pookriala a  našla zaľúbenie 
v  spoločnosti syna miestneho vinára. Jedného dňa keď sa vrátila od hadov našla 
matku sedieť v kuchyni. Lakte mala položené na stole, chrbticu vzpriamenú. Slnko 
zapadalo a  oblohou sa tiahli ružovejúce pásy. Príhodná chvíľa zvestovania lásky. 
Dcéra vošla do dverí, matka sa usmievala od ucha k  uchu. Ten úškrn vyzeral 
neprirodzene, ako keby si ho pre túto chvíľu chystala celý deň. Prehovárala trasúcim 
sa hlasom. Toľká urážka otcovej pamiatky! Vari si jej otec nezaslúži matkino večné 
trúchlenie? Keď dievča začulo slovo svadba, zovrelo čeľusť. Zuby sa mu pod tým 
tlakom krivili a  kosti takmer prepichli kožu. V  srdci malo miesto len pre jedného 
otca a matka tu s úsmevom na perách sedí a tvrdí, že jestvuje muž, ktorý by od neho 
rád počul to oslovenie. 

Dievča treslo dverami. Rana sa ozývala rovnako ako víchor, za jesene brúsiaci 
steny kameňolomu. Šlo za tmy k  hadom. Ľahlo si na zem, na chrbte cítilo chlad. 
Dívalo sa na oblohu. Vrcholce stromov sa kolísali a  šumeli. Dotyky hadích tiel na 
nohách ho šteklili. Jeden z nich sa skĺzol po dievčenskom krku. Koža mu začínala 
belieť. Chvelo sa od chladu. Noc strávilo schúlené ako v materinskom lone. Začalo 
plakať. 

Rok ubehol. Príroda zrela do krásy a  neskoré leto voňalo všetkými kvetinami 
a zelinou. Hadom sa darilo. V klbku sa hmýrilo dvanásť dospelých zmijí. S hnevom 
sipeli na všetko čo sa pohlo. Pri každom dopadajúcom tieni, sa krútili do zhluku, 
ako keby ich mala zašliapnuť chlapská čižma. Upokojili sa iba keď uzreli ju. V tom 
zlatistom sparne sa jej rozpustené vlasy dotýkali bedier a pery mala žírne. Jej krása 
bola pudová, každý muž by priniesol hlavu Jána Krstiteľa na striebornom podnose, 
ak by si o ňu zažiadala. 

Matke v jej veľký deň dievča nechýbalo. Možno si ani nevšimla, že nie je prítomné. 
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Dcéra sa v  ten deň zjavila pri potoku so zhrdzaveným vedrom. Bosé nohy mala 
zaprášené. Kľakla si k  nore a  začala z  nej vyťahovať jedného hada za druhým. Jej 
pohľad sa im páčil. Prázdny, ale pulzujúci radosťou z tých úmyslov, čo zosnovala noci 
keď jej od chladu drkotali zuby. V snoch sa jej možno v snoch zjavili jazdci, ktorých 
koňom viali plesnivé hrivy. Nik iný by jej nemohol vnuknúť to desivé rozhodnutie, 
s  ktorým sa ráno nato zobudila. Konečne nastal ten deň a  ona kládla čierne telá 
na dno vedra. Hady ležali pokojne, vedomé si svojho poslania. Na starých trámoch 
kostolnej veže sa v diaľke kolísal zvon. Dotieral hlasom clivým a zúfalým. Dedina sa 
radovala z nového zväzku.

Tenká kovová rúčka rezala dcéru do dlaní. Niesla ho až k poliam. Po ich okrajoch 
rástli vlčie maky, ktorých lupene boli obrovské. Chvíľu trvalo, než kvety ukryli 
vyčkávajúce zmije. Hostia hodovali a  zaľúbeným pohľadom mladomanželov hrali 
heligónky a husle. Nikto si ju nevšímal. Stála tam medzi stromami, na ktorých viali 
biele stuhy. Spoza manželského stola ju uzrela matka. Ešte aj v tej chvíli bola slepá 
a  nevšímala si vzdoru v  očiach svojej dcéry. Dievča bolo uhranuté ženíchom. Bol 
mladý. Nebol omnoho rokov starší ako ona. Nedávno bol ešte dieťaťom. Tvár mal bez 
vrások a koža bola vypnutá. Ruky mal jemné, lebo nikdy neuzreli prácu. V tých rukách 
chcela spočívať jej matka. Tá sa naklonila ku svojmu mužovi a čosi mu pošepla do 
ucha. Ženích sa zadíval na dievča. Nikdy predtým ju nevidel. Ústa mu klesli, spaľoval 
dcéru lačným pohľadom. Všimla si to. Pred chvíľou sľúbil vernosť jednej žene a hľa, 
teraz sa díva na dcéru a v očiach mu tlie žiadza po zovretí mladých bokov. Všetci muži 
sú vo svojich túžbach rovnakí. Vstal od stola a podišiel k nej. Vraj ju rád spoznal. 
Dlaňou pohladil jej líce a  vtisol bozk na čelo. Všimol si, ako sa od neho odťahuje. 
Pousmial sa a  prijal vedro. Odniesol ho matke na biely obrus. Váha tvarovaného 
plechu v ňom vykresala iskru podozrenia. Vybral maky. Vtedy ich zbadal. Hady sa 
krútili, syčali, chystali sa k svojmu dielu. Ženíchovi sa od ľaku podlomili nohy. Pri 
páde strhol obrus a do lona sa mu zosypalo klbko zmijí. Tie vrážali svoje jedové zuby 
do jeho tela. Stehná, hruď, krk, ruky, ako keby bol posiaty spálničkami. V zlobe a bez 
kontroly do neho vpúšťali jed. Jeden z hadov mu nemohúco visel z brady. Matka sa 
neveriacky dívala na ten výjav. Uzrela aj úsmev na tvári svojej dcéry. Zmije sa plazili 
všade. Po stoloch, po udupanej hline, po ženíchovom tele. Tomu sa sťahovali svaly 
v krku. Nepotrvá dlho a už nikdy sa nenadýchne.
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Hostia začali prevracať stoly a  kusy skla rinčali odvšadiaľ. Karafy s  červeným 
vínom začervenali belobu. Kútiky dievčaťa boli roztiahnuté od šťastia. Matka sa len 
bezradne dívala na tú hrôzu. Rezko prešla k dcére. Rukami jej zovrela krk. Dcérine 
nohy stratili dotyk so zemou. Matkina sila bola nevídaná. Bez námahy ju držala nad 
pôdou. Len palcom pravého chodidla kreslila kruh do usadeného brudu. Matka ňou 
bez rozmyslu mrskla o stenu domu a prisámbohu prasknutie lebky zvonilo do kraja 
ako tie zvony, sláviace lásku mladomanželov. Matka uvoľnila stisk, dcéra dopadla na 
zem mŕtva. Mať si uvedomila svoj čin. Padla na kolena a prosila Boha aby jej daroval 
život. Z mŕtvych už ale nevstala. Z čiernych očí sa vytratila zloba. Dcéra sa blažene 
usmievala. Hady zakrátko nasledovali dievča. Na to spustošené miesto prišli muži 
so sekerami. Jednu zmiju za druhou rozdupali či rozsekali. Z  prevrátených karáf 
kvapkalo víno na červené maky, váľajúce sa po zemi. Na horúcom slnku pomaly 
vädli a matka stále trúchlila nad svojím dieťaťom.      
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Barbora Pechová
21 rokov, Lučenec

Odsúdení po vôli 

 Noc žije pridlho. Veľmi dobre vie, čo sa na ňu chystá. Tuší to. Presne preto 
bola dnes ponurejšia a chladnejšia než iné dni v tomto ročnom období. Malo mi 
to napadnúť… .Celé to prostredie, pach mokrých tehál a temné obrysy okeníc, ten 
chlad šedých brán. Všetko sa to vo mne zlievalo a dodávalo mi ešte väčšiu nechuť k 
mojím nepriateľom a neopísateľnú túžbu rýchlo to ukončiť. 

Zmocnila sa ma nadľudská sila. Rozkopal som bránu, vylomil mreže a rozbil 
múry. Pokračoval som, až kým som ich neuzrel. Odsúdených mužov, s tvárami 
bledými a zarastenými. „Tak bežte väzni, utekajte kým je tma a nik vás nevidí.” Vravel 
som v eufórii. „Spievajte a tancujte, tešte sa! Vari ste zabudli na slobodu ? Zabudli na 
ten krásny pocit ? Nečakajte ! Zoberte kladivá a všetko tu rozbite, zničte a spáľte. Ale 
ľuďom neublížte, tých nech strestá vlastný osud. Vy im nemôžte byť katom, potom 
by ste tu sedeli právom. ” Odrazu mi prišlo, že ma nik nevníma. Prestal som hovoriť. 
Väzni bez záujmu pokračujú vo svojom čakaní. Sedia na drevených posteliach, 
akýsi dvaja hrajú karty a niekto si smutne píska. Moje slová pohli viac skalami v 
múroch ako tými, ktorým boli určené. „ Ja blázon som tak rýchlo naliehal. Je to ako 
s vtáčikom uväzneným v klietke. Tiež sa musí porozhliadať kým pochopí, že môže 
letieť. Doprajem im teda čas. “ Presviedčal som sám seba.

Čakal som hodinu, dve … no väzni stále nič. „ Možno ma nepočujú. Sú predsa 
zvyknutí na krik.” Pomyslel som si .

„Máte slobodu ! Nikto vás neväzní. Tak nestojte a bežte ! No tak bežte za tými, 
o ktorých sa vám len zdalo! “ Kričal som teraz z celých síl. „ Alebo to všetko bolo 
zbytočné? “ Dodal som a prvý krát ma naplnila pochybnosť. No oni len ďalej 
bezprízorne hľadia, akoby som tu ani nebol. Nevenujú mi ani jeden pohľad a ja už 
prestávam rozumieť, či to strach im zväzuje ruky, alebo som sa ja zmýlil. Spadol 
som na kolená. Bol som vyčerpaný a zmätený. Celý svoj život som bojoval za slobodu 
týchto ľudí. Bol som za blázna. Stratil som tých, na ktorých mi záležalo a sám sa 
ako bitý, vyhnaný pes potĺkal horami. Hladoval som a mnohokrát som len šťastnou 
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náhodou neumrel pod zbraňami pánov. A v tom celom, som sa utešoval, že toto 
je moja cesta, že budem raz sám pred sebou a pred inými hrdinom. No teraz tu 
bezmocne kľačím, plačem a dlaňami si zakrývam tvár.

V tom, akoby ich môj plač jediný, vytrhol z tranzu. Prikročil ku mne jeden z nich a 
podáva mi ruku. 

„Buď jedným z nás.” povedal. 
„Kto chce byť dobrovoľne väzňom ?” Opýtal som sa nechápajúc jeho slová. 
„Budeš hrdinom, potrestaným za krásne myšlienky. Hrdinom, ktorý bojoval 

za životy iných a nakoniec bol sám lapený. Tí ktorí ťa nechápali, ťa budú zahŕňať 
ľútosťou a oplakávať. Budú obdivovať tvoje skutky, tvoju odvahu a silu vzoprieť sa 
a budú o tebe zmýšľať len pekne, pretože im tvoj príbeh príde tragický. A nakoniec, 
presne tie tragédie sú to, z čoho ľudia žijú. Pretože smútok vedia nájsť jednoduchšie 
ako šťastie. Sú zvyknutí nato, že sme väzni. Ľutujú nás a to ich spája. No oni to nechcú 
zmeniť, pretože by ich nemalo čo držať pokope a rozbili by sa na márne kúsky, ako 
porcelán padnutý na zem. Napokon ani my nechceme zmenu. Veď tu, medzi týmito 
múrmi môžeme byť kýmkoľvek chceme a nikto nás viac nepotresce. Máme slobodu, 
ktorá nikomu a ani nám samým neublíži. ” Muž dopovedal a ja som prestal plakať.

 „Tak takto to celé funguje ? “ Opýtal som sa postavy predo mnou.
„Iste.” Zasmial sa. „ Ako hodinky. Páni si panujú, ľudia pracujú a väzni a blázni 

si pískajú a hrajú karty. Sú jediní, kto pozná pravdu. Každý má svoje políčko s 
pridelenou úlohou. Pokiaľ sa nezamýšľa pridlho nad jeho zmyslom, tak je spokojný 
a ak hľadá vo všetkom zmysel, aj na miestach kam nepatrí, stane sa pre všetkých 
nebezpečný a podvedome aj pre tých najmierumilovnejších ľudí nechcený. Potom 
tu kľačí a vzlyká, lebo si musí vybrať: či bude žiť šťastný život väzňa a jeho pravda 
neopustí tieto múry, alebo odíde a bude lovený ako zver. Tak si zvoľ! Je načase. Kým 
budeš ? ” 

Prestal som plakať a vstal bez pomoci. Porozhliadal som sa, akoby som mal 
kdesi vidieť odpoveď. Nezmohol som sa na slovo.

Väzeň si poklepkával nohou a rukou mi naznačoval, že je čas sa rozhodnúť.
„ Nie … ja nechcem byť hrdina. Nechcem byť ako vy. ” Odpovedal som nakoniec. 

„Kedysi sme si boli podobní. Hľadali ste zmysel vášho bytia a za pravdu by ste sa 
pobili aj so samotným diablom. A teraz ? Pozrite na seba. Myšlienka slobody sa vo 
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vás objaví, len keď vám ju niekto prikáže. Uverili ste zostrojenému príbehu, klamstvu, 
ktoré sa tvári ako pravda, slobode, ktorú vám dáva toto väzenie. Myslíte si, že poznáte 
pravdu a to vám stačí. Tá skutočná pravda však často zraňuje a hlavne v čase, keď 
prichádza pozde. Ja som sa doposiaľ klamal a poháňal sa falošnými ideami. Slepo 
som nasledoval hrdinskú myšlienku, pretože som myslel, že tá je mojím poslaním.  
Ale ja v skutočnosti budem len tým, čo zo mňa zvýši keď z tadiaľto odídem. “ 

Dopovedal som a odprostení od klamstiev, so žiadnou pravdou a ani odpoveďou, 
menší než kedykoľvek pred tým, som sa otočil a vydal sa svojim smerom. Moje 
hrdinstvo a väznicu pohltila tma. 

Prišiel som sem pre odpoveď, no jediné čo som našiel boli ďalšie otázky. A ja 
som už vôbec ničomu nerozumel. Nemal som myšlienky, túžby a ani očakávania. 
Nebol som nikým. Vtedy som o tom nevedel, no presne toto bola tá najskutočnejšia 
sloboda, ktorú som kedy zažil. Bola úplne nahá, prázdna a napriek tomu tak jasná. 
Trvala len pár sekúnd. 
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Matej Koščo
30 rokov, Košice

Pochyby

Ten nový nájomník zo siedmeho sa nám nepozdával od samého začiatku.  
Za svoju zlú reputáciu vďačil Plištekovi z tretieho, ktorý mal tú česť stretnúť sa s ním 
ako prvý a tú vtipnú príhodu občas doteraz rozpráva keď na výbežisku uviazne inak 
živá diškurka na mŕtvom bode.  V  ten deň sa ako každé popoludnie vydal venčiť 
Azura, psíček ako vždy vyletel z  výťahu tak rýchlo ako mu to len jeho mopsličie 
labky dovoľovali. Plištek za sebou zavrel výťahové dvere, zapol si najvyšší gombík 
na vetrovke a vydal sa za ním. Rátal s tým, že ako obvykle bude Azur nedočkavo stáť 
pri dverách brány. Tá však bola otvorená, doširoka, aby sa dvere nezavreli stála im 
v ceste krabica, a Azur, ten sa snažil kopulovať s nohou cudzinca ktorý v rukách držal 
ďalšiu krabicu, aj keď to preňho kvôli kastrácii bola už dávno minulosť. Neznámy, 
očividne pobavený celou situáciou položil spomínanú krabicu na zem, mopslíka 
poškrabal za uchom, čo si vzrušený Azurko vysvetlil ako povzbudenie a  zvýšil 
intenzitu.  

,,Azuuuur, ale okamžite prestaň! Prepáčte pane,“ začal sa Plištek 
ospravedlňovať. 

 ,,Aaaaale, to je v poriadku, je len trochu hravý,“ odvetil cudzinec dvíhajúc zrak 
k majiteľovi sexuálneho predátora a naspäť k psovi dodal,, však?“ 

,,Nie, to vonkoncom nie je v poriadku,“ trval na svojom Plištek a o obcovanie sa 
snažiaceho drobca vzal urýchlene do rúk.  

 ,,Skutočne, nič sa nestalo,“ stál si na svojom cudzinec.    
 ,,Zaujímavá perspektíva,“ nedal sa Plištek. A na cudzinca sa začal pozerať akosi 

skrz prsty.
 ,,Mimochodom, Potočný, čerstvo zo siedmeho“ prerušil nájomca krátke ticho 

a s úsmevom na tvári napriahol k Plištekovi ruku.
,,Plištek,“ odvetil bez akejkoľvek empatie Plištek. ,,Ruku Vám ale ako vidíte 

nepodám.“
,,To je v  rámci situácie pochopiteľné,“ odvetil Potočný, ktorému tvár aj naďalej 

zdobil priateľský, no trochu povädnutý úsmev, ,,tak hádam nabudúce,“ dodal. 
Zodvihol krabicu ležiacu na linoleu a pobral sa k výťahu. Akonáhle zmizol čerstvý 
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sused za rohom, položil Azurka na zem. Rozradostnený novo nadobudnutou 
slobodou, rozbehol sa v  ústrety parku. Úbohý Plištek strávil celé popoludnie 
premýšľaním na čudesným susedom.   

V  dňoch, ktoré nasledovali našiel náruživú pasiu v  popisovaní detailov tohto 
krátkeho, bizarného stretnutia a  pozorným poslucháčom akými sme boli neušli 
drobné podrobnosti ktoré Plištek do svojho každým dňom košatejšieho vyprávania 
pridával. Najprv spomínal, aký mal Potočný blažený pohľad pri tom Azurkovom 
pokuse o penetráciu. ,,Ten chlap si to užíval, tým som si istý,“ zvykol vravieť zatiaľ čo 
na výbežisku čakal kým Azur pribehne s  aportovanou palicou. Neskôr prichádzal 
s detailmi ohľadom obsahu krabice, ktorá v  ten deň otvárala dvere do jesenného 
popoludnia. ,,Mal tam knihy, nejakých pofidérnych autorov, západných. Určite to 
bude nejaký ten intelektuál, vravím, z  neho nebude dobrota,“ analyzoval Plištek 
krútiac hlavou.     

,,A minule som ho stretla cestou do obchodu, ráno, a  páchol pálenkou,“ 
primiešala sa do debaty Majorková, tá sa ale do našej skupinky začlenila iba nedávno 
a tak sme jej názory nebrali až tak vážne.  ,,Zaujímavé,“ odtušila k Majorkovej Grizná, 
najmladšia (a najpôvabnejšia) členka nášho drobného spolku a otočila sa k nám. 
Všetci sme napli pozornosť- mohli sme sa neskrývane dívať na okúzľujúce črty 
jej očarujúcej tváre, a  zároveň bola Potočného susedou, a  tak najlepším zdrojom 
informácií. ,, A  je to kurevník. Má síce spôsoby, to áno, ale to má väčšina tých 
salónnych levov v ktorých spoločnosti sa určite pohybuje. A  pred pár dňami som ho 
videla vláčiť obrovský matrac. Vraj mu zavadzia v byte. Ale za tým bude určite niečo 
iné. Určite si tie slečny vedie do pivnice a tam ich przní.“  Po týchto slovách celá 
naša lavička v  parku ožila búrlivou diskusiou. Mužská časť sa dala do vášnivého 
pritakávania Griznej, zatiaľ čo zvyšok žien vyťahoval ďalšie a  ďalšie nehoráznosti 
ktorých sa Potočný údajne dopúšťal, v snahe tromfnúť šokujúce odhalenie s ktorým 
vyrukovala ich sokyňa. Okrem dojmu ktorý sme o  ňom nadobudli sme o  našom 
novom susedovi vedeli pramálo. Pri tých výnimočných stretnutiach vo výťahu 
alebo vo fronte v  mäsiarstve sme s ním viedli iba zdvorilostné debaty o  počasí 
a práci. Vedeli sme napríklad že pracoval ako čerpač, strážnik a momentálne ako 
robotník, čo by bolo v úplnom poriadku, ale zároveň sme sa nevedeli zbaviť dojmu 
že tieto úctyhodné povolania nevykonával z presvedčenia ale akosi z donútenia, či 
len aby pôsobil dojmom počestného občana. Aj samotný fakt že sa s nami ani len 
nesnažil spolčiť pôsobil usvedčujúco. Na bytových schôdzach nájomníkov sa do 
debát veľmi nezapájal, akoby mu osud našej bytovky bol ukradnutý. A  po jednej 
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takejto schôdzi sme sa rozhodli konať. Po tom, čo sa väčšina odobrala do svojich 
bytov alebo na nočné zmeny do fabrík, sme v zatuchnutej, slabo osvetlenej pivničnej 
miestnosti ostali sami a rozhodli sa – musí preč. Stačilo napísať krátky, anonymný 
list zodpovedným orgánom. Plištek poslal Majorkovú po pero, papier a  obálku, 
a  Grizná sa postarala o  stručný, ale dostatočne usvedčujúci text o  podivnom 
občanovi Potočnom. List potom koloval z ruky do ruky za súhlasného pokyvovania 
hláv a sama Grizná ho na druhý deň cestou do práce podala na pošte.

Každodenný život sa vrátil do zabehnutých koľají, chodili sme do práce, venčili 
psov, obliekali sa adekvátne počasiu, striedali sa v  umývaní chodieb. Paradoxne, 
Potočného sme spolu s  poslaním listu vypustili z  hlavy. Už nebol stredobodom 
naších parkových stretnutí, nikoho už nevzrušovalo jeho zavádzajúce správanie sa, 
jeho buržujská literatúra či jazzová hudba z jeho bytu ktorá si skrz okná a medzery 
vo dverách našla cestu až k  nám. Naše reči sa vrátili k  čakacím lehotám na 
škodovky. Potočný sa nám aj naďalej viac-menej, pri všetkej úcte, vyhýbal.  
Nespomeniem si presne koľko času ubehlo od rozhodnutia zbaviť sa podvratného 
nájomníka, stromy v  parku už ale definitívne prišli o  svoje zelené ofiny a  ľudia 
kráčali s rukami hlboko vo vreckách ťažkých kabátov, rovnako ako som kráčal aj ja 
v to sobotné predpoludnie, keď sa za mnou ozval ženský hlas volajúci moje meno, 
súriaci ma aby som sa zastavil. Otočil som sa. Bola to Majorková, utekajúca za 
mnou bohvie odkiaľ. Chvíľu som ju pobavene pozoroval ako zápasí s  októbrovým 
protivetrom. Keď sa ku mne priblížila na rozumnú vzdialenosť, svoju pobavenú tvár 
som skryl do šálu. ,,Tak ho zobrali, predstav si.“ 

,,Potočného? “opýtal som sa hlúpo, chyba ktorú mi Majorková dala okamžite pocítiť. 
,,Koho iného? Vari si zabudol? Pivnica, list .....“     

,,Kedy?“ vystrelil som, nedbajúc na jej podpichovanie.    
,,Včera v  noci, ale to len tak bokom, chcela som hlavne,“ dychčala Majorková, 

,,predstav si čo sa mi stalo včera .....“
Prestal som ju počúvať a  moje myšlienky sa sústredili na Potočného.  

Čo s  ním teraz bude? Ako sa bude vyvíjať jeho vetchý osud? Musím uznať, v  prvej 
chvíli ma možno netrápil jeho osud ,skôr skutočnosť, že sa ho už možno nikdy 
nedozviem.  Celú situáciu sme samozrejme podrobne rozobrali, prevaľovali 
sme ju ako miešačka, padali najrôznejšie alternatívy, od najmiernejších 
(,,najskôr dostal výpoveď a  niekde sa presťahuje, tým lepšie pre nás,“), 
až po absurdne prehnané (,,Sibír? Až tak hádam nie,“ dedukoval Plištek).  
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Nech už sa naše názory na Potočného osud akokoľvek rôznili, boli sme presvedčení 
o tom, že sme konali správne a že orgány na to kompetentné s ním naložia správne.

Ako posledný ho o  pár dní videl Plištek. Spolu s  Azurkom sa raz večer 
vracal z  miestnej vinárne. Okrem osvetlenia pod bránou vládla na celej ulici 
bezpodmienečná tma. Slušne nachmelený Plištek istú dobu neúspešne hľadal 
správny kľúč od vchodu, keď sa dvere otvorili a v nich ostal stáť Potočný s krabicou 
pod pazuchou. Azurko zabrechal. Potočný položil krabicu na zem a chystal sa psa 
pohladkať, Azur sa však s vrčaním odtiahol.  

,,Áááá, pán Potočný, vy odchádzate?! To je nám ale škoda.“ Potočný mlčal. Položil 
krabicu tak aby udržala dvere otvorené a  pobral sa do brány. Plištek si zapálil, 
nechcel si nechať ujsť triumfálny odchod. Po chvíli sa Potočný zjavil s  veľkým 
kufrom, s funením minul o zábradlie opretého Plišteka, otvoril batožinový priestor 
starej embéčky a odložil kufor. Plištek situáciu sledoval s veľkým zadosťučinením. 
Potočný sa vrátil po krabicu, vchodové dvere sa zabuchli.     
,,Tak sme sa dočkali, pán sused,“ pobavene povedal Plištek a podal mu ruku.  
,,Prosím?“ opýtal sa Potočný.       

,,Teraz si už môžeme potriasť rukami, na váš odchod.“ Potočný položil krabicu na 
zem. Napriahol k Plištekovi ruku, no vzápätí oboma rukami zodvihol krabicu. 

,,Ruku Vám ale ako vidíte nepodám.“ Otočil sa a vykročil k autu, nastúpil. ,,Veď vy 
ešte uvidíte, vy .....vy ..intelektuáli,“ začal vrieskať Plištek....   

,,Ticho tam, lebo zavolám bezpečnosť,“ ozvalo sa z ktoréhosi okna. ,, Hej, hej, už, 
už,“ kontroval Plištek viac-menej pre seba. Odchádzajúce auto zmizlo v tme. 

Keď nám Plištek celú epizódu spomínal prvý krát, na tvári sa mu udomácnil 
víťazný úsmev, vyzývajúci k  zvedavým otázkam typu ako sa tváril? Mal veľmi 
pokleslú náladu? Bol ako v rozpuku zlomená haluz? Ozaj sa to stalo tak a Potočný 
sa nenechal vyprovokovať? V nás však začali klíčiť iné otázky. Všetci to mali vpísané 
v tvári, každého z nás prepadali počas viazania šnúrok na topánkach, keď sme si 
v kúpeľni s napenenými tvárami umývali zuby a z očí vytierali spánok.

Potočného správanie v tú októbrovú noc v nás vyvolalo nepríjemný pocit, ktorý 
nik z nás nevedel, a možno ani nechcel popísať. Neboli to výčitky svedomia, boli to 
pochyby, pochyby o tom ako a či sme konali správne.    

Každopádne, Grizná sa od kohosi dozvedela o novom nájomníkovi. ,,Mal by sa 
prisťahovať budúci týždeň.“ Ešte chvíľu sme na schodoch rozoberali istého suseda 
a ponadávali na údržbára ktorý ešte neprišiel opraviť výťah, zatiaľ čo si za oknami 
jeseň podávala ruku so zimou. Bola to príjemná debata. 
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Michal Kvaššay
18 rokov, Žilina

Dirigent

Človek by povedal, že sídlisko je veľmi neumelecké prostredie. Umelci sa však 
rodia za akýchkoľvek okolností a preto sa aj do tohto nekreatívneho prostredia pred 
15 rokmi narodil jeden výnimočný umelec. 

Píše sa rok 1987 a hrdina nášho príbehu leží na posteli vo svojej malej izbičke. Už 
na prvý pohľad by nejeden tipoval, že ide o muzikálnu domácnosť. A mal by pravdu. 
Cez zatvorené dvere do detskej izby sú počuť tlmené tóny huslí, hobojov, pozáun 
a podobných nástrojov prislúchajúcich orchestru. 

Ak by sme vošli do izby, videli by sme mladého muža s krátkymi svetlohnedými 
vlasmi, priemerne vysokej postavy ako leží na posteli a  na tvári sa mu rozlieva 
ľahký úsmev indikujúci vnútornú radosť. Dva reproduktory od gramofónu má 
nasmerované ku svojej hlave. Ak by sme chceli, tak presne v tejto polohe, o takomto 
čase by sme ho našli zajtra, pozajtra, aj o dva-tri týždne a dokonca aj o rok. Vážna 
hudba je totiž vášeň, ktorá sa vás len tak nepustí. 

Ako som už spomenul, náš mladý hrdina má 15 rokov a vo všeobecnosti platilo 
(aj platí), že 15-roční chlapci nezvyknú počúvať umelecké výtvory staršie ako oni 
sami. Jeho však nové hudobné trendy nezaujímajú natoľko, aby ich uprednostnil 
pred jasaním orchestra. 

Pre nášho hrdinu je nesmiernym požehnaním fakt, že sa narodil do muzikantskej 
rodiny. Jeho praded z otcovej strany bol žiakom Mikuláša Schneidera-Trnavského, 
aby sa neskôr stal učiteľom klavírnej kompozície. Dedko z maminej strany sa zase 
zaoberal hrou na harfe, jeho manželka chytala rada do rúk husličky. Mama nášho 
hrdinu sa vyučila za koncertnú klaviristku a mohla cestovať, aj keď to bolo zakázané. 
No a otec – jemný človek s dobrým srdcom je vychýrený kontrabasista. Niet divu, že 
rodičia nášho hrdinu v muzikantských aktivitách vždy podporovali. 

Od začiatku sa vedelo, že v  ich synovi nájdu veľký talent. V  rodinných kruhoch 
dokonca koluje krátky príbeh, že mama klaviristka, keď bol synček ešte v bruchu, 
pri svojom stom koncerte pocítila kopnutie, ale vždy do rytmu a  vždy na prvú 
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dobu (samozrejme, že kopnutí nebolo veľa, ale keď prišlo, tak vždy bolo presné). 
Každému bolo teda dopredu jasné, že hrdina nášho príbehu sa nestane urológom 
ako jeho dedko z otcovej  strany, ale že jeho kroky budú viesť k hudobným cieľom. 
A tak tento talentovaný umelec v 15 rokoch neostal nič dlžný tejto predpovedi a sám, 
bez akéhokoľvek násilia si volí životnú cestu dirigenta. 

Náš hlavný hrdina neraz pokrúti hlavou, keď laici mudrujú, že dirigent je iba 
nedôležitá, rukami rozhadzujúca postavička v  príbehu orchestra. Nie je to totiž 
tak. Dirigent je líder, je kompas. Určuje začiatok, smer, aj destináciu. Dirigent učí 
a  inšpiruje hudobníkov, pomáha im naplniť dielo významom. Jedným mávnutím 
ruky sa dotkne stovky sŕdc. Dirigentstvo je emócia v pohybe. Toto si pri podobných 
narážkach jeho mozog myslí, ale ústa nevravia. Neunúva sa vysvetľovaním. Príde 
mu to ako strata času. Všetko si totiž vo svojom živote zariadil tak, aby mohol tráviť 
každú možnú chvíľu vo svojej obvyklej polohe na posteli. 

Presúvame sa o  30 rokov dopredu. Kráľovský orchester Concertgebouw 
v  Amsterdame hlási vypredané (čo by teda nebola až taká zvláštnosť, keby sa 
to nápadne nedotýkalo nášho príbehu). Hľadisko sa plní nádhernými ľuďmi vo 
formálnom oblečení. Dnes večer zaznejú menej známe diela Antona Brucknera 
a  českého rodáka Gustava Mahlera. Hudobníci sú na svojich miestach, za 
hromového potlesku vchádza s fičúrskymi fúzikmi hrdina nášho príbehu. Stúpol si 
na pódium pre dirigentov a  otočil sa k  svojim zverencom. Orchester sa ladí, znie 
tón A. Nastáva ticho. Výborná akustika zosilňuje vákuum. Dych sa mu zrýchľuje, 
palička oťažieva. Už je ako z olova. Nie a nie ju zodvihnúť. Z hľadiska je cítiť nepokoj, 
hudobníci zasa vzhliadajú k jediným očiam. Hrdina sa nadýchne a urobí prvé gesto. 
Všetci vedia, že je dobre. Všetko ide veľmi hladko až do konca. Po tomto koncerte mu 
celý svet klasickej hudby leží pri nohách...

Vrátime sa do reality o 30 rokov naspäť a vidíme nášho hrdinu ležať v obvyklej 
polohe vo svojej posteli. Ruky má na bruchu, gramofón pri hlave a hudbu v srdci. 
Na tvári sa mu zračí široký úsmev. „Predstavivosť, to je nádherná vec.“ Pomyslel si.
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pseudonym: Andrea Komorníková
27 rokov, Čáry

Alkoholici

Stála sme pred chladničkou a snažila sa ju pohľadom prinútiť, aby začala chladiť. 
Počas leta sa naším krajom hnala búrka za búrkou, dvakrát sa prihnala víchrica, 
raz orkán. Boli sme prekvapení, keď elektrina počas búrky nevypadla, a  keď mi 
volala pani zo Západoslovenskej distribučnej s výhodnou ponukou šitou na mieru 
iba pre mňa, mala som chuť poslať jej účet za vyhodené potraviny, ktoré museli do 
koša kvôli 40° C a nefungujúcim spotrebičom.

Keď začali odlietať prvé lastovičky, tešili sme sa, že búrky ustanú. S  elektrinou 
sme si ale veľmi nepomohli. Poruchy vedenia boli evidentne nad sily pracovníkov. 
Nad moje sily zasa bolo sedieť sama v studenom dome. Vzala som kilo jabĺk a i keď 
bol ešte len utorok, vybrala som sa na koniec dediny.

Pred Alžbetiným domom na chodníku ležali popadané kmene, rozhádzané takmer 
po stred cesty, nechané len tak, ako ich traktorista z vlečky vysypal. Okolo pobiehali 
dvaja chlapci. Alebo chlapi? Spotení behali v krátkych tričkách, prehadzovali drevo 
a evidentne sa dobre bavili na rozruchu, ktorý spôsobili. Neďaleko postávali mladé 
dievčence, ktoré museli byť za školou a  pred domom posedávali staršie dámy, 
ktoré sa s nimi nehanbili otvorene flirtovať. Alžbeta sedela na lavičke v prvom rade, 
s najlepším výhľadom. Tak to už hej! Svojím príchodom som rapídne znížila vekový 
priemer obecenstva. Zato som sa však cítila ako génius, ktorý jediný nechápe, o akú 
triviálnu vec tu ide. Človek by si myslel, že ľudia v dôchodkovom veku by už mohli 
mať rozum. Asi nie, no.

Pozdravila som, dvihla ruku s jablkami, aby ich Alžbeta videla a kývla som hlavou 
s  telepatickou myšlienkou „Vezmem ich dovnútra.“ Chytila som kľučku brány, no 
kým som ju stihla stlačiť, jeden z chlapcov sa spoza môjho chrbta spýtal:

„Ty sa nebudeš pozerať?“ Miesto odpovede stačilo, keď som sa otočila s hlúpym 
výrazom. „Škoda, no, konečne sme sa mohli aj my na niečo pekné pozerať,“ uškrnul sa. 
       Vtipné.

Jablká som položila na kuchynský stôl a zrazu som nevedela, načo som vlastne 
prišla. Prešla som do obývačky a cez okno za naškrobenou záclonou som pozerala, 
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ako motorová píla pod rukami majstra prechádzala cez kmene. Kvôli hluku sa ženy 
nepočuli, tak sa len kochali napínajúcimi sa svalmi.

„Šikovní, títo Polákovci. A pekní,“ došuchtala sa Alžbeta za mnou. Zaujímalo ma, 
kde deväťdesiatročná žena, či koľko vlastne mala rokov, splašila takých Adonisov, 
ale bolo mi blbé sa pýtať.

„Hm,“ zmohla som sa na skutočne zmysluplnú odpoveď. Z našej dediny určite 
neboli. Alebo áno?

„Dnes máme o zábavu postarané, kým to všetko popília a uložia, ženy sa nám 
pred domom vyslintajú z  podoby,“ stručne zhrnula situáciu Alžbeta. Otočila sa 
a zamierila do kuchyne. Šla som za ňou. V dreze boli odložené tri šálky od kávy, aké 
som u nej v živote nevidela. Vedľa drezu stála fľaša Napoleona a tri poldecáky. Naliate 
bolo podľa všetkého len v jednom. Alžbeta pozrela do igelitky s jablkami a uznanlivo 
pokývala hlavou.

„Domáce?“
„Uhm,“ pritakala som. „Treba s niečím pomôcť?“
„Chlapcom treba dať jesť voľačo na obed. Chcela som piecť kura, ale moja 

elektrická rúra to bez elektriny nezvládne. Takže keď nevymyslíme alternatívu 
budeme musieť objednať pizzu. Teda, ty budeš musieť objednať pizzu. To by mohli 
zjesť, nie?“ Skúmavo sa na mňa pozrela. „Bolo ti doma dlho, že si prišla už dnes?“

„Uhm,“ mykla som plecami. „Zima, čerpadlo nejde.“ A som tam zatvorená sama. 
So sebou. So svojimi myšlienkami. Rozmýšľala som, čo je horšie. Či depresívne 
počasie vonku, či depresia vo mne.

„Nedáš si?“ Alžbeta ukázala na fľašu.
„Nie, ďakujem.“
„Tak si predstav, že ani tí galgani si so mnou nedali. Počúvaj, čo je to tedex?“
Neveriacky som na ňu pozrela. Kde sa k tomu dostala?
„To pozeráš, čo? Rozprávala o  tom Jana, tam vonku. Že jej dcéra Monika bola 

na tedexe v  Bratislave, a  že tam boli niektoré prednášky veľmi vtipné. Najviac sa 
jej páčila nejaká umelkyňa, ktorá vyšíva obrázky. Nemôžeme si to pozrieť? Tie vaše 
internety dnes už dokážu všeličo. By ma zaujímalo, čo také zaujímavé a vtipné vyšíva. 
Ale najskôr objednaj tú pizzu, nech nám robotníci nepadnú od hladu.“

Sedeli sme vedľa seba na ošúchanom gauči v obývačke. Snažila som sa nejako 
zanalyzovať pocity a  dojmy z  videa, ktoré práve skončilo, a  hoci podľa Moniky  
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to malo byť vtipné a originálne, ja som si v hlave nevedela upratať. Zato Alžbeta sa 
rozosmiala. Fajn, aspoň niekto sa bavil.

„Vraj národ alkoholikov. Bože, pili sme. Pili! A  koľko! Všetci. My, Rusi, Nemci, 
všetci. Vieš, čo pýtali vojaci ako prvé? Žiadny chlieb, ale fľašu,“ smiala sa. „Prví 
prišli Nemci, vypili všetko, čo tieklo. Bála som sa, že ma nájdu a zabijú., tak som sa 
skryla za dedinou do starej stodoly. V  jeden štvrtok večer pili vojaci v krčme, taký 
mladý sa opil ako sviňa a blúdil dedinou, až našiel môj úkryt. Keď ma videl, už som 
nemohla utiecť, musela som zostať. A on rozprával. Skoro celú noc rozprával a ja 
som to musela počúvať. O ohni, o guľkách, o cigáňoch, o svojich. Pil, lebo keby nie, 
nevedel by vykonať rozkaz. Nemci pili na odvahu. Také zverstvá triezvy nespravíš.“ Po 
lícach jej tiekli slzy. „Potom prišli Rusi. Tiahli za Nemcami a videli naživo pozostatky 
všetkého, o čom mi ten opitý vojak vtedy v noci rozprával. Tí zasa pili, aby zabudli. 
A keď odišli, začali sme piť my. Aby sme prežili.“

Dovolila mi nazrieť do jej spomienok a ja som nevedela, čo povedať. Spomenula 
som si na dedka, ako denne sedával v pivnici pri fľaši piva alebo vína. Opíjal sa každý 
deň, ale starenku nikdy nebil.

Alžbeta ukázala rukou na smartfón v mojich rukách.
„Utečencom pomáhať, to hej. Ale aby sa viac zaujímali o našich, o Slovákov, to 

nie. To je trápne, nudné, zastarané. Všetci, čo máme osemdesiat rokov a viac, sme 
prežili vojnu. Každý po svojom, každý si pamätáme iné, ale sú moje spomienky horšie 
len preto, lebo som niektoré veci vytesnila? Ja viem, že teraz je holokaust všade, aj 
vojna, píše sa o tom, hovorí, a predsa...“ preglgla. „Vaši rodičia žili za komunizmu. 
Všetci. Prečo sa ich nepýtate? O  eštébakoch viete viac z  filmov ako od ľudí, čo to 
prežili.“ Utrela si rukou slzy. „Pili sme, Bože môj. Koľko som toho za svoj život vypila! 
S  tvojou starkou sme chodievali k  vám za stodolu, fľaše sme schovávali za ôsmu 
latku sprava. Bola zlomená, stačilo odklopiť a pichnúť fľašu do sena. V pálenom som 
topila smrť aj zradu. Nepýtajú sa ľudí, nepoznajú vlastný národ. Ale kto by sa už len 
pýtal alkoholika?“

O  pár dní neskôr sme v  záhrade so sestrou vyberali zo zeme mrkvu, zemiaky 
a tekvicové jadierka z dyní. Vrece so zemiakmi som na fúriku viezla do stodoly, keď 
som si spomenula na Alžbetine slová. Za stodolou som narátala ôsmu latku sprava. 
Bola zlomená a polovica chýbala. Zo starého sena trčalo hrdlo fľaše bez zátky.
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Daniela Lysá 
23 rokov, Ľubochňa 

Absurdno

„Tomi, prečítaj mi rozprávku!“

Z police som vytiahol detskú obrázkovú knižku. Trojročná sestra si ľahla vedľa 
mňa do postele, zavrela oči a čakala na večerný príval fantázie. Bol som unavený z 
futbalu, oči mi klipkali, no chcel som splniť jej žiadosť. Rozhodol som sa pre vlastnú 
verziu rozprávky. Spamäti som jej povedal sloh, za ktorý som pred týždňom dostal 
jednotku zo slovenčiny a zároveň poznámku za použitie slova „hovno“ v texte. Sestra 
čítať nevedela, a tak nemohla tušiť, že nečítam z jej obľúbenej knižky.

„Kde bolo, tam nebolo, to čo by ľudia očakávali, ale za sa siedmimi horami 
a siedmimi dolami bolo jedno miesto, ktoré sa vymykalo normálu. Všetko tam bolo 
naopak. Platnými zákonmi boli upravené porekadlá, príslovia i  frazeologizmy 
a vtipy tvorili základ komunikačného potenciálu ľudu. A teda, kto druhému jamu 
kopal, tak uňho brigádoval, ženy tam boli súce do koča i na bicykel, muži sa riadili 
tým, že všade dobre, ale v  krčme najlepšie, a  buchty sa smiali, keď vyhadzovali 
lekvár z podnájmu.

Život ľudu v tomto svete bol fraškou. Ešte sa len deťom mlieko po brade kotúľalo, 
už vtedy všetci obyvatelia dediny videli, že je to ďalší člen patriaci medzi nich, pretože 
im akoby z očnej bulvy vypadol. Darmo šošovicu alebo iný zdroj bielkoviny na stenu 
hádzali, už odmalička si ich obecné prírastky robili čo chceli. Keď sa im začali 
stehná zapaľovať, pochopili, že láska moc hory neunesie, keď nie je opätovaná. Ale 
komu nestačila Rad(k)a (alebo Evka, Žofka, Hanka), tomu niet pomoci. Do školy sa 
mladým moc nechcelo, často na vyučovanie meškali, ale však kto neskoro chodí, 
asi má na to dôvod. Zo školy hneď utekali domov, lebo im už muzikanti v  bruchu 
hlučný metalový festival chystali. Čo už, mladí boli presne takí istí ako dospelí, 
však jablko od stromu ďaleko nepadá, väčšinou len kolmo nadol. Keďže sa ľudia 
za mladi nič nenaučili, v starobe to len darmo vedeli. Sťažovali sa na zábudlivosť, 
ale ako mohli zabudnúť niečo, čo nikdy nevedeli? Hádky riešili po svojom. Kto do 
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teba kameňom, ty doňho suchým rožkom alebo tým, na ktorých sa najviac hnevali, 
dali len strúhanku, že nech si ho sami zložia. Ich komunikácia nebola opätovaná. 
Všade vo vzduchu poletovali čiastočky komunikačného šumu. Jeden rozprával 
o koze, druhý o fúriku. Ľudia sa často k sebe obracali lopatkami, jednoducho, každý 
z  nich mal svoje muchy. Jeden domáce, iný bodavé či niektorý len také obyčajné. 
Všetko však mali nielen na háku, ale aj na vešiaku. Dali si po hlave skákať, niekedy 
druhému i cez švihadlo. Keď sa im niečo nepáčilo, tak vzali nohy na plecia. A to bol 
veruže zvláštny pohyb. Sedeli si však za svojím slovom a riadili sa tým, že čo môžeš 
urobiť dnes, odlož na pozajtra a budeš mať dva dni voľna. 

Po zistení obyvateľov, že aj hovienko má svoje muchy, sa vrátili tam, kde bolo, čo 
by tam byť malo. A koniec zazvonil a bol z toho zvonec.“

„Tomi? A  prečo v  knižke nie je nakreslené hovienko ani  chudák lekvár? A  čo je 
to ten porekadlozmim? Ja tej rozprávke nerozumiem,“ rozhorčene rozhadzovala 
sestra rukami, „ale musím uznať, že mám zázračného brata. Ty vieš predsa čítať aj 
so zavretými očami! Ani som ťa moc nepočúvala, pretože som ťa stále pozorovala. 
Ani na chvíľku si oči neotvoril. Si môj hrdina. Zajtra o tomto zázraku poviem mamke 
aj učiteľke vo škôlke. Všetci mi ťa budú závidieť. Dobrú noc,“ odvetila a pobozkala 
ma na líce.

V tej chvíli som sa však necítil ako hrdina. (Ani ako chlap, dub či stroj.) Cítil som 
sa trápne ako proroci, ktorí hovorili, že bude tma v noci.
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