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zeleno‐modrá? nie .. už nie 

 
„Poď už Dave! Veď čoskoro sme späť.“  povedal  trochu podráždený hlas z diaľky.  
“Hneď som tam, Boris “ odvrkol som, aj keď sa mi vôbec nechcelo ísť nikam. 

Vlastne sa mi nechcelo vôbec pohnúť z miesta.  Mám pocit, že mám rád toto miesto, aj 
keď som tu prežil niekoľko utrápených rokov, v podstate som mimo domova ešte nikdy 
nebol. Base‐112 bol môj domov a je ťažké ho opustiť, hlavne po tom všetkom čo som 
v ňom prežil.  

Škoda, že moja malá sestrička neuvidí  tento pohľad, ktorý sa mi práve zjavil. Veľmi 
túžila po tom, aby to videla. Tá masívna kovovo‐betónová konštrukcia sa vo svetle 
trblietala ako obrovský diamant. Práve mi pripomína fľašu so strieborným vrchnákom , 
ktorá je zaborená v piesku až po jej povrch. Pod tým nekonečným pieskom asi práve 
obeduje nespočetné množstvo rodín. Niekoľko počítačov vypovedalo svoju činnosť ako 
obvykle a ochrankár Kellys určite slope moje obľúbené syntetické  pivo . Práve je čas 
obeda a ja stojím pred malou budovou, pripomínajúcu skôr verejné záchody uprostred 
dávno zničenej a pieskom zatiahnutej krajiny. Pod touto  výťahovou šachtou stále cítim 
teplo domova a nevadí mi ani ustavičný vietor, ktorý mi vanie kopy zrniek piesku priamo 
do okuliarí, takže si ich musím ustavične čistiť. Prerušil ma iba známy hlas, ktorý sa 
neďaleko ozýval.  

“ Hej Lama, poď už do kelu, obsadil som nám dobré fleky.“ zvolal Boris a ja som 
strhol pohľad, smerujúc k nemu.  

„Hej, hej, už idem.“ odvetil som.  
„Pozeráš sa na to tak dlho, ako na ženskú“ podpichol. 
 „No, aspoň  je ten pohľad lepší, než pohľad na teba.“ reagoval som a pomaly sa 

blížil k transportéru.  
„Nekecajte a pomôžte im naložiť tie veci. Musíme rýchlo vypadnúť ešte pred 

búrkou.“ oznámil seržant a zároveň vodič transportéru pričom sa nakláňal z okna ako 
opica. To bol Johanes. Celkom milý chlapík. Vždy si z niekoho robil žarty aj keď to myslel 
vážne.  Málo kto z jeho slovných hračiek vyšiel. Na jeho rozkaz sme začali nakladať 
náradia, trúby, rúry, ťažobné stroje a počítače do nákladnej časti transportéra 
umiestnenej v zadnej časti vozidla. Transportér mal veľmi dobré technické vybavenie. Na 
vonkajší prieskum a transport sa používalo len pár takýchto vozidiel.  

„Kolesá má zaborené hlboko v piesku, dúfam že to s tým náradím rozchodíme.“ 
oznámil som. „ O hmotnosť toho náradia sa nebojím, hehe, len keď si dozadu sadne Bubu 
tak tu môžeme piknikovať “. povedal so smiechom Johanes.  

Bubu je Borisova prezývka , ktorú dávnejšie dostal v bare, pre svoj zavalitý vzhľad. 
Z diaľky vyzerá ako gorila, ale keď prídete bližšie objavíte krátke kučeravé svetlé vlasy  
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a oči modré ako nebo pred veľkým koncom. Je mu niečo cez dvadsaťdva ako mne. Jeho 
jemne pehatá tvár pripomína skôr anjela. Už by len stačilo vymeniť telo, aby sa s anjelom 
podobal. Preto mu nedali prezývku Grizzly, ale Bubu. Je to kľudný človek a veľmi dobrý 
priateľ. Rád sa rozpráva o hocičom a odmalička pije pivo. Vlastne poznám ho už od svojich 
šiestich rokov, skoro odkedy sme tu prišli s otcom.  Bol mi blízky ako vlastný brat.  Štrnásť 
rokov  plných úzkych priestorov, chodieb a ustavičného hučania strojov či ventilačných 
zariadení. Pitia niekoľko rokov starej recyklovanej vody či umelo vytvoreného mäsa 
a jedenia výživových bielkovinových tabletiek s príchuťou vanilky, čokolády, čučoriedok, 
ananásu a všetkých možných chutí. Skutočný pomaranč som jedol naposledy minulé 
vianoce, keď sa im podarilo konečne vypestovať odrodu v umelo vytvorenom skleníku. 
Najhoršia vec je na tom tá, že tých tabletiek sú plné miestnosti a tvoria zásobu pre celý 
bunker ešte na ďalších desať rokov. Zatiaľ čo tridsať tisíc občanov kombinujú chute 
tabletiek ako sa len dá a k vypestovanej potrave sa dostáva len zriedka, prezident sa 
napcháva bohatou škálou ovocia či zeleniny.  Napríklad vypestovaný citrón stojí päťsto 
kreditov. Občan si ich môže za svoj plat kúpiť približne dvadsať. Skonzumuje ich so svojou 
rodinou za pár dní a môže byť šťastný na celý mesiac. Nehovoriac o mäse, ktoré tu vôbec 
neexistovalo. Jedine vo formách tabletiek, ktoré pripomínali ich chute. 

V bunkri funguje systém, tak ako fungoval pred veľkým koncom – tak to nazývali 
všetci. 

Ľudia tu musia pracovať, platiť svoj byt – bunkrovú bunku, ktorá  bola iba dva 
metre vysoká a  veľkosťou nie väčšou ako kúpeľňa. Skôr my tento byt pripomínal celu než, 
pohodlný byt. Nachádzala sa tu vyklápacia posteľ, stôl, replikátor a vstavaná skriňa. 
Aspoň, že som tam mal svoje PMC – osobný mikronový počítač spojený optickými káblami 
s ostatnými užívateľmi po celom bunkri. Najprv som býval s otcom, jeho ženou a so Susie, 
ale keď otec odišiel, nemohol som naďalej s nimi ostať. Od svojich osemnástich rokoch 
som dostal svoj vlastný priestor na život. Vďační za to som bol hlavne otcovým kolegom, 
ktorí sa za mňa na vyšších miestach prihovorili. Začal som pracovať a začleňovať sa do 
spoločnosti. Bol som zamestnaný   ako pomocník správcu informačného centra. Staral som 
sa o obrovskú zložku dát a údajov, ktoré som triedil do určitých záložiek. Mal som prístup 
k informáciám zo všetkých oblastí, čo bola veľmi dobrá vec. Od malička som sa zaujímal 
o všetko možné a preto ma táto práca bavila a naučil som sa kopu vecí, ktoré sa mi mohli 
kedykoľvek zísť. Bola to práca ako ostatné, ale jednoducho som nechcel robiť servisného 
technika alebo nakladača v robotronickom obleku , kde by som mal ustavične mokré 
tričko od oleja a hnusný zápach. Systém v bunkri fungoval ako pred katastrofou a každý 
človek tu bol monitorovaný bezpečnosťou. Mohol ísť do obchodu, kde by si po desiatich 
rokoch kúpil stále to isté a ak ste mali zdravotné problémy nachádzala sa tu nemocnica 
s ambulanciou či kostol. O zábavu bolo vo virtuálnom centre či baroch tiež postarané. 

Jednoducho sa tu nachádzali všetky kategórie spoločnosti od armády  cez politiku 
až po výrobu polysyntetických ponožiek. Je to zhrnutá spoločnosť v kocke betónovej 
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konštrukcie na vrchole, ktorej stojí prezident. Malé štátne zriadenie uzavreté do seba a 
prešpekulované do posledných detailov. Každý systém má chyby a tento nie je výnimkou. 
Základom tohoto systému je poriadok a byt, ktorý bol v obmedzenom priestore 
nevyhnutný. Ľudí je v bunkri veľa a stále ich pribúda, aj keď veľmi pomaly, ale raz určite 
v podzemnej diere miesta pre všetky krysy nebude . Preto vymysleli zákon o prenechaní 
bytu, aby hustú ľudskú masu preriedili. 

Išlo o to, že ak ste porušili akokoľvek zákon a vlastnili byt mali ste tri možnosti . Ísť 
sedieť do basy, čo by nebolo až tak zlé, pretože od bytu to ďaleko nemalo. Avšak, boli tam 
blázni s ktorými ste sa museli deliť o maličký priestor. Niektorí ľudia tam hnili už riadne 
dlho a privádzali väzňov do šialenstva. Druhá možnosť je samovražda, čo by prijalo mnoho 
ľudí, hlavne moji susedia. V našom sektore som bol sám, ktorý má byt sám pre seba. 
Veľmi radi by sa so mnou vymenili. Bolo to neustále vidieť z ich závistlivých pohľadov, keď 
som ich denne stretával pri prechádzaní úzkou chodbou , pripomínajúcou výškou skôr 
ventilačnú šachtu. Človek sa v tých chodbách nemohol vôbec vystrieť. Ako keby tento 
komplex vybudovali pre trpaslíkov. Stropy boli tak nízke a steny tak úzke , že stále, keď 
išiel Bubu chodbou, ľudia z druhej strany radšej počkali nech prvý vyjde. Tretia možnosť 
bola, odpracovať si trest budovaním nového štátu do nehostinného vonkajšieho sveta. 
Všetci to nazývali veľkým začiatkom. 

Nebezpečný pre systém som sa stal, keď som začal hrať virtuálne hry o peniaze 
s ostatnými hráčmi. To bola jedna z vecí, ktoré zabávali celú populáciu a udržiavalo to ľudí 
k tomu, aby sa v úzkom priestore nezbláznili. Niektorí to brali ako relax, no niektorí to 
brali až príliš vážne. Po pár hrách som do hrania úplne vnikol. Hral som neustále, až som 
sa raz stavil o moje všetky peniaze vrátane výplaty a prehral som. S mojou prehrou som 
teda spokojný nebol. Pod vplyvom alkoholu som si peniaze vymáhal naspäť a strhla sa 
bitka. K strateným peniazom som sa svojim konaním nedostal, za to som sa dostal do 
veľkých problémov. Zariadenie v centre sa zničilo natoľko, že oprava bola skoro nemožná. 
Ihneď na mieste som bol gardou odsúdení za hrubé správanie napadnutie 
a poškodzovanie majetku. Zavreli ma do cely, kde som doposiaľ trčal. Nebol  som 
nešťastný, pretože mi systém a bunker liezol na nervy. Vonkajší svet ma lákal a bol mi 
v tom momente bližší ako nič iné na svete. Bol som jedným z mála, ktorý si na bunker 
nezvykol. Chcel som opäť zažiť pocit, že sa obzriem nad seba a vidím nekonečnú modrú 
oblohu namiesto kovovo‐betónovej steny plnej rúr a trúb vzdialenej asi pätnásť 
centimetrov od hlavy. 

 Tretiu možnosť, ktorú mi zákon ponúkol som skôr bral ako vykúpenie než 
odsúdenie a teraz viem, že moje rozhodnutie bolo chybné. Nehostinný svet mi pripadalo 
zlé pomenovanie na to, čo  som po toľkých rokoch opäť zazrel vonkajší svet. Otvorili sa 
šachtové dvere a ostré svetlo mi skoro vypálilo oči. Musel som si hneď nasadiť ochranné 
okuliare a slovo „nehostinný“ sa mi zdalo až veľmi mäkké pomenovanie na zdevastovanú 
krajinu plnú piesku a prachu bez jedinej rastlinky  či známok života.  Zdalo sa mi akoby 
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som vstúpil z vesmírnej lode na planétu s menom PEKLO. Zem som takto ešte nepoznal. 
Od malička si pamätám park plný rastlín, stromov, krásnej modrej oblohy a mliečnych 
oblakov. To, že som vstúpil do pekla bola chyba, ktorá sa už nedá napraviť a pri pohľade 
na bázu som po prvý krát pocítil, že som niečo stratil. Stratil som domov, ktorý mi zavrel 
veľké železné dvere. Ten systém, ktorý som tak znenávidel, mi začínal chýbať a najradšej 
by som sa vrátil späť do môjho domova. Bol to môj domov. Nikdy predtým som to úplne 
za domov nepokladal, ale pochopil som, že človek si začne vážiť veci, až keď o nich príde. 

„Prečo sa tak ponáhľame, počkajme si na búrku, chcem vidieť dážď po toľkých 
rokoch.“ povedal Boris. 

 „ Dážď, hovoríš? To čo uvidíš padať pri búrke budú len blesky a kúsky žeravých 
úlomkov. Takže si pohnite, lebo z nás bude sekaná.“ poznamenal Johanes.  

„Máme všetko šéfko!“ oznámil starší chlapík, ktorý ticho nakladal veci do nákladnej 
časti.   

„Pohnite si šmejdi ! Poďme, nebudeme tu pre vaše pomalé zadky kysnúť celý deň! 
Hej,  
nezabudnite tú malú časovú nálož.  Leží tam zasypaná v piesku. Hej ty! Ty mladý! Zober 
ju.“ zvolal na mňa bezpečnostný ochrankár a  privrel preklápacie dvere. Pozrel na oblohu 
a rýchlo podišiel k prednej časti transportéru. Obzrel som sa dozadu a vyhrabal nálož, 
ktorá bola zaborená v piesku. Väčšina chlapov už vchádzala do transportéra. Zrazu začal 
fúkať veľmi silný vietor, ktorý rozvíril piesok ako prívalové vlny na mori. Privreté 
preklápacie zadné dvere sa pootvorili. Rýchlo som podišiel k nim a privrel ich. Skoro vôbec 
som nič cez okuliare nevidel. Počul som  iba hlas, ktorý ma ustavične volal. Piesok som 
mal už skoro po kolená. Rýchlo som sa dotackal k predným dverám, kde ma už schmatli 
a vtiahli dnu.   

„Človeče, ty nám dáš zabrať.“ povedal Boris a rýchlo uzamkýnal ťažké železné 
dvere. Pod jeho nohami boli kôpky piesku ako na pieskovisku. “Pozri, tam vzadu máme 
fleky.“ ukázal mi miesta a štuchol do mňa. Pozrel som sa dozadu a až vtedy som si všimol 
ľudí, ktorí s nami boli. Spolu nás bolo osem a ja s Bubum sme boli najmladší. Všetci to boli 
starší chlapi, ktorý mali problém so systémom a jeho zákonmi. 

Systém mal odpor voči kriminalite, pretože všetci tí ľudia boli do bunkra dlhodobo 
vopred vybratí. Boli to špičkoví odborníci z rôznych sfér. Tak ako môj otec, ktorý bol 
expert na elektrotechniku a robotiku. Pracoval v bunkri s Eduardom Clarkom na vývoji 
nejakého elektromagnetického poľa. Mám šťastie, ktoré mnohí nemali. Mal som možnosť 
prežiť svetovú katastrofu v kovovej diere, pretože naša rodina bola vybratá tak ako všetky 
ostatné v bunkri.  

Keby s nami v bunkri bola mama, určite by som bol práve s ňou a jedol ananásové 
tabletky v čokoládovom prášku a nič iné neriešil. Namiesto toho sedím na polke sedadla 
v kovovej konzerve vedľa dvoj metrovej kopy mäsa, ktorá uprene pozoruje v diaľke 
bleskovú show.  
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„ Videl si to !“ s úžasom zvolal Boris, pričom mal ústa otvorené ako malá Susie, keď 
poprvý krát uvidela ako niekedy vyzeral vonkajší svet . Transportér začal štartovať, chvel 
sa a v podlahe bolo cítiť ako mu prešmykujú kolesá. Tento transportér bol špeciálne 
upravený obojživelník schopný prejsť všetkými možnými nehostinnými prostrediami. Bol 
to taký istý typ aký sa vraj používal tesne pred veľkým koncom. Transportér sa po chvíľke 
trápenia pohol z miesta a vyštartoval vpred. Čudujem sa Johanesovi, že to mohol vôbec 
riadiť, pretože vonku nebolo okrem sivo‐žltého piesku nič vidieť.  

„ Tak. Vítam vás moji milí pasažieri na palube, urobte si pohodlie. Hovorí k vám 
kapitán . Je práve tak ... hm ... okolo 13 hodín. Vonku je krásne slnečné počasíčko 
s miernymi prehánkami. Náš cieľ dosiahneme približne o desať hodín. Tešte sa na Havaj, 
ženy a ropné pláže. Dúfam, že máte plavky a zubné kefky... hehe. Po mojom pravom boku 
môžete pozorovať krásnu hru prírody. Užite si všetko dobré s Johanestours a príjemnú 
cestu želám páni. “  

oznámil hlas z reproduktora, ktorý bol pripevnený nad zavretými dverami 
k palubnej časti transportéra. Zložil som si okuliare, ktoré ma celý čas tlačili a vyzul si 
topánky. Na podlahu som vysypal piesok, pričom vyzeral ako vylievajúce sa pivo. 
Transportér sa kýval z jednej strany na druhú. Stále bolo počuť ustavičné hrmenie a bytie 
bleskov. Zdalo sa mi akoby niekto bubnoval a pravidelne trieskal po čineloch. Všetci sme 
sedeli a pozorovali toto temné prírodné divadlo. Nikto z nás netušil, kam to ideme. 
Hrmenie a kývanie ma natoľko upokojilo, že som sa cítil ako v kolíske až  som napokon 
zaspal. 

 Sníval sa mi sen, že idem po chodníku, ktorý smeruje po ulici k nášmu domu. 
Všetko bolo ako predtým. Tráva sa ligotala a fontána  chrlila prúdy vody do výšky, že 
naspäť padali guličky priezračnej tekutiny ako parašutisti s neotvoreným padákom. Fúkal 
príjemný vánok a slnko svietilo spomedzi bielych oblakov, pričom dodávalo nebu dokonalú 
farbu . Kráčal som po chodníku a podišiel som k pootvorenému oknu kde som videl seba 
keď, som mal osem rokov a Susie, ktorá mala rovnako ako ja. Hrali sme sa s loptou. Na 
gauči sedel otec s mamou a pozerali na vypnutý televízor. Lopta ustavične udierala nie 
o zem, ale o strop pričom sa stále odrážala a my sme sa ju snažili chytiť. Zrazu sa zapol 
televízor s veľkým číslom desať v jeho obrazovke. Náhle deväť, tak osem, potom sedem. 
Rodičia sa s uspokojením objali a zavolali nás k televízoru. Došlo mi, že je to 
odpočítavanie. Odpočítavanie k čomu ? So strachom som sa snažil dostať dnu cez okno, 
aby som ich zachránil, no nemohol som sa pohnúť. Šesť... päť... štyri... . Cítil som úzkosť 
a neschopnosť zmeniť to čo sa už nedá. Tri ...dva ...jeden . Zrazu belavú oblohu zaliali 
tmavé mraky, ktoré pripomínali čiernu stenu, pretože neprepustili ani lúčik svetla. Celá 
rodina sa naďalej usmievala a bola v úplnej rodinnej pohode. Kričal som ako sa len dalo, 
no nepočuli ma. Náhle sa začalo objavovať belavé svetlo, z ktorého  nakoniec vznikol silný 
svietivý záblesk. 
  Strhol som sa zo sna, pričom som vyľakal Borisa, ktorý na vedľajšom sedadle 
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pokojne z nudy čistil kanistre s recyklovanou vodou. 
“ Pre Krista, čo ti je?!“ spýtal sa Boris. 
“Nič... Nič to je ok iba som na chvíľu zaspal.“ odpovedal som, no vo vnútri som bol 

plný nepokoja. 
„ Je päť. Spal si skoro štyri hodiny.“ oznámil Bubu a ukázal mi svoje hodinky, ktoré 

stále nosil na ruke. Dostal ich od otca a on ich dostal zase od svojho otca. Sú 
z dvadsiateho storočia, ale stále fungujú výborne. 
Búrka už pominula. Pozrel som sa na okno cez ktoré som videl trochu viac, ako predtým, 
ale nebolo to o nič lepšie. Obloha mala sivo‐oranžový vzhľad, plná tmavých mrakov. Práve 
sme prechádzali pomedzi nejaké pováľané časti kvádrov a kameňa. Sem tam som zazrel 
stenu zničeného domu, ktorá sa týčila z nekonečného piesku, či osamelú rozbitú zastávku. 
V ceste sa objavili aj pozostatky budov a v diaľke som napokon zazrel obrysy mesta. 
Museli sme prechádzať po jeho okraji. Pomaly sa stmievalo, chcel som vidieť slnko, ale to 
bolo na druhej strane, kde neboli okná. “Podaj mi tú vodu.“ poprosil som Borisa, ktorý mi 
ju hneď na to ležérne hodil do rúk.  

 „Lama? Lama? Vy ste Lama?“ ozval sa šepotavý hlas predo mnou. „Prepáčte, ale 
započul som vaše meno ,keď na vás Váš priateľ volal.“ povedal a pomaly sa otáčal ku mne 
na sedadle predo mnou.  

„Áno, som Lama. Dave Lama.“ odvetil som.  
„Váš otec je Róbert Lama, však ? “ spýtal sa tichým šepotavým hlasom, pričom sa 

ku mne naklonil. Spozoroval som, že je to starší plešatý chlapík okolo šesťdesiatky 
s ostrým nosom a neistým úsmevom.  

„Áno, je, prečo ?“ odpovedal som.  
„To nie je možné. Neverím, že som narazil na vás, práve tu. Musím Vám niečo 

povedať. Musím ... “ prestal hovoriť poobzeral sa dopredu, či sa nikto nepozerá a naklonil 
sa naspäť. „Už som Vám to chcel povedať skôr, ale nedalo sa. Vášmu otcovi som veril, tak 
ako veril aj on mne. Pracovali sme spolu dávnejšie v Clarkovom centre. Potom ma prevelili 
na veliteľstvo obrany, kde som pracoval ako servisný technik a opravár počítačových 
modulov. Viete, započul som mnoho vecí o ktorých vie len málokto. To čo Vám teraz 
poviem držte v tajnosti.“ zašeptal, ešte raz sa rýchlo pozrel dopredu a potom sa otočil 
naspäť ku mne.“ Viem o veľa veciach, aj o zmiznutí Vášho otca. Len počúvajte. Počúvajte! 
Počúvajte dobre. Prečo si napríklad myslíte, že ľudia ešte stále trčia v bunkri ? Myslíte si, 
že sme jediný bunker čo prežil ? Hehe, to je to čo vám hustia všetkým do hlavy, že sme 
jediný. Ale je ich viac, chlapče. Sám som počul ako sa zhovárali cez komunikátor s inými 
bunkrami. Čo si myslíte napríklad o tom, že sa ešte nikto nevrátil z týchto väzenských 
pracovísk?“ spýtal sa starec.  

Zahliadli sme sa s Borisom na seba s pocitom, že tento človek asi nemá všetky 
kolieska pokope.„ Asi im tam je dobre.“ poznamenal zo žartu Boris.  

“Presne! Presne tak. Je im lepšie ako v bunkri. Čo ak táto pustatina, čo práve 
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vidíme niečo skrýva a možno aj niekde končí? Predstavte si, že by ste prišli do bunkru 
a oznámili to. Celý ten systém by sa zrútil a v bunkri by neostal ani jeden človek. Ani jeden 
jediný.  Toho sa obávajú najviac. Presne to sa v ostatných bunkroch pred ôsmymi rokmi 
naozaj stalo. My sme posledný, ktorý sa neotvoril, pretože vám nahustili do hlavy 
somariny o zamorenom vzduchu. Ha, ten pach vo vzduchu je naozaj odporný, ale 
zamorený nie je. Lenže to už nikto z nás nikomu v bunkri nepovie. Uvidíte!“  dopovedal 
starec a povzdychol si.  

„Takže, Vy tvrdíte, že pred ôsmymi rokmi sa otvorili ostatné bunkre. Tak potom, 
kde sa podeli tí ľudia a prečo sme trčali osem rokov v tej diere na miesto toho, aby sme šli 
tiež von!“ namietol som, pričom som nestrhol oči zo starcovho prísneho pohľadu.  

“Tí ľudia sú všade po svete. Niečo sa stalo. Viem len to, že mnohí niečomu podľahli 
Vypukla anarchia. Ťažko povedať. Možno sa pomiatli. Začali si vytvárať vlastný pohľad na 
svet. Kto vie, kde všade môžu byť a čo všetko možné práve robia. Pred ôsmymi rokmi sa 
začali postupne otvárať okolité bunkre. My sme mali byť posledný. Štyri roky trval vládny 
program, v ktorom sa na konci tohoto programu mali postupne otvárať bunkre a ľudia 
mali znovu vybudovať nový svet. Celý tento program bol uchovaný v tajnosti a nikto 
v každom z týchto bunkrov nevedel, čo bude nasledovať. Tak isto ako v našom bunkri.“ 
povedal starec, zamračil sa, sklonil hlavu  a pokračoval vo svojom rozprávaní. „Ale stalo sa 
niečo čo nikto nepredpokladal. Bunkre sa začali postupne otvárať, ale čo sa stane, keď 
otvoríte klietku divým gorilám? Poslúchať vás určite nebudú.“ dopovedal starec.  

„Takže, keď sa postupne otvárali bunkre, ľudia prestali počúvať štátne nariadenie, 
že budú budovať štát a začali si robiť hocičo?“ smelo som sa spýtal. 

“ Bohužiaľ áno. Veľký koniec zmenil všetko... aj ľudí ... dokonca aj mňa a aj tvojho 
otca. Bol som v ten deň práve pri tom ako sa otvoril prvý zo štyroch bunkrov, pretože bolo 
potrebné súrne opraviť jeden zvukový modul D43 alebo B47A ... hm, ale to je teraz vlastne 
nepodstatné. Staré časy. Kde som ... kde som to skončil?“ zadumane sa spytoval.  

„ Bunkre! Bunkre dedo! Otváranie bunkrov.“ odvrkol Bubu napäto. Zahľadel som sa 
na neho. V tom momente vyzeral smiešne akoby očakával nejaký veľký objav. 

„ Jasné a nehovor mi dedo synak! Ešte sa na to vôbec necítim! Takže boli to štyri 
bunkre. Áno, štyri ... s ostatnými sa nedalo spojiť... neviem prečo. Asi to v ostatných 
bunkroch neprežili, kto vie. Ľudia sa rozutekali do sveta a na vlastné uši som počul ako 
pozabíjali časť gardy aj ochrankárov, zmocnili sa a vyrabovali zásoby z bunkrov. Úplne ich 
roztrieľali na kúsky, pritom s nimi prežili štyri roky v tej tmavej diere. Čo zmôže pár 
vycvičených ozbrojencov proti šialenej mase ľudí. Úplne zošaleli. Podľa mňa teraz číhajú 
niekde v púšti. Tie ostatné dva bunkre nasledoval podobný osud. Druhý otvorili, hneď na 
druhý deň, aby túto rebéliu ovládli, ale bezúspešne. Tretí sa po tomto  incidente nemal 
vôbec otvoriť, ale ľudia ho našli, napadli a úplne ho vyrabovali.“ povedal starec a napil sa 
vody z fľaše, ktorú som držal v ruke. Ani som si pri jeho rozprávaní neuvedomil, že sa 
pomaly zotmieva. V transportéri  sa rozliezla zima. Obliekol som si bundu a zapol bočné 
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červené svietidlo vedľa nákladného ložiska. Starec bol stále otočený ku mne. Bolo na ňom 
vidno, že je spokojný so svojimi slovami. “A prečo ten náš nedostali ?“ zvedavo som sa 
spýtal.  

„ Naša Base‐112 je od všetkých bunkrov našťastie dostatočne vzdialená 
a pravdepodobne ju nenašli. Aspoň si to myslím. Viem, že ich čakali a celé ozbrojené tímy  
boli pripravené, ale nič sa nedialo. Vlastne ani neviem prečo. Všetci verili, že sme vyvolení 
a boh nám určil cestu, aby sme vydržali a boli spasení do nového sveta. Náš bunker si 
preto zvolil túto cestu, cestu prečkávania. Hlasovali sme za to. Všetci z najvyšších miest, aj 
Róbert, tvoj otec. Ty si bol vtedy ešte malý. Aj keď tvoj otec nikdy nepovažoval vieru za 
podstatnú, vtedy uznal, že apokalypsa vpísaná v biblii sa pravdepodobne zhoduje s tým čo 
sa udialo. Bunker sa zvolil za samostatný štát s prezidentom Bergerom na čele a všetko 
okolo ostatných bunkrov sa uchovalo v tajnosti. Veď, vyhlásenie prezidenta si pamätáte, 
však ? Či, nie? Zvolilo sa pokračovanie vo vládnom programe. Zmenil sa len dátum 
otvorenia nášho bunkra a posunul sa o desať rokov. Počas tých desať rokov sa Base‐112 
mala dostatočne mobilizovať, pripraviť ľudí a vyraziť do pustatiny. Myslíš, že na čom asi 
tvoj otec pracoval? Na elektronickom otvárači konzerv? Nie, chlapče môj, pracoval na 
elektro‐magnetickej pulznej zbrani. Táto vecička vie vraj vyradiť hocijaký elektronický 
systém na diaľku. Zbraň účinkuje aj cez hrubú niekoľko metrovú betónovú stenu a ...“ 
starcovu veľmi zaujímavú časť rozprávania prerušil škriekavý hlas z reproduktora. 

“ Dobrý večer, páni je čoskoro tma. Buďte bdelí, pretože ráno sa už nemusíte 
zobudiť. Ak sa chcete vymočiť musíte to urobiť cez okno, pretože  supermarkety 
a benzínové stanice sú dnes v sviatočnú nedeľu zatvorené. Osobne by som to neskúšal, 
pretože vonku je okolo mínus päť, hehe. Za pochopenie ďakuje, kapitán. Asta la vista!.“ 
dokončil Johanesov hlas z reproduktora.  

„ Tomu hovorím expres na úrovni za všetky peniaze.“ dodal Bubu.  
„ A čo je s mojím otcom. Povedali ste, že viete čo je s ním ?“ opýtal som sa 

s neistotou.  
„ Tvoj otec? Dave, tvoj otec zmizol pred dvoma rokmi. Určite si pamätáš,  že to bolo 

počas tej silnej búrky.”  povedal starec.  
“Áno pamätám sa na to veľmi dobre. Hrmenie bolo počuť na vrchných podlažiach. 

Práve vtedy som s Bubum a ostatnými medzi vetračnými šachtami hral snash.” prerušil 
som ho.  

„Lenže to nebola búrka a už vôbec nie hrmenie.“ dodal starec.  
„ Čo iné to potom bolo? Musela to byť búrka. Počul som to !“ zvolal Bubu. Väčšina 

ľudí na sedadlách už spala, ale mohutný Borisov hlas musel zobudiť niekoľko zvedavých 
uší, pretože sa začali prevracať na stranu ako pripálené červy. 

„Hovor trochu tichšie, do frasa !“ zaklial starec a pokračoval v rozprávaní.  
„Búrka to nebola. Možno tie zvuky pripomínali búrku, ale boli to tie veci. Búchali 

tak silno o vrchné železné dvere, že sa zvuk šachtou šíril ako keby hrmelo. “ povedal 
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starec.  
„ Aké veci? Čo máte na mysli ?“ nedočkavo som sa opýtal. “ Hovoria si 

znovuzrodené duše, alebo tak nejako. Znovuzrodené duše, hm neviem, kde na to tie veci 
prišli, pretože sa na žiadne duše, ani niečo znovuzrodené nepodobajú. Skôr na nočnú 
moru. Sú horší ako zvieratá. Neverili by ste akí sú prefíkaní.“ povedal starec.  

Úplne mi pripomínal môjho starého otca, keď mi dávno pred niekoľkými rokmi 
rozprával rozprávku o zlom drakovi. Ale toto nebola fantázia, ale krutá realita.  

“Neviem skade sa nabrali a čo sú zač, ale prvú  túto vec sme stretli v ten deň ráno. 
Bol som v hlavnej bezpečnostnej sieni, kde som opäť niečo opravoval. Všade blikali 
obrazovky napojené na kamery, ktoré kontrolujú bunker zvnútra aj zvonku. Zrazu jeden 
chlapík z bezpečnosti, ktorý si všimol obrazovky začal niečo mlieť, že mu vôbec nebolo 
rozumieť a volal všetkých do kontrolnej miestnosti. Pribehlo tam pár chlapov aj so šéfom 
bezpečnosti. Nastal tam zmätok. Začali sa o niečom rozprávať a šéf rozdával rozkazy. Veľa 
som spočiatku nepočul lebo som bol skoro celý v chladiacom module. Bol som zvedavý tak 
som sa rozhodol pozrieť, že čo sa tam deje. Nikdy nezabudnem na to, čo som videl. Bola 
tam postava malého dievčatka, ktoré stálo pred bunkrom. Bol tam taký zmätok, že si ma 
šéfko bezpečnosti vôbec nevšimol. Na rozkaz šéfa sa vydal hore tým bezpečnosti. Všetci 
sme pozorovali cez kameru, čo sa bude diať. Jeden chlapík sa priblížil k dievčatku a zobral 
ho na ruky. Ostatní dvaja členovia týmu kontrolovali okolie. Všetko prebiehalo bez 
problémov, až kým vošli do výťahovej šachty. Tí chlapi neustále po ceste do výťahu 
hovorili, že to malé dievčatko je nejaké zvláštne. Presne si pamätám ako hovorili, že je 
oblečená do handier, vôbec nerozpráva a má zvláštne oči. Veľmi neprirodzene kráča 
a spod šiat za sebou ťahá nejaké divné vláknité šnúry . Jeden z nich dokonca povedal, že 
spozoroval niekoľko otvorených rán na hlave z ktorých netiekla krv. V ich hlasoch 
rezonoval strach. Strach!“ vysvetľoval starec, keď ho prerušil Borisov hlas. 

“ To je, ale volovina ! Ako mohla ...“ zašomral Bubu, ktorému som dal rukou 
náznak, aby prestal vrieskať  

„Hádajte čo nasledovalo?“ pokračoval starec. „Dole ich čakal druhý bezpečnostný 
tým spoločne s medikmi. Cesta výťahom trvala asi minútu, ale keď otvorili výťahové dvere 
objavili iba zohavené a zmasakrované telá. 
Všade kopu krvi. Telá boli vraj roztŕhané na kúsky po celej výťahovej ploche, že sa nedalo 
rozoznať o koho ide. Nikde nebolo stopy ani len po jednom výstrele. Našli iba vetu, ktorá 
bola napísaná krvou na stene: Znovuzrodené duše si po vás prídu.“ povedal starec 
a nachvíľku sa pozrel von z okna, kde nebolo vôbec nič vidno. Pozeral sa uprene akoby 
niečo pozoroval.  

„ Najhoršia vec, chlapče je tá, že tvoj otec bol naposledy videný v Clarkovom centre 
okolo pol deviatej. Potom z neho vraj bezdôvodne odišiel a zmizol. Tento brutálny 
incident sa stal približne v rovnakom čase, keď sa tvoj otec záhadne vyparil. Neviem, čo sa 
stalo, ale zmiznutie tvojho otca, je podľa mňa spojené s výťahovým masakrom.“ doplnil 
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starec a Bubu sa nachvíľu zamyslel.  
„Ty si vážne myslíš, že je to pravda ?! Je to čistý výmysel človeče. Tento magor, je 

asi jeden z tých psychopatov z väznice. Dave, on sa len robí zaujímavým. Je to magor! Veď 
ani nevieš jeho meno.“ zamrmlal Bubu. 

 „ Počkaj Bubu, ako sa voláte a prečo?... Prečo ste mi to nepovedali skôr?“  
reagoval som  na Borisov dotaz.  

„ Som Andrew Higins ak to potrebuješ vedieť.“ odvetil starec a pousmial sa.  
„Hneď potom, čo som zistil, že tvoj otec zmizol, nedalo mi to a začal som hovoriť 

o tom čo som videl. Všetko sa udržiavalo v úplnej tajnosti, ale to som si neuvedomil včas. 
Zavreli ma, nadopovali liekmi a doteraz som trčal v cele! Po dvoch rokoch sa na to úplne 
zabudlo“ povzdychol starec.  

„Väznica sa preplnila a mňa nebezpečie pre systém poslali preč. Hehe, nebezpečie. 
Aké som ja pre nich nebezpečie?  Potrebovali sa ma zbaviť, aby som zase o tom náhodou 
nezačal rozprávať. Preto som tu! Medzi vami, chlapče. Preto viem, že sa už nikdy 
nevrátime späť.“ dopovedal starec. 

„A čo tie zvuky? to hrmenie?“ spýtal som sa.  
„Ach, áno skoro som na to zabudol“ povedal starec a niekoľkokrát zakašľal. Podal 

som mu kanvicu s vodou, z ktorej sa napil a pokračoval v rozprávaní.  
„ Asi o tri hodiny potom ich prišlo viac. Jeden môj priateľ z gardy mi potom 

povedal, že cez kameru spozorovali niekoľko týchto vecí ako udierajú o vchodové dvere 
do bunkra. Ale tie vydržia veľa, hehe. Aj apokalyptickú katastrofu, že ? Hehe.“ dopovedal 
a pustil sa do zúfalého smiechu. 

Z toho všetkého čo mi povedal som mal zlý pocit. V hlave som mal dosť veľký 
zmätok. Zahľadel som sa na Borisa a zistil, že on na tom nie je o nič lepšie. Moje myšlienky 
boli úplne hlboko zaborené do starcových slov. Spozoroval to, lebo začal hovoriť veľmi 
pomaly šepotavým hlasom: „Viem. Nemusíš mi vôbec veriť, chlapče. Môžeš na to všetko 
zabudnúť.  Porozmýšľaj o tom. Zajtra ti ukážem niečo, čo ťa určite bude zaujímať. Uvidíš. 
Tak, zajtra ráno!“.  Otočil sa dopredu a zmizol nám z dohľadu, no na to sa ešte na chvíľu 
rýchlo otočil a uprel pohľad na Borisa.  

„ A ty tiež o tom porozmýšľaj, kamoško!“ zašomral a stratil sa v sedadle, z poza 
ktorého ho už nebolo vôbec vidno. Chvíľu som sa o tom všetkom rozprával s Borisom 
a potom som nad tým už len hlboko premýšľal. Vo vnútri transportéra svietilo 
rozptyľujúce sa prenikavé červené svetlo, vytvárajúce pocit tepla., no v skutočnosti 
v transportéri prevládala zima. Vôbec som si neuvedomoval  čas, ktorý uháňal ako práve 
vozidlo v púšti. Myšlienky v mojej hlave ma natoľko premohli a unavili, že som opäť 
zaspal. Ani neviem, či sa mi niečo snívalo alebo ako dlho som spal. Zobudil som sa na 
hlasný dutý zvuk a zmätok. Potom som už len pocítil silný tupý náraz do hlavy. 
Nasledovala čierno čierna tma a hlboké ticho.  

Zrazu som pocítil teplo, ktoré sa značne líšilo od zimy v transportéri. Cítil som ako 
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ma niečo jemne šteklí po tvári a slanú chuť v ústach. Pootvoril som oči. Všetko bolo svetlé 
a jasné akoby som sa nachádzal na povrchu slnka. Bolo to neuveriteľné. Začal som si 
namýšľať: „ Som v nebi?“. Jediné čo mi na tomto nebi vadilo bola len tá nekonečná bolesť 
hlavy. Ako keby mi niekto pravidelne po nej trieskal kladivom. Všade bolo ticho ako 
v hrobke. Zrak sa mi začal pomaličky zaostrovať a z jasného svetla som spozoroval červené 
pruhy. Pripomínali mi niečo. Začal som si myslieť, že ležím na našom prúžkovanom 
uteráku niekde na pláži. Otec by práve natieral mamu opaľovacím krémom a ja by som sa 
práve chystal do vody chytať kraby. Takto to niekedy bolo. Škoda, že od reality mala moja 
fantázia tak ďaleko ako plavba z Arktídy na Antarktídu. 

 
 
Priatelia zďaleka 
 
 Zrak sa mi postupne zlepšoval a ja som si uvedomil, že nie som ani v nebi, ani na 

pláži. To na čo sa pozerám už nie je moja predstava. Pruhované červené pruhy  sa zmenili 
na stekajúce prúdy krvi. Ležím obrátený tvárou k zemi a slaná chuť v ústach sú malé zrnká 
piesku, ktoré sa zmiešali s krvou a dostali do úst. Nepočul som nič okrem rýchleho 
buchotu môjho vlastného srdca. Premohol ma strach. Hlava ma neustále bolela a nevládal 
som sa ani pohnúť. Jediné na čo som sa zmohol bolo, že som vypľul tú hnusnú zmes 
z mojich úst. Neviem ako dlho som ešte ležal ďalej, ale v blízkosti som započul nejaké 
zvuky. Tie zvuky zosilňovali a približovali sa. Sústredil som sa  a napokon som začal 
rozoznávať hlasy. „ Do riti s tebou Kane! Ty si kus debila ! To si musel všetkých postrieľať 
?“ zvolal niekto dosť naštvaným hlasom.  

„ Drž hubu ! Nasrali ma!  Čo som mal robiť keď ma skoro postrelili.“ zaklial niekto 
mohutným hlasom.  

„Vážne! Tak, kde do kelu majú zbrane! Ja tu žiadne nevidím!“ povedal ten druhý 
znepokojene. „Ty, Steve neser ma! Vidíš tú búchačku? Tam! V ruke tej rozstrieľanej 
mŕtvole. Tam vpredu! ... a ten vodič má určite tiež čosi. Tak čo sa serieš, veď je tu plno 
vecí, čo budú McEnzyho zaujímať.“ vysvetľoval Kane.  

„Tie veci už stoja za hovno, keď si to všetko rozstrieľal!“ odsekol Steve škrekľavo. 
Bol som nervózny, bál som sa ,ale ešte stále som ležal nehybne na zemi. Začul som ich 
kroky ako sa ku mne úplne blízko priblížili. Niečo vláčili a zhodili na zem hneď vedľa mňa. 
„ Počkaj! A tie prístroje tam vzadu?“ spýtal sa Kane. 

„Ty máš namiesto mozgu asi kravské lajno, čo!? Kto bude asi niesť tie sto kilové 
stroje až ku nám? Náš osobný lunochod? Keby si aspoň neminul strelivo na toho vodiča 
a nerozstrieľal tú palubnú dosku, tak by sme sa tam odviezli na tomto darčeku priamo 
pred MCenzyho. Ale, ty si to všetko posral! Teraz nemáme ani ľudí, čo by to odniesli.“ 
nervóznym hlasom skonštatoval Steve.  

“Máme ešte tie zbrane, čo sú vpredu “ zamrmlal Kane.  
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„No, to je super úlovok. Viac šťastia nás nemohlo stretnúť, ako nájsť zaparkovaný 
transportér obchodníkov a ja si vďaka tebe z neho odnesiem dve pušky. To je super! ... 
Počkaj, do kelu! Počkaj sekundu, niečo tu nesedí ! Odkedy vodiči obchodníkov nosia  
zbrane a kde sú strážcovia?!“ spýtal sa Steve.  

„ No, ja som vletel dnu a začal strieľať. Dostal som všetky muchy jednou ranou. 
hehe. Určite ležia tam vonku medzi ostatnými“ povedal Kane a zasmial sa.  

„Ty už si z toho delíria, totálne mimo. Keby to boli strážcovia odpálili by ti hlavu 
skôr než by si otvoril dvere, nemyslíš?. Sú to mrchy, ale predsa sa pozri dovnútra ešte raz, 
či niečo nenájdeš. Ja sa pozriem na týchto tu. Okej ?“ navrhol Steve.  

„Tak, okej.“ odvetil Kane. Počul som ako sa kroky približovali ku mne. Začal 
prehľadávať telá, ktoré ležali vedľa mňa pričom si stále niečo mrmlal. 

“ Čo to do frasa?! Base 112? To nie je možné!“ neustále mrmlal.  Pokračoval stále 
ďalej až kým prišiel ku mne. Zacítil som akúsi zvláštnu prenikavú vôňu chemikálie. Snažil 
som sa byť čo najtichšie a najnenápadnejšie ako sa len dá. Srdce mi strašne veľmi búšilo 
až som si ho skoro vôbec necítil. Chytil ma za plece a za bok, aby ma otočil, keď ho náhle 
prerušil Kane.  

„ Nič! Nič tam nie je, ale zistil som čo sú to za stroje! Sú na ťažbu, alebo niečo 
podobné! Asi to sú sráči z Čierného údolia.“ zvolal Kane.  

„Do kelu! Kane, toto nie sú obchodníci, do frasa! Sú z Base 112!“ zakričal 
prekvapený Steve.  

„ Čo? A čo, že sú? Veď v tom bunkri sú už len zdochliny a potkany.“ zahundral Kane. 
Steve ma držal stále za plece a bok. Snažil som sa nedýchať, ale nedalo sa.  

„ Nie, ty blbec! To je jeden zo zabudnutých bunkrov, človeče! Ty si už totálne pre 
fetovaný! Vieš čo by všetko dal klan za polohu tohoto miesta? Váľali by sme sa v eufórii 
do konca života. Musí tu niečo byť. Mapa, alebo čokoľvek.“ nervózne vysvetľoval Steve.  

„Ty si, ale magor  Steve. Ešte raz ma nazveš blbcom a čoskoro ťa budú okusovať 
krysy. Sú to obyčajní obchodníci!“ presviedčal Kane.  

„Vážne? Neser ma a poď pozrieť na nášivku tohto tu ! “ zvolal Steve a rýchlo ma 
celého prevalil  na chrbát. Stihol som spozorovať , že je to svetlovlasý zarastený chlapík s 
mnohými náušničkami po tvári. V rýchlosti som rukou nabral piesok do dlane a hodil ho 
presne do jeho tváre. Odskočil a ja som sa zatiaľ snažil postaviť, ale nohy ma vôbec 
nechceli poslúchať. Spadol som späť na zem ako dozretý orech. V momente sa nado mnou 
objavila zavalitá  postava silného černocha, ktorý na mňa mieril zbraňou. Priblížil sa ku 
mne tak blízko, že som pocítil chladnú hlaveň na mojom zakrvavenom čele. 

„ Si mŕtvy! Ty mŕtvola!“ povedal a jeho palec na spúšti automatickej zbrani sa 
pomaly kĺzal. Stál nado mnou  bez pohnutia ako socha Boha pomsty s vražedným 
pohľadom v jeho čiernych očiach, ktoré tak všetko odrážali, že som v nich videl sám seba. 
Dýchal som zhlboka. Vedel som, že už nemám šancu. Bolesť hlavy a ani buchot srdca som 
si už vôbec neuvedomoval. Sledoval som iba hlaveň zbrane, ktorá nás v ten moment 
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spojovala akoby to bol most oddeľujúci život od smrti.  
„Kane! nestrieľaj do frasa! Kane!“ zúfalo zvolal Steve, ktorý si očisťoval tvár. 

Černoch sa pousmial akoby chcel silou mocou vystreliť. 
„Nestrieľaj! počuješ! Kane!“ hlasno zreval Steve. Veľký čierny muž pomaly 

vzdiaľoval zbraň, ktorá mi stále mierila medzi oči, pričom nespúšťal zo mňa pohľad ani len 
na chvíľku.  

„Mám nervy, ale dnes si vyhral lotériu, kamoško.“ zahundral a spravil krok dozadu 
pričom stále na mňa mieril svojou zbraňou. Odľahlo mi. Pozeral som sa priamo na oblohu, 
myslel som na to, že niekde po blízku leží môj najlepší priateľ s prestreleným bruchom. 
Nechcel som tomu uveriť. 

Človek, ktorý sa napriek všetkému rozhodol ísť mojou cestou a nenechal ma 
v štichu. Spomenul som si na to ako sa mlátil vo virtuálnom centre o peniaze, ktoré som 
vlastnou hlúposťou stratil. Za to mal obsadené pekelné miesto v transportéri hneď vedľa 
mňa. Myslel som na to, že on to už má za sebou a ja naozajstným peklom ešte len 
prechádzam. Podišiel ku mne svetlovlasý chlapík. Úplne mi zahalil pohľad na oranžovo 
jasnú oblohu.  

„Takže šťastie sa na nás predsa len obrátilo. Hehe. Povedz mi, môj priateľ, odkiaľ si 
?“ spýtal sa ma podlízavým prívetivým hlasom a začal ma oňuchávať. Aróma chemikálie, 
ktorá z neho vychádzala bola tak silná, že mi začalo byť na zvracanie. Neodpovedal som 
iba som lapal po vzduchu. 

„ Oh, je ti zle, čo ? Hneď sa o to postaráme. Kane! Dones trochu vody!“ povedal 
Steve a začal si ma prezerať akoby som bol jeho najväčším objaveným pokladom. Hladil 
ma po tvári akoby žasol nad mojou pokožkou. Po chvíľke prišiel veľký vylysený  muž, 
posadil ma a nalial mi vodu do úst, že som sa začal dusiť a kašľať. 

„Do frasa! Mal som ho radšej zabiť! Namiesto toho tu teraz robím opatrovateľku.“ 
zašomral Kane.  

„Dobre to stačí! To ho prebralo. Povedz mi odkiaľ si prišiel?“ spýtal sa Steve. 
Neodpovedal som. Hlava sa mi veľmi krútila. Pozrel som sa okolo seba a zbadal niekoľko 
pováľaných tiel uprostred púšte. V diaľke som zbadal vysoké holé skaliská, ktoré sa týčili 
vedľa seba do výšky ako zuby v čeľusti žraloka. Pocit úzkosti a osamelosti ma celého úplne 
zožieral.  

„Vstávaj! Nepočul si! Vstávaj! Kane, postav ho!“ zakričal na mňa Steve. Kane ma 
postavil na nohy, pričom mu moja váha vôbec nerobila starosti. Nevládal som sa udržať 
v stoji, len tak, tak som sa tackal a prešľapoval z miesta na miesto. Až vtedy som sa lepšie 
pozrel na tých dvoch, čo na mňa civeli. Mali oblečené nejaké špinavé odevy a bundy 
obviazané s množstvom pásov a šnúrok. Okolo hrudníka a nôh mal černoch pospájané 
kožené pásy, na ktorých boli pripevnené puzdrá so zbraňami a zásobníkmi. Vyzeral ako 
pohyblivý obchod so zbraňami, pretože v jeho zbierke chýbal asi iba raketomet. Na bunde 
mali obaja namaľované akousi bielou farbou veľké písmeno E, ktoré v tejto pustatine 
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nadobudlo žltkastú farbu.  
„ Takže ty mi to nepovieš ?! “ nervózne sa spytoval Steve, ktorý ma chytil za bundu 

a začal so mnou natriasať.  
„ Už mám dosť do frasa! Ja ho zabijem!“ zakričal Kane, ktorý mi pritlačil hlaveň 

zbrane k lícu, takže som sa cítil ako na zemi pred chvíľou.  
„Dobre! Ako chceš. Veď oni ti jazyk rozuzlia! Kane! zviaž mu ruky!“ rozkázal Steve. 
 „ Nechápem. Ako to, že si nezomrel. Strieľal som všade a vždy som presný! Nevadí, 

aj tak si už vlastne mŕtvy.“ zahundral pre seba Kane, otočil ma a veľmi silno mi dozadu 
zaviazal ruky. Necítil som sa byť zranený. Aj bolesť hlavy sa už trochu zmiernila a cítil som, 
že krv, ktorá mi tiekla z hlavy po tvári už úplne zaschla. Zatiaľ čo mi viazal ruky, pozeral 
som sa na telá na zemi, ktorých na moje prekvapenie bolo iba päť a nie osem. Poriadne 
som si obzrel všetkých na zemi. Bol to veľmi nepríjemný pohľad. Ležali tam v rade ako 
keby boli popravený nakazený dobytok.  
Borisa som medzi nimi nespoznal, čo vo mne prebudilo nádej, že je možno niekde 
v bezpečí.  

Pozbierali nejaké veci z transportéra a vyrazili spolu so mnou niekde do neznáma. 
Stále som musel byť desať krokov pred nimi so zviazanými rukami za chrbtom. Nemal som 
pojem o čase a už vôbec nie o tom, kde sa nachádzam a kde putujeme. Čas ubiehal a tí 
dvaja sa ustavične o niečom hádali, pripadali mi ako komická dvojica . Putovali sme 
púšťou k plochým skalnatým horám v diaľke. Všade bolo úplné ticho a nikde ani zmienka 
po živote alebo civilizácii. Z ich rozhovoru som sa dozvedel veľa o tomto svete. Všetko to 
potvrdzovalo starcove slová. Išli sme neustále bez prestávky. Nevládal som ísť, pretože 
 horúci piesok mi cez topánky zohrieval nohy. Kane, si nasadil rozbité slnečné okuliare 
a usmieval sa, že mu bolo vidno jeho pár nevybitých zubov. Začalo sa stmievať a my sme 
dorazili k horám, pri ktorých som zbadal v piesku zasypané a obhorené časti stromov. 
Pravdepodobne v tomto údolí bola niekedy prekrásna príroda plná zvierat a rastlín. Nikde 
ani kvapka vody. Teplota vzduchu začala prudko klesať a ja som začal náhle pociťovať 
chlad. Konečne sme zastavili. Steve pozbieral nejaké kúsky dreva zatiaľ, čo ma Kane 
strážil. Rozviazal mi ruky a ja som od vyčerpania spadol na zem. Do piesku vedľa mňa 
hodil fľašu z vodou.  

„ Toto máš na štyri dni“ povedal a sadol si oproti mne. Napil som sa len pár dúškov 
vody aj keď by som najradšej vypil celú fľašu. Bolo mi riadne chladno nechápal som ako 
mohla teplota klesnúť behom pár minút pod bod mrazu. Steve prišiel po chvíľke a rozrobil 
oheň pomocou starého kuchynského zapaľovača. Zaujímalo ma skade ho zobral, pretože 
v bunkri taký nikde nebol. Aj na nich bolo vidno, že im je poriadna zima, pretože sa 
zohrievali pri ohni ako siroty. Pripadal som si akoby som sa práve presunul strojom času 
do praveku. Rozprávali sa niečo o zásluhe, o vedcoch a o nejakom mieste zvanom Mingarl. 
Mne to bolo úplne jedno. Myslel som na moju nevlastnú sestru Susie, ktorá sa určite hraje 
so svojou malou partiou darebákov niekde po chodbách v bunkri. Pred dvoma mesiacmi 
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mala sedem rokov. Susie by sa určite nikdy nenarodila, keby mama stihla dôjsť do bunkra 
včas. Môj otec spoznal Katherine  v Base‐112. Stala sa mojou nevlastnou matkou. 
Pracovala ako doktorka na klinike prvej pomoci. So stratou mamy sa otec veľmi ťažko 
vyrovnával. Takisto aj ona stratila manžela, takže si obaja začali rozumieť veľmi dobre. 
Nasťahovala sa k nám a začali spolu žiť. Bola milá a snažila sa,  no cítil som, že to nie je 
moja ozajstná matka. Keď prišla na svet Susie, stala sa pre nich podstatnou časťou ich 
života. Nebral som im to. Videl som ako oboch malá Susie naplňuje šťastím.  Po otcovom 
zmiznutí som s nimi jednoducho byť nemohol. Cítil som akoby som už medzi nich nepatril 
aj keď sú moja rodina a tak som sa odsťahoval. Potom sa už všetko iba zhoršovalo a teraz 
som tu pri ohni z hrdlorezmi, ktorí sú pripravení vyrezať mi srdce, keď spravím čo len krok 
do tmy. 

Zatiaľ čo jeden spal ,druhý na mňa dával pozor. Nie, že by som nemal šancu a chuť 
utiecť, ale ujsť do tej zimy by bola samovražda. Prešiel som si prstami po hlave. 
Zistil som, že nie som postrelený, len mám ranu na hlave. Pravdepodobne mi pri tom 
zmätku na hlavu spadla nádoba so zásobami vody a preto som prežil tie jatky. O pár hodín 
sa rozvidnievalo a teplota  vzduchu sa veľmi rýchlo zvyšovala. Ihneď sme vyrazili. 
Nezviazali mi už ruky, ale Kane si počas cesty pohadzoval nôž, takže som bol na tom 
rovnako ako keď som mal zviazané ruky s povrazom. Putovali sme pozdĺž hôr, ktoré sa mi 
zdali akokeby boli nekonečné. Pofukoval jemný vietor víriaci piesok pomedzi skalnaté 
brázdy.  Obloha bola jasná iba v diaľave sa za nami hemžilo stádo temných mrakov.  

Cestou som myslel na to čo sa mohlo s transportérom stať. Nevedel som si vysvetliť 
to, že starec a Boris v transportéri pri prepade neboli. Dúfal som, že raz  tomu prídem na 
koreň veci. 

Asi o dve hodiny sme, prechádzali popri nejakom bývalom mestečku. Po z neho 
ostali iba kusy betónu a  rozváľaných stavieb týčiacich sa z pod hladiny piesku, akoby to 
boli náhrobné kamene. O nedlho sme sa dostali do polopúšte a ja som na chvíľu pocítil 
pevnú zem pod nohami. Zdalo sa mi, že čím viac sa zdiaľujeme tým viac je vzduch a 
prostredie čistejšie. Prešli sme cez úzky skalnatý priesmyk, kde som po prvý krát v diaľke 
zbadal stopy po civilizácii. Bolo to pár ľudí, ktorí  sa pravdepodobne utáborili po dlhej 
ceste. 

„Karavany! Steve! Máme čerstvý obed, človeče!“ zvolal Kane. Steve ku mne 
podišiel, odtrhol mi nášivku z bundy a pozrel na mňa.  

„Budeš čušať! Inač skapeš. jasné?!“ povedal a potľapkal ma po líci.  
Približovali sme sa k táboru a až vtedy som pochopil, čo je toto za svet. Bolo tam 

niekoľko postavených obytných stanov, ktoré sa skladali z nanoseného kovového, či 
dreveného materiálu. Väčšinou to boli kusy kovových plotov a  drevených stĺpov narýchlo 
pozbíjaných do stien. Z diaľky vyzerali ako domčeky z karát.  Najprv  sa spoza 
zhrdzaveného železa objavili zvedavé hlavy malých detí, ktoré nás určite už dlhšiu dobu 
pozorovali. Potom vyšlo spoza týchto obydlí viacero ľudí pozerajúcich nenávistnými 
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pohľadmi. Niektorí hneď zaliezli späť a boli aj takí čo si pre každý prípad držali palicu, nôž, 
či inú zbraň v ruke. Ani som sa im nečudoval, keď im idú do domu muži s arzenálom 
strelných zbraní. Spozoroval som, že museli prísť zďaleka. Odstavené karavany boli 
vyrobené z rozbitých karosérií áut, na ktorých boli rôzne veci a na moje prekvapenie aj 
jedlo. Vnútorne som sa potešil, pretože som na vrchu jednej z karaván spozoroval 
vyschnuté zelené rastliny. Takže život si predsa len našiel cestu a niekde vyrástol vo forme 
tejto rastliny. Na týchto zničených ľuďoch som si všimol, že sa neboja zbraní, ale skôr 
samotného znaku vyšitého na bunde mojich dvoch spoločníkov. Pochopil som , že museli 
prežiť veľa času v tomto temnom svete a zbrane určite používali tak často ako zubnú 
kefku pred katastrofou.  

„Vidíte toto!? To je znak klanu.“ Zvolal Steve a ukázal na znak na svojej bunde. 
„Pohostite nás tak ,akoby ste pohostili pána tejto zeme!“ zvolal Steve s namierenou 
zbraňou do vzduchu.  

V momente všade zavládlo ticho. Cítil som sa akoby som bol v staroveku, niekde na 
kráľovskom území. Okolo seba som videl zdevastovanú a zdemoralizovanú civilizáciu, 
ktorá ešte len vytŕčala rožky z kolísky . Akoby sa dejiny znova opakovali a ja som sa ocitol 
na ich úplnom začiatku.  

„Nepočuli ste!? Urobte čo kážu!“ zakričal nejaký muž, ktorý bol pravdepodobne ich 
vodca, pretože sa všetci a aj tí, ktorí by nás najradšej hneď odstrelili rozpŕchli. Následne 
sme vošli do nejakého obydlia nasýtenom po dymovom zápachu a hniloby . Toto obydlie 
nemalo strechu, kvôli tomu ,že v strede bolo vyhorené ohnisko. Ešte stále do výšky 
vystupoval dym. Okolo ohniska sa na zemi povaľovalo kopec handier a vecí, ktoré 
pravdepodobne títo ľudia našli a zobrali zo sebou. Posadili sme sa. Okrem tých dvoch a 
vodcu, tam prišlo ešte niekoľko ľudí, tí si tiež posadali a doniesli jedlo na odtrhnutej 
dopravnej značke, ktorá slúžila ako podnos. Moje telo neprijímalo potravu už skoro dva 
dni a tak som si predstavoval, že keď nie som v bunkri takže donesú niečo ozajstné. Do 
zlata opečené mäso, na ktorého chuť si už po nekonečnom jedení vyživovacích tabletiek 
z čias pred veľkým koncom skoro nepamätám. Namiesto môjho vysnívaného jedla doniesli 
niečo v obrovskej nádobe. Z diaľky to vyzeralo ako polievka, ale naozaj to bola vyvarená 
zmes z vyschnutých rastlín, púštnych chrobákov a z niečoho, čo som radšej ani 
neanalyzoval. Vyzeralo to otrasne a chutilo to ako nedovarený horúci čaj zmiešaný 
s vyschnutým šalátom, ale zavrel som oči a rýchlo som to do seba všetko napchal. Všimol 
som si, že sa na mňa všetci zvláštne pozerajú a pozorujú ma. Akoby tušili, že nie som z ich 
sveta. Kane a Steve sa s nimi preto začali o niečom zhovárať, aby odpútali pozornosť. 
Pôsobili dosť panovačne na to, že boli pozvanými hosťami. Väčšinou sa rozprávali so 
starším človekom, ktorý bol pravdepodobne niečo ako vodca. Ostatní tam posedávali 
a pozorovali akoby  tam boli len pre každý prípad. Z ich rozhovoru som zistil, že 
prichádzajú zo severu. Boli to obyčajní ľudia, ktorý sa snažili prežiť. Pred nedávnom sa 
dozvedeli od istého pútnika , že na juhu sa nachádza zem, na ktorú katastrofa vôbec 
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nedoliahla. Že vraj je to skutočný raj na zemi. 
  Z tvári obidvoch som vyčítal, že tento raj určite ich klanom nie je. Rozprávali aj 
o tom, že na severe, v oblasti čierneho údolia sa z neznámych príčin stále objavuje ropa. 
V spoločnosti pútnikov sme boli asi ešte dve hodiny. Tí dvaja zo mňa nespúšťali oči.  
Trochu som si oddýchol a prehraboval som sa vo veciach na zemi. Našiel som medzi nimi 
starý časopis “OK! People“ vydaný pravdepodobne tesne pred veľkým koncom. Mal 
vyžltnuté obhorené stránky, ale to mi vôbec nevadilo. S úžasom som v ňom pozoroval 
obrázky prekrásnych miest a úsmevov šťastných ľudí. Nikdy predtým som takto šťastných 
ľudí nevidel, ba dokonca ani v informačnom centre, kde som fascinovane študoval tento 
predošlý svet. Pomyslel som si, aké by to bolo keby som sa tam teraz aspoň nachvíľku 
objavil. Dal by som všetko za jediný jeden deň strávený v dokonalom svete. Všetko už bolo 
avšak nenávratné. O minulosti som nevedel vôbec nič. Jediné čo bolo neustále spojené 
s minulosťou boli slovíčka katastrofa a veľký koniec. Nikto sa o tom svete, ktorý sa vyparil 
nezmieňoval. Ak to niekto niekedy spomenul, všetci stíchli. Mnoho zo starších ľudí to 
zažilo a vedelo čo sa stalo, no nehovorilo sa o tom. Dokonca ani v informačnom centre, 
neboli historické záznamy z posledných rokov pred veľkým koncom . 

O nedlho sme opustili tábor  a bez priateľského rozlúčenia sa vydali smerom ponad 
roklinu k horám. Do večera sme putovali a potom sme sa utáborili na jednej skale hlboko 
v horách. Noc bola neuveriteľne chladná a dlhá, ale zaspal som ako drobec.  Bleskovo  ma 
zobudil výstrel  nad ránom, ktorý vyšiel zo Stevovej zbrane. Ten blázon pri čistení zabudol 
vybrať zásobník. Obaja sa začali hádať ako rodičia, ktorí vyrušia svoje dieťa zo spánku. 
Konečne sa začalo otepľovať a ja som rozmýšľal nad tým čo bude so mnou až dorazíme 
k cieľu. Ľahol som si a pozoroval tmavo oranžovú oblohu, ktorá naberala stále svetlejšiu 
farbu, keď tu zrazu v tichosti nado mnou prešiel akýsi veľmi rýchly objekt. Bolo to niečo 
ako lietadlo, ale malo to oveľa väčšiu rýchlosť. Nebolo to vôbec počuť a  menilo to rýchlo 
smer. Sadol som si a začal to v tichosti pozorovať. Chvíľu som váhal či im mám tento 
záhadný objekt oznámiť Tušil som, že sa moja púť za chvíľu končí a nevedel som čo ma 
bude čakať. Váhal som, ale nakoniec som sa rozhodol, že im to predsa len poviem, čo 
nebol vôbec zlý nápad.  

“Hej, pozrite!?“ zvolal som.  
“Aha! Je toto možné!? Od kedy opice rozprávajú? “ povedal Steve nezaujato 

a priložil kúsok zoschnutého dreva do ohňa.   
„Pozri sa tam hore ! Čo je to?!“ ukázal som na objekt, ten náhle zmenil smer letu 

ako keby začal klesať.  
„ Čo je ! Nikdy si nevidel vtáka, alebo čo!“ zašomral Steve. Intuitívne zdvihol hlavu 

a začal pozorovať ten záhadný objekt. Tá vec v diaľke prudko klesla a náhle zo seba 
oddelila istú časť, ktorá dopadla na zem.  

„ Do frasa! Do riti! Kane stávaj, máme spoločnosť! Kane! Kurva, vstávaj! “ zúfalo 
zvolal Steve.  
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„ Už idem... idem.  Koľko ich je ?“ zahundral z polospánku pričom si vyberal 
zásobník z predného vrecka na bunde.  

„ Do kelu vstávaj! Je to lovec! Videl som ho ako ho vypustili!“ povedal Steve 
a udupával dohorené ohnisko. 

“ Čo! Koľko?! Ako ďaleko?! Do riti!“ spýtal sa rozčúlene Kane.  
“Jeden! Jasne, že jeden! Veď nikdy nechodia viac, ty tupec! Vidíš tam dole asi dva 

kilometre odtiaľto ho vysadili.“ povedal Steve a ukázal na miesto v diaľave. 
“ Tak to máme veľký problém. Rýchlo! Padáme!“ odvetil Kane a vsunul zásobník do 

svojej automatickej zbrane.  
„ Po kom ide do kelu?! Musí to byť jeden z nás dvoch. Neverím, že by šiel po tom 

mladom! Kedy si tie svine už dajú pohov!“ zúfalo povedal Steve. Opustili sme to miesto 
najrýchlejšie ako sa len dalo a asi po pol hodine sme zliezli dolu zo skál. Držali sme sa pri 
skalách a pokračovali v tichosti ďalej, keď tu zrazu Kane, ktorý bol pred nami zastal 
a prikčil sa k zemi.  

„Vidíš ho? tam?! na skale? Pozoruje nás! Myslí si, že je chytrejší.“ povedal Kane 
a začal si na automatickú  pušku pripevňovať puškohľad. „Nesmieme dopadnúť ako 
Jarisova skupina. Kurva, Kane rob dačo!“ riekol so strachom Steve.  

„ To zvládnem! Už som jedného dostal Dostanem ho znova.“ uisťoval sa Kane 
a kľakol si k zemi. 

 Na skale asi dvesto metrov pred nami som spozoroval postavu, ktorá tam stála ako 
socha. Kane namieril,  trikrát vystrelil a postava náhle spadla dozadu na zem.  

“Hehe. A je po ňom!“ povedal Kane a pousmial sa. Lenže tá postava nespadla iba 
zoskočila asi z desať metrovej skaly a začala sa k nám približovať. 
„Tak? Ty chceš viac?“ zahundral Kane odhodil bundu na zem a začal si pripravovať zbrane. 
Zhodil so seba všetko nepotrebné a rozbehol sa smerom k tajomnej postave, ktorá tiež na 
oplátku zrýchlila krok. Z diaľky som pozoroval blížiaci sa súboj na život a na smrť. Svojho 
spolubojovníka podporoval Steve snažiaci sa z diaľky nepriateľa ostreľovať, ale veľmi sa 
mu nedarilo. Znervóznel, volal na Kanea a klial ako zmyslov zbavený. Kane a lovec sa 
k sebe blížili veľmi rýchlo. Prívrženec klanu zastal, kľakol a začal páliť do lovca,  ktorý 
bežal oproti nemu. Bol už dosť blízko a ja som zbadal postavu v otrhanom špinavom plášti. 
Na hlave mala plynovú masku a postava bežala akoby pod plášťom nosila nejaké bremeno. 
Popis podľa starcových slov presne sedel na jedného zo znovuzrodených. 

Niekoľko guliek ho určite muselo trafiť, pretože bolo počuť ich odraz od jeho 
brnenia, no lovec bežal ďalej. Zrazu Kane zastal, pretože jeho puška sa zasekla a prestala 
strieľať. Snažil sa ju v rýchlosti opraviť, ale nešlo mu to. Napokon od zúfalosti zareval 
silným hlasom a odhodil ju na zem. Vybral automatický škorpión a vypálil do lovca 
z blízkosti asi tridsiatich metrov celý zásobník. Na zem padali nábojnice ako mince pri 
výhre z herného automatu. Lovec zastal a na chvíľu sa zatackal. Na plášti mal diery po 
guľkách, ktoré odhaľovali magicky kovovolesklé brnenie. Kane rýchlo odhodil škorpión na 
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zem a vybral pištole, no lovec neostal len tak stáť na mieste. Jedným pohybom ruky 
odhrnul plášť pod ktorým držal akúsi veľkú mohutnú tyč. Jeho brnenie sa na svetle lesklo, 
že vyzeral ako rytier križiackej výpravy. Na brnení mal stopy po čerstvo vrytých guľkách. 
Určite by bol už dávno mŕtvy, keby nebol takto dobre vyzbrojený. Kane pohľadom na lovca 
úplne znehybnel. V rukách držal malé pištole zatiaľ čo jeho protivník vytiahol spod plášťa 
neznámu zbraň podobnú delu. 

Lovec sa zohol a namieril na černocha,  ten stál ako skamenení. Spravil mierny 
pohyb rukou na zbrani a vtedy sa spustil zvuk ostrý ako siréna. Pravdepodobne to bolo 
nabíjanie. Kane sa k nemu rozbehol a pálil doňho  čo sa len dalo. Lenže zvuk náhle prestal. 
Nachvíľku bolo ticho a zrazu lovec vypálil salvu ako z guľometu. Cez telo prešli guľky z 
tejto zbrane ako cez jablkový koláč. Sila zbrane ho na mieste zabila odhodila niekoľko 
metrov dozadu. Lovec si kľakol. Spod plášťa bolo vidno, že je ranený a krváca. Steve, ktorý 
ostal úplne šokovaný si začal nabíjať zbraň a pomaly sa blížil k lovcovi. Videl som, že už 
lovec na ďalšieho nestačí. Mal som pocit, že mu musím pomôcť. Rýchlo som rozmýšľal ako 
by som mohol tento ďalší boj ovplyvniť a spomenul som si na vec, ktorú som mal celú 
cestu v kapse bundy. Bola to malá časovaná nálož, ktorú som si pri nakladaní vecí do 
transportéra omylom dal do vrecka. Nastavil som ju na desať sekúnd a neváhal spraviť 
krok rozhodujúci o mojej slobode. 

„ Hej! Nezabudni na toto!“ zvolal som na Steva, ktorému som z diaľky hodil 
časovanú nálož. Steve to chytil do ruky a ani sa v rýchlosti nepozrel čo som mu to vlastne 
hodil. Chcel mi ešte niečo povedať, keď náhle explodoval a zmizol mi pred očami. Zaľahlo 
mi v ušiach a otras ma zhodil na kolená. Zabil som ho. Ešte som si to neuvedomoval, ale 
práve som zapríčinil smrť. Kolená sa mi triasli a cítil som zvláštny chlad po celom tele. 
Nevládal som ovládať svoje svaly – bol som z toho v šoku. Pozoroval som lovca, ktorý si 
kľakol nad rozpoleným telom stúpenca klanu a začal vykonávať nejaký náboženský rituál.  
Bol celý zadychčaný a po brnení mu z krku pomaličky stekala krv. Vstal som a rýchlo 
podišiel k ranenému bojovníkovi. 

Vôbec si ma nevšímal a ďalej sa venoval svojmu rituálu aj keď bol na pokraji smrti. 
Zrazu vstal, pozrel sa na mňa a bez slova  vykročil do pustatiny. Nevedel som či mám ísť za 
ním alebo či to mám chápať, že mu nemám prekážať. Ostal som nechápajúci na mieste 
a nestrhal som z neho pohľad. Po každom kroku za sebou zanechával stopy krvi farbiace 
piesok do červena. Neprešiel ani päťdesiat metrov a zvalil sa mŕtvy na zem.  

Ostal som  chvíľu na mieste a rozmýšľal, čo sa vlastne stalo. O dráme, ktorú som 
pred chvíľou na vlastné oči videl. Nemohol som tento svet pochopiť, pretože som sa cítil 
ako po prestrelke na divokom západe. Svet, ktorý mi otvoril oči scénou akoby 
vystrihnutou zo starého akčného filmu z 20. storočia. Čo spôsobilo, že človek ako lovec 
loví ostatných ľudí a bezhlavo sa sústreďuje iba na svoju obeť, za ktorú položí aj život? 
Prečo je to preňho také dôležité? Ako sa mohol takto zmeniť svet? To boli otázky 
rezonujúce v mojej mysli. 
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Súmrak všemohúcich 
 
Necítil som sa zle, ale bol som ešte stále v šoku. Triasli sa mi nohy a krv v mojich 

žilách vrela. Porozhliadal som sa okolo seba. Stál som úplne sám v strede pustatiny medzi 
troma mŕtvolami. Arzenál zbraní sa váľal na zemi a po toľkých rokoch som mal konečne po 
prvý krát pocit slobody a voľnosti. V tom momente som sa rozhodol, že sa pokúsim zmeniť 
tento svet aj keď to bude možno mať cenu môjho vlastného života. Vykročil som do 
pustatiny a tým to všetko začalo. Pochopil som, že zbrane tu prehovoria skôr ako slová 
a život v týchto končinách nebude prechádzka rúžovou záhradou. Potom som sa rozhodol, 
že obe telá riadne pochovám, tak ako sa patrí. Mnohí by niečo také nespravili, ale bolo to 
moje rozhodnutie.  

 Vybral som miesto neďaleko skál. Bol tam obrovský balvan, ktorý vyzeral ako 
menhir. Odtiahol som obidve telá k tomuto miestu a v okolí som nazbieral rôzne kamene, 
z ktorých som vytvoril dve malé kamenné mohyly. Telá som zbavil nadbytočného brnenia 
a pochoval ich len v odeve. Lovcovi som zložil masku, ktorá bola pevne upevnená na 
hlave. Bol to muž asi okolo štyridsiatky. Ústa mal plné krvi a jeho otvorené oči hľadeli 
priamo na oblohu. Zistil som, že cez masku dýchal kyslík, ktorý mal na chrbte v kanistry 
pod plášťom. Pritom keď som mu dával dole brnenie a masku spozoroval som, že čerstvé 
ryhy po guľkách začínajú z jeho brnenia miznúť. Akoby sa materiál sám od seba formoval 
späť do pôvodného tvaru. Brnenie sa lesklo a malo oceľovú farbu. Pri dotyku bolo brnenie 
tvrdé ako kameň, no ľahké akoby bolo z dreva. Na spodnej časti brnenia som objavil akési 
fialové značky či obrazce. Tie pravdepodobne tvorili písmo, ale nepoznal som ich. V živote 
som takéto niečo nevidel. Zapôsobilo to na mňa a rozhodol som sa, že si ho oblečiem. 
Obom som do hrobu dal zbraň, ktorú mali pri svojom poslednom boji. Tak ako sa to robilo 
v dávnych  časoch, keď pochovávali bojovníkov. Najprv som chcel so sebou tú silnú 
lovcovu zbraň zobrať, ale vážila veľmi veľa a vôbec som ju nevedel ovládať. 
Vrátil som ju naspäť a položil k lovcovmu telu. Kanovi som na hrudi ponechal jeho 
automatickú pušku. 

Telá pomaly mizli pod vrstvou kameňa a čas veľmi rýchlo ubiehal až som svoje diela 
po niekoľkých hodinách dokončil. Stáli tam dve masívy z kameňa, nad ktorými sa týčil 
vysoký balvan. Vyryl som do ňho nápis: „Nech kameň je tvoj priateľ. Odpočívaj v pokoji.“. 
Pri pohľade na hroby som rozmýšľal že, o čom vlastne tento boj bol. Nevedel som, ktorý 
z týchto dvoch je na strane dobra či zla, ale bolo to pre mňa nepodstatné. Obliekol som si 
záhadnú lovcovu zbroj na hruď. Okamžite sa prispôsobila na moje telo. Zdalo sa mi akoby 
bola polo elastická. Na vrch som si dal bundu z bázy. Kanove pospájané opasky som si 
pevne pripevnil pod bundu a aj na stehennú časť nohavíc. Z tej kopy zbraní som si vzal 
pištoľ, automatickú pušku s ďalekohľadom a nôž. Viac som nedokázal uniesť. Zobral som si 
ešte niekoľko zásobníkov a nábojov, ktoré sa pri streľbe nezničili. Nezabudol som na to 
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hlavné a to bolo jedlo a voda. To som našiel v Kanovom bočnom vrecku na maskáčových 
nohaviciach. Našťastie guľky nezasiahli kanvice, v ktorých bolo asi liter vody.  

Keď som si postupne pripevňoval zbrane, necítil som iba ich tiaž, ale aj pocit, že sa 
ma niečo zmocňuje. Zrazu som nadobudol akúsi moc, silu a odvahu. Už som nebol 
bezbranný na po spas púšte. Bol som už pripravený využiť túto silu a odhodlane vyraziť do 
sveta aj keď som vyzeral ako zbraňami a muníciou ovešaný vianočný stromček. Zobral som 
si ešte lovcov dlhý špinavý plášť, ktorý vyzeral ako handra spojená pri krku kovovou 
klipsňou. Vyrazil som smerom od skál k miestu boja, od ktorého sa tiahli dve krvavé dráhy 
až k hrobom. Nemyslel som na to ako som Kanovo rozpoltené telo vláčil až k balvanu 
a preto som radšej začal rozmýšľať, kadiaľ bude moja cesta pokračovať. Nechcel som ísť 
smerom ktorým sme stále mierili. Chcel som prejsť cez skaly a potom zmeniť smer.  

Prvé kroky boli veľmi ťažké. Nikdy predtým som nenosil tak ťažké bremeno. Uberal 
som sa smerom k vysokej skale, ktorá svojou hrebeňovitou stavbou pôsobila ako schody 
do neba. Vyšplhal som na prízemnú skalu  a liezol ďalej na vrch. Stúpanie bolo unávujúce, 
oddýchol som si až keď som dovŕšil neveľkú skalnatú plošinu. Z nej som videl na pohrebné 
miesto. Sadol som si a napil sa vody z kanistra. Pozoroval som hroby, ktoré sa z tejto výšky 
javili ako malé kôpky na pieskovisku. Pomyslel som si na Borisa a dúfal, že ho ešte niekedy 
stretnem. Na to, že by bol už mŕtvy som nechcel ani pomyslieť a dúfal, že mal na ľudí viac 
šťastia ako ja. Onedlho som sa  už ocitol na druhej strane hory, kde sa rozprestierala 
rovinatá krajina so skalnatými horami v diaľke. Zišla mi na um šialená myšlienka: „Čo ak sa 
zem scvrkla na pár kilometrov v jej priemere a ja chodím stále dookola?“. Z pomyslenia na 
to mi bolo do smiechu, ale krajina v diaľke skutočne vyzerala rovnako. O necelú hodinu 
som zišiel zo skaly a opäť som pocítil piesok pod nohami. Slnko svietilo priamo nado mnou 
.Pramienky potu sa zo mňa zlievali. Zložil som plášť a pripevnil ho opaskom na chrbát. 
Určite som vyzeral ako skaut s plecniakom na chrbte, ale v tej horúčave sa to nedalo 
vydržať. Pochodoval som nekonečne rovinatou krajinu. Vždy som smeroval priamo od skál 
až do neznáma. Väčšina mojich myšlienok sa zatúlala k otcovi. Chcel som vedieť čo sa 
v ten deň, keď zmizol presne stalo. Dúfal som, že sa o ňom od niekoho dozviem. Nechcelo 
sa mi ani rozmýšľať o tom čo bude zajtra, ale sústredil som sa na každý krok, ktorý som 
práve robil. 

Neuvedomil som si, že deň ubehol veľmi rýchlo a obloha vo farbách pomaranča   
zrazu stmavla behom niekoľkých minút. Ochladenie prišlo v momente, len piesok na 
ktorom som stál bol ešte neustále teplý. V diaľave pri horách som zahliadol mraky, ktoré 
sa pri stmievaní behom niekoľkých sekúnd vytvorili akoby boli práve vyrobená cukrová 
vata. Pohľad na tvorenie tej masy bol neskutočný . Prizeral som sa nehybne na tento 
zvláštny úkaz a už vôbec som nemyslel na chlad, ktorý ma obkolesoval. 
   Rozložil som plášť a obliekol si ho. Spočiatku začal viať jemný studený vánok, ale 
potom sa piesok začínal na mnohých miestach zvirovať. Asi dvesto metrov predo mnou 
som náhle spozoroval, že sa piesok vyzdvihol do výšky akoby vytvoril obrovskú stenu, 
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ktorá sa valila priamo na mňa. Obliala ma zúfalosť. Na nič som sa nezmohol. Nemal som, 
miesto, kde by som sa mohol skryť. Prívalová smršť ma v momente zasiahla svojou 
obrovskou silou.  Snažil som sa udržať na nohách, ale vietor bol ohromne silný. Keby som 
nemal na sebe toľko veľa zbraní, tak by som si azda aj zalietal. Chránil som si oči pred 
pieskom, ktorý mi neuveriteľnou rýchlosťou a silou vrážal do tváre, akoby mi niekto do nej 
bodal tisícky ihiel. Pomyslel som si, že nám to príroda vracia. Nám ľuďom. Za všetko sa 
nám teraz odvďačuje. Otočil som sa proti smeru vetra a vrieskal na Boha, aby prestal. 
Neveril som v boha. Keby boh existoval nikdy by nedopustil to, čo sa s ľudstvom stalo. Nič 
iné mi na um neprišlo, iba sa vykričať na niekoho, kto ma možno počúva. Po chvíľke 
mojich beznádejných výkrikov sila vetra ochabla. Nasledoval neustály vietor zvirujúci 
piesok okolo mňa. Veľa som toho okolo seba nevidel, obzor  zmizol a ja som sa nemal kde 
pohnúť . Myslel som, že za chvíľu prestane vietor viať, ale neprestal. Nasledoval hrmot 
a hneď na to záblesk, ktorý skoro spôsobil explóziu môjho srdca. Zľakol som sa natoľko, že 
som okamžite ľahol k zemi. Tu ešte len začalo moje preklínanie Boha. Blesky udierali ako 
nebeské rany. Nevidel som kam, ale dopad bol veľmi blízko. Jediné, čo ma napadlo, bolo 
že som sa prikryl lovcovým plášťom. Doňho som zahalil celé svoje telo. Cítil som sa ako 
v malom stane, pretože plášť bol nafukovaný vetrom ako balón. Kliať som neprestával. 
Vyrovnával som sa s tým, že každú chvíľu môžem byť zasiahnutý. Schúlil som sa aby som 
zaberal čo najmenej priestoru a rozložil zbrane na okraje ako ťažiská. Pol litra vody, prešlo 
mojím krkom ako dieťa tobogánom. V tejto situácii som to po celodennej horúčave naozaj 
potreboval. To čo nasledovalo prišlo nečakane. Z mojich úst vyšli slová modlitby, pretože 
som bol na tom tak zle, že som zrazu v božiu existenciu dúfal. Ustavičný zvuk vetra 
a piesku, ktorý sa presúval z miesta na miesto prerušovali zvuky bleskov a hrmení. Tie 
hrozné zvuky búrky v diaľke mi neprestali naháňať strach. Prečkával som túto hrôzu, 
modlil sa a ustavične pridržiaval svojim telom plášť, pretože bez neho by som bol v tejto 
situácii stratený. 
Látka bola hrubá a preto neprepúšťala piesok, ktorý do nej smrtiacou rýchlosťou vrážal. 
Začal som spomínať na mamu a na posledný deň, čo som ju videl. Bol to vlastne posledný 
deň zelenomodrého sveta, ktorý si ako jediný pamätám dokonale. Najradšej by som sa 
hneď vrátil späť. Späť do bezpečia ... Späť do domova ... 

 
Moja obľubená … čokoládová 
 
Otec ma práve priviezol zo školy. Prebehol som nádvorím a dverami vnikol do 

nášho domu. Zapol som televízor a bez toho aby som sa vyzul či vyzliekol som začal 
sledovať animované rozprávky. Otec neznášal, keď som sa nevyzúval, ale toleroval to. 
Vedel, že milujem rozprávky. Vonku bolo krásne. Stromy, zeleň a celá príroda boli v tom 
najkrajšom rozkvete v akom mohli počas celého roka byť. Tešil som sa, že o pár hodín na 
to, si pôjdem zahrať futbal s loptou, ktorú som dostal nedávno na narodeniny. Zrazu začal 
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zvoniť telefón. Otec to nezdvíhal, tak som pobehol k telefónu a zdvihol slúchadlo. Bol to 
nejaký hlas, ktorý ustavične niečo opakoval. Nechápal som tomu a tak som prenosný 
telefón odniesol otcovi, ktorého som našiel ako pripravuje obed. Podal som mu telefón 
a odbehol naspäť pozerať televízor. Po chvíľke otec vybehol z kuchyne. Spozoroval som, 
že je veľmi nervózny a zahliadol sa na mňa. Náhle chytil telefón a vytočil akési číslo. 
Vycítil som, že niečo sa deje. Volal mame, ktorá bola v práci. Neustále ju oslovoval 
a prosil, aby sa dostavila na nejaké miesto. Obrátil som sa zo sedačky naspäť k televízoru. 
Na moje prekvapenie sa rozprávky v televízii už nedávali. Namiesto toho sa tam ocitla 
akási žena. Pred sebou držala papiere, ktoré sa v jej rukách chveli ako ranná mokrá tráva 
vo vetre. Po chvíľke začala nesmelým hlasom hlásať:“ Špeciálne vysielanie. Milí občania a 
krajania. Naša krajina bola pred malou chvíľou napadnutá nepriateľom, obranné satelity 
zaznamenali zlyhanie. Ministerstvo obrany vyhlasuje najvyššie nebezpečenstvo 
nukleárneho bombardovania. Občania, ktorí boli kontaktovaní sa nachádzajú vo vládnom 
programe. Nech sa čo najskôr aj so svojou najbližšou rodinou dostavia do uvedeného 
záchranného bunkra. Zoberte si len to najnevyhnutnejšie. Ostatní občania nech 
nevychádzajú z budov do voľného priestoru. Presuňte sa do podzemných priestorov vášho 
obydlia. Opakujem . Bol vyhlásený...“ V očiach hlásateľky som spozoroval slzy. Nerozumel 
som tomu. Myslel som si, že je to akýsi film v televízii a necítil som strach. Skôr som cítil 
hrôzu z otca, ktorý pri pohľade na televízor úplne znehybnel. Telefón mu náhle vypadol 
z ruky a on sa preberal do reality. Stále neveril vlastným zmyslom, že čo sa to so svetom 
náhle deje. Ihneď vypol televízor. Zo skríň vybral pár šiat, ktoré nahádzal do tašiek a spolu 
so mnou vybehol von.   

V momente, keď otvoril dvere sa, ale zastavil. Pred nami sa objavilo jedno veľké 
divadlo, jedna veľká scéna s názvom – veľký koniec. Trávnik bol pekne pokosený, ako 
vždycky. V diaľke sa už ozývali sirény. Všade boli akýsi ľudia, ktorí zúfalo pobehovali po 
ulici. V záchvatoch paniky som medzi nimi rozoznal niekoľkých našich susedov. Po ceste sa 
uberalo niekoľko uháňajúcich áut. Išli tak rýchlo, že vôbec nebrali ohľad na ľudí, ktorí sa 
snažili dostať do bezpečia. Trhol som otca za ruku, aby sa prebral. Okamžite ma schmatol 
a pribehol spolu so mnou k autu. Nastúpili sme do auta a otec ani neprivrel vchodové 
dvere do domu. Posadil ma dozadu a naštartoval auto. Vyštartoval tak rýchlo, že  prešiel 
cez živý plot, ktorý mama dlhé roky pestovala a ja som spadol zo zadného sedadla na zem.  

“Si ... Si v poriadku Davie? Davie! Sadni si!“ skríkol na mňa a tlačil nohu na plyn až 
úplne na doraz. Až vtedy som začal mať veľký strach. Uháňali sme cez mesto naozaj veľmi 
rýchlo. Všade bol obrovský chaos a krik ľudí sa šíril všetkými možnými smermi. Ľudia ničili 
všetko navôkol a policajti sa bezmocne snažili udržať nespočetné davy ľudí. Streľba sa 
šírila okolím a mnoho tiel ostalo ležať nepovšimnute na zemi. Pred nami v diaľke sa 
objavilo niekoľko nabúraných vrakov, tie blokovali celú ulicu. Autá sa neustále preháňali 
po uliciach obrovskou rýchlosťou. Mnohé z nich havarovali hneď na najbližšej križovatke, 
kde už bola hromada zdevastovaných horiacich áut znemožňujúcich prechod. Otec si, ale 
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dával veľmi veľký pozor a včas odbočil. Počas cesty neustále volal mame cez telefón, ale 
nemohol sa s ňou spojiť. Moja mama bola v tej chvíli pravdepodobne na druhom konci 
mesta. Na nič som vtedy nemyslel, len som chcel byť čo najskôr pri nej. Onedlho sme vyšli 
z mesta a ocitli sme sa na voľnom priestranstve, kde som pozoroval okolitú prírodu 
prebúdzajúcu sa zo zimného spánku do plodnosti. Stále mám v pamäti obraz tej 
nekonečne krásnej zelene. Na ceste pred nami bolo ešte niekoľko stoviek áut a autobusov. 
Prešli sme rovinou a potom vošli na vedľajšiu cestu. Tá nás napokon dostala na planinu 
s rozľahlým riedkym lesom vôkol nás. Spomalili sme, pretože sa pred nami vytvorila 
obrovská kolóna áut. , ktoré pomaly vchádzali cez akúsi vstupnú bránu. Okolo brány bolo 
už z diaľky vidno nekonečný plot. Až teraz viem, že to bola hranica medzi životom 
a smrťou. Tí, ktorí ostali za plotom nemali žiadnu šancu prežiť. Približovali sme sa k bráne, 
kde som spozoroval niekoľko áut vracajúcich sa späť. Masa ľudí postávala pred bránou 
a čosi vysvetľovali akýmsi ľuďom v uniformách. Pred autom som zbadal malé plačúce 
dievčatko ako napráva zlomenú hlavu bábike. Okolím sa náhle rozliahli výstrely, ktoré 
vyšli zo zbraní mužov v uniformách. Bolo ich tam veľmi veľa a strieľali výstražné strely do 
vzduchu. Všetci boli ozbrojený a pripravený zasiahnuť proti ľuďom, ktorí chceli 
nedovolene prejsť bránou života. Po prvý krát som videl z diaľky naozajstnú mŕtvolu 
človeka. Desiatky postrelených tiel sa nachádzalo niekoľko metrov za bránou. 
Pravdepodobne sa títo nešťastníci pokúšali prežiť a dostať sa do bezpečia, ale niekto 
vysokopostavený už dávno predtým rozhodol o ich smrti.  

Mal som veľmi veľký strach a bál som sa, že takto podobne dopadneme aj my. 
Priblížili sme sa až k bráne. Auto pred nami neprešlo bránou, ale po krátkom hlasnom 
rozhovore so šéfom uniforiem odbočilo na bok, kde zaparkovalo medzi ostatnými 
nevítanými ľuďmi. Niekoľko desiatok nešťastných ľudí tam už čakalo na to čo sa s nimi 
bude diať. Asi ešte nepochopili, že nemali vstup povolení a neustále sa snažili rôznymi 
spôsobmi dostať do bunkru. Plač, nariekanie a prosenie bol prejav ich nešťastia, ale 
bezúspešne pretože vojaci sa im snažili povedať, že nemôžu ísť ďalej. Pre vojakov to bola 
neľahká úloha povedať rodine s piatimi deťmi, že v arche prežitia nemajú obsadené 
miesto. Emócie sa rôzne prejavovali aj z ich strany, ale nariadenie bolo veľmi prísne 
a nesmeli porušiť pravidlá. Naše auto zastalo pri bráne a otec vyšiel von. Pri aute už stál 
akýsi starší chlap oblečený v maskáčoch a so šiltovkou na hlave. Nepretržite prežúval 
žuvačku a pot z jeho tváre vytváral pramienky. Mal vysokú hodnosť a za sebou zopár 
vojakov, ktorí uprene čakali na jeho rozkazy. Veľmi napäto som pozoroval čo sa bude diať. 
Rozprávali sa veľmi krátko a otec mu ukázal akúsi kartu. Maskáčový muž niečo naťukal do 
prenosného počítača a potom ukázal na miesto za bránou. Otec naštartoval auto a tak 
sme prešli bránou osudu. Dokázali sme to. Nachádzali sme sa na mieste, ktoré  pre 
niektorých v tú chvíľu znamenalo vykúpenie a vstup do raja.    

Planina bola pokrytá zeleným trávnatým kobercom. Slnko prekrásne svietilo 
a zvýrazňovalo žlté kvety rozptýlené po celej planine. Všade naokolo nebol ani jeden 
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strom, ale nahradili ich vojaci ktorí hliadkovali po celom objekte. V centre oplotenej 
planiny bola akási strieborná kovová malá budova. Najprv som si myslel, že je to nejaké 
lietadlo, ktoré s nami odletí niekam ďaleko. Vtedy som ešte netušil a ani nevedel, že 
budem žiť stovky metrov pod zemou. Vedľa bunkra boli už niekoľko stoviek odstavených 
áut, kde sme aj my nakoniec zaparkovali. Pozbierali sme veci čo sme z domu zobrali 
a smerovali k bunkru. Otec mi po ceste povedal, že nás tam už čaká mama a veľmi som sa 
potešil, že budem konečne s ňou. Pozrel som sa smerom k bráne a zbadal oveľa viac 
prichádzajúcich áut. Keby sme prišli o chvíľku neskôr, možno by sme sa do bunkra vôbec 
nedostali. 

Prišli sme ku vchodu, kde opäť stáli akýsi vojaci. Tí nás už rýchlo poslali do 
obrovského výťahu, kde už čakalo niekoľko ľudí. Všetci boli nervózny, plní očakávania 
a nádeje na záchranu. Bolo tam niekoľko detí ktoré plakali. Ja som, ale neplakal, pretože 
som si myslel, že mama je niekde na blízku. Čakali sme ešte na niekoľkých ľudí ktorí prišli 
za nami do výťahu a potom sa mohutné hydraulické dvere pomaly uzatvárali. Vtedy som 
ešte netušil, že to bol môj posledný pohľad na oblohu, ktorá osvetľovala aj tie 
najtemnejšie miesta  výťahu. Dvere sa uzavreli, výťahová miestnosť sa osvetlila a spustili 
sme sa rýchlo smerom na dol. Otec bol pri mne a držal ma za ruku, ale videl som že niečo 
nie je v poriadku. Pozeral som sa na mohutné dvere predo mnou a vyčkával na okamih, 
keď sa otvoria. Čakal som, že po otvorení výťahových dvier sa rozbehnem dopredu 
a skočím mame do náručia. Dvere sa otvorili a namiesto mami na nás čakalo niekoľko ľudí 
v svetlomodrých uniformách. Ihneď nám oznamovali naše pozície v bunkri a vyhnali nás 
z výťahu do masy ľudí pred nami. Všade okolo zavládla panika. Ľudia tento obrovský 
komplex nepoznali a preto sa vypytovali ostatných. Ľudia v naponáhle vchádzali do úzkych 
tunelov či rebríkových chodieb, ktoré vystupovali zo všetkých stien tejto vstupnej 
miestnosti a spájali celý bunker. My sme ostali na mieste, ale ostatní sa rýchlo rozpŕchli 
do všetkých smerov ako mravce. 

Otec podišiel ku mladej žene v uniforme, ktorá stála pri počítači pribudovanom do 
steny. S ruksakom na pleciach a s taškou plnou vecí som ho pomaly nasledoval. Spýtal sa 
jej, či sa nemôže pozrieť na meno mamy do databázy prijatých ľudí. Pozrela sa a oznámila, 
že jej meno medzi prijatými nie je. Otec sa jej to spýtal ešte raz a potom podišiel ku mne. 
Povedal mi, že mama tu ešte nie je, ale že každú chvíľu príde. Potom poprosil tú ženu 
v uniforme aby ostala na chvíľu so mnou. Čupla si ku mne a povedala mi, že sa volá 
Katherine, ale ja som ju nevnímal a uprene som pozoroval otca ako odchádza k vojakom. 

Cítil som sa veľmi osamelý a nešťastný. Nespustil som z neho oči. Bol asi dvadsať 
metrov odo mňa, ale zdalo sa mi, že je najmenej kilometer ďaleko. Katherine sa so mnou 
rozprávala a snažila sa ma upokojiť slovami, že všetko bude v poriadku, no nebolo. 

Otec niečo vysvetľoval vojakom pri výťahu, ktorý nesúhlasne pokyvovali hlavami. 
Tak prišiel výťah a dvere sa automaticky pomaly otvárali. Uprene som sa pozeral na výťah 
a čakal. Z výťahu vybehli ľudia, na ktorých už niektorí príbuzní čakali a v šťastí objali, ale ja 
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som stál na mieste a pozoroval prichádzajúcu masu. Otec ju takisto hľadal spomedzi tohto 
davu, ale bezúspešne. Vo výťahu bolo okrem ľudí aj väčšina vojakov, ktorí už dostali 
bleskový príkaz bunker uzavrieť. Pochopil som, že tento výťah bol posledným 
prievozníkom medzi živými a mŕtvymi. Otec podišiel k vojakom, ktorí rýchlo vybehli 
z výťahu a niečo sa ich spýtal. 
Spoznal som, že to bol ten starší chlap v maskačoch z brány. Niečo mu povedal a otec sa 
v momente jeho odpovede chytil za hlavu. Na jeho tvári som rozoznal slzy, ktoré náhle  
vyliezli z jeho utrápených očí. Vedel som čo to znamená a tak som začal plakať. Vojaci 
uzavreli výťah a prikazovali rýchly presun na určené stanovištia. Všetci sa rýchlo pchali 
k chodbám. Otec ku mne podišiel so slzami v očiach. Objal ma tak ako nikdy predtým 
a začal mi utierať slzy aj keď z jeho očí sa valili bez prestania. Vedel som, čo mi chce 
povedať, ale nevedel ako. Stáli sme v objatí ako sochy až do doby, keď k nám prišla 
Katherine a spoločne nás odviedla k úzkej chodbe s rebríkom smerujúcej na dol. Pri 
vstupe do chodby som sa ešte raz pozrel na výťah a dúfal v zázrak, ktorý samozrejme 
nenastal. Mama ostala medzi ostatnými miliónmi ľudí, ktorí zažili okamžitú smrť. Ani 
nechcem pomyslieť na to ako rýchlo a kruto musela zomrieť. Výbuch, ktorý nasledoval 
niekoľko minút od príchodu posledného výťahu bol taký silný, že aj bunker, ktorý bol 
stovky metrov pod zemou utrpel škody. Celý komplex sa otriasol a niekoľko miestností 
úplne zavalilo. Neviem si predstaviť ako to muselo vyzerať na povrchu nad nami. Ešte 
stále mi chýba. Aj teraz po toľkých rokoch mi chýba. Keby som sa s ňou aspoň rozlúčil, ale 
nemal som možnosť ju už nikdy vidieť. Niekedy som mal pocit akoby bola stále so mnou. 
Otras v diere pod zemou trval len niekoľko sekúnd, ale výbuch premenil milióny nevinných 
ľudí na popol a prach. To bol môj posledný deň života na povrchu a prvý deň života pod 
zemou. Všetko to krásne čo existovalo mám uchované už len v spomienkach na tento 
posledný deň. Bolo to prekrásne detstvo, ktoré už nemôžem vrátiť späť. Rozbitá hlava pri 
bicyklovaní, čokoládová zmrzlina, skákanie na trampolíne, mamin nádherný úsmev, 
nekonečné vyčkávanie na kolotoč, stavanie hradu z piesku a všetko ostatné je už dávno 
preč. Vlastne ten piesok mi až tak nechýba. Je ho tu naokolo až príliš veľa...  
   

Symfónia cudzieho tieňa 
 

Búrka prestala a vietor sa ustálil až na koniec nastalo úplné bezvetrie. Dokázal som 
to. Dokázal som prežiť. Moje telo zachvátila únava a tak som zaspal v nepretržitom tichu, 
ktoré nastalo. Prebudil som sa až nasledujúce ráno. Cez plášť prechádzali lúče slnka, ktoré 
sa odrážali od lovcovho lesklého brnenia . Pod plášťom bolo veľmi dusno, pretože vonku 
bolo aspoň tridsať stupňov a ja som pod ním strávil celú noc.  
Odhrnul som plášť, ktorý bol s časti prisypaný pieskom. Mal som šťastie že ma piesok 
celého nezavalil, pretože by som sa určite udusil. Posadil som sa a odvalil tú kopu piesku 
z plášťa. Cítil som hlad aj keď moje telo bolo niekoľko rokov prispôsobené prijímať 
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syntetickú potravu a  tabletky. Bunky v mojom tele sa búrili, lebo im dochádzali zásoby. 
Otvoril som teda vrecko na bunde a vybral z neho jedlo, ktoré som vzal Kanovi. Bola to 
akási pomletá zmiešanina jedlých rastlín v igelitovom sáčku. V jedle skončilo svoju púť aj 
niekoľko nešťastných zrniek piesku. Vyzeralo to dosť nechutne, ale nemal som na výber 
a začal to konzumovať. Rozvalil som sa na plášť a pri jedle  pozoroval  hypnotizujúcu 
oranžovú oblohu. Chuť to nemalo a ťažko sa to prežúvalo . Musel som to neustále zapíjať 
vodou. Keby som zavrel oči, tak by som si mohol predstavovať, že som na pikniku. 

 Po týchto krátkych suchých raňajkách som sa pozbieral a vydal smerom k horám 
predo mnou. Moje hrdlo v tejto horúčave bažilo po vode, ktorá sa z fľaše neodvratne 
míňala až sa po nespočítateľne únavných krokoch pustatinou úplne minula. Kráčal som 
ďalej aj keď som už vôbec nevládal. Oči som skoro vôbec neotváral, pretože som nemal do 
čoho naraziť a slnko sa nebezpečne odrážalo od piesku. Na rozdiel od ostatných dní bolo 
až príliš veľmi horúco. Posledná kvapka kvapaliny poháňajúce moje telo dopadla na jazyk. 
Smäd ma sužoval nadovšetko a všade naokolo nebol ani jeden strom či skala, ktorá by 
vrhala osviežujúci chladný tieň. Začínal som si namýšľať, že som stratený, ale nevzdával 
som sa. Kráčal som ďalej. Od rána som si ani nachvíľu neoddýchol,  pretože som vedel, že 
nesmiem prestať a musím dojsť niekam do bezpečia. Teplota konečne trochu poklesla a ja 
som pred sebou pozoroval svoj vlastný tackajúci sa tieň. Nespoznával som v ňom sám 
seba, ale niekoho iného. Únava mi nedovoľovala rozmýšľať nad ničím iným než nad tým, 
že ju musím prekonať. Takto nepríčetne pozorujúc svoj vlastný tieň som putoval až 
dovtedy, kým sa v ňom neobjavil skalnatý balvan, prekážajúci v mojej ceste. Keby som na 
tento balvan nenatrafil asi by som kráčal ďalej až kým by som neodpadol od vyčerpania.  

Zastal som. Nohy som si už vôbec necítil, ale vládal som ešte pozdvihnúť hlavu a 
pozrieť smerom nahor. Predomnou sa náhle objavili obrovské skaliská nezvyčajného 
pravidelného tvaru, zafarbené do hnedočervenej farby .  Pod nimi bolo mnoho menších 
pováľaných skalísk a balvanov vyzerajúce ako hrozienka v pieskovom jogurte. Dotackal 
som sa k jednému vyššiemu balvanu a hodil sa do jeho tieňa. Bol som taký vyčerpaný, že 
mi vôbec nevadila tvrdá zem a piesok, ktorý sa mi vďaka potu prilepil na pol tváre. Ležal 
som a dýchal zhlboka ako sa len dalo. Pod chladnejším tieňom som nabral trochu síl 
a rozhodol sa do zotmenia prekonať skaly, aby som našiel úkryt pred prípadnou búrkou. 
Po krátkom odpočinku som napokon vyrazil aj keď som sa vôbec necítil dobre. Pristúpil 
som k obrovskému skalnatému masívu, ktorý pripomínal stenu. Bol vysoký a taký strmý, 
že by s ním mali problémy aj profesionálny horolezci žijúci pred katastrofou. Hľadal som 
teda nejaký výstup, či nepravidelnejšiu hrebeňovitú stenu. 

Prechádzal som v blízkosti skál, z ktorých som nespúšťal oči, keď som asi dvesto 
metrov od miesta kde som chcel vystúpiť zbadal trhlinu, či vchod v skale. Bola to 
pravdepodobne jaskyňa. Jediné čo mi prekážalo, bolo, že vchod je na strmej časti skaly vo 
výške asi tridsiatich metrov. Na šplhanie po takejto skale som bol príliš ťažký. Zbavil som 
sa teda pár zásobníkov a hľadal očami najlepší možný výstup. V živote som nešplhal. 
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Obával som sa, že ak by som sa pošmykol určite by som to neprežil. 
 Opatrne som vystupoval po stene a sledoval svoj postup ďalej. Hľadal som každú 

škáru, každý kameň, každú možnú cestu. Ruky sa mi triasli a kamienky sa mi pod nohami 
zosypávali. Dolu som sa radšej nepozeral. Na výšky som od života v bunkri nebol zvyknutý. 
Skalnatá stena bola nebezpečne strmá, ale napokon som svoj cieľ dosiahol. Pred vchodom 
do skalnatej štrbiny, ktorá bola temná ako čierna diera som si radšej zložil z pleca pušku. 
Nikdy som nedržal zbraň a tak mi chvíľu trvalo kým som ju odistil. Našťastie som sa 
o zbrane dosť zaujímal a teoreticky som o nich vedel všetko. Z neistotou a napätím som 
vkročil do temnoty. Prekvapil  ma chládok a príjemne vlhký vzduch prebudiaci moje 
utlmené zmysly. Chvíľku trvalo kým si moje oči zvykli na temnotu, ale potom som už 
pozoroval obrysy jaskyne a vlievajúce sa vonkajšie svetlo. Započúval som sa do zvukov 
temnoty, v ktorých som rozoznal zvuk dopadajúcej vody. Najprv som si myslel, že je to 
halucinácia od vyčerpania, ale zvuk odrážajúcej sa vody o kamene neprestával. Voda 
niekde v diaľke pomaly dopadala a ja som sa snažil poslepiačky nájsť cestu k nej. Chodil 
som od steny k stene až kým som nenašiel vchod do chodby s kadiaľ zvuk vychádzal. S 
neistotou som kráčal k zdroju zvuku, pretože lúče vonkajšieho svetla tu už nedosiahli. 
Nevedel som, či nasledujúci krok nebude krok do priepasti. S puškou som skúmal pevnú 
zem predo mnou. Občas som narazil na stenu, ale potom pokračoval ďalej. Zvuk zosilňoval 
a moje hrdlo horelo túžbou aspoň po kvapke vody. Bol som už dosť blízko, keď som zbadal 
vychádzajúce svetlo spoza zatočenej nízkej jaskynnej chodby. Akoby mi ukazovalo cestu, 
ktorá ma vyvlečie z temnoty. Rýchlo som podišiel k osvetlenej nízkej diere a vliezol do nej. 
Skrčil som sa a prešiel krátkou asi dvoj metrovou chodbičkou do akejsi veľkej jaskynnej 
diery. Na moje prekvapenie bola osvetlená prechádzajúcim svetlom cez hlbokú štrbinu na 
vysokom strope. Nevedel som  aká je táto jaskyňa presne veľká, pretože na okolité steny 
sadal tmavý tieň. Pozrel som sa smerom predo mnou, s kadiaľ vychádzal už zreteľný zvuk 
vody. Pobehol som smerom dopredu a na protiľahlej neosvetlenej stene zbadal prameň 
tečúcej vody vychádzajúci zo steny a dopadajúci o  kamene. Bola to voda, skutočný 
poklad. 

Ani neviem ako a už som sa ocitol pri prameni. Rýchlo som hltal vodu, ktorá bola 
mojou záchranou a na nič iné som v tom momente nemyslel. Namočil som si celú hlavu do 
vody a postupne sa prebúdzal k životu. V momente, keď som sa vytešoval ako malé decko 
sa stalo niečo nečakané. Také nečakané, že by sa mi o tom ani nesnívalo. Z tmavého 
miesta neďaleko mňa sa ozval hlas.  

„Keď vstupuješ do cudzieho domu, ani sa nepozdravíš?!“ ozvalo sa. Vyľakal som sa 
natoľko, že som odskočil dozadu. Ocitol som celý namočený v malom jazierku. So 
strachom som v rýchlosti siahol po puške, keď sa v tme objavilo malé ostré červené 
svetielko.  

„ O to by som sa nepokúšal.“ dopovedal a ja som zbadal malý  červený zameriavač , 
ktorý pomaly blúdil od môjho tela k mojej hlave. Stuhol som od prekvapenia. Pustil som 
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pušku. Tá sa ponorila do vody a čakal čo asi bude nasledovať. Chvíľu bolo ticho.   
„ Vieš, čo si práve pil, cudzinec ?“. zašeptal už trochu pokojnejší hlas. Ešte stále bol 

v tme a vôbec som nevidel, kto na mňa mieri.  
„Ja...Ja som chcel iba ...“ snažil som sa to vysvetliť, keď ma náhle prerušil.  
„To bola posvätná voda, ktorú smie piť len jeden z nás.“ riekol a podišiel z temnoty 

bližšie. Konečne som mu videl do tváre.   
Bol to silný chlapík. Oči sa mu leskli od vchádzajúceho svetla hneď za mnou. Jeho 

dlhé tmavé vlasy na hlave vytvárali akýsi špecifický účes. V strede hlavy mal kratší pruh 
vlasov, ktoré mu na hlave stáli ako kohútovi. Z ľavej strany hlavy mu padali dlhé zvlnené 
vrkoče, v ktorých bolo množstvo kovových malých predmetov. Tie udržiavali vlasy vo 
forme vrkočov, zatiaľ čo na druhej strane hlavy mal vlasy dlhé asi pol centimetra. 
Najdlhšie vlasy mu vychádzali zo zadnej časti hlavy. Nielen jeho účes, ale aj jeho oblečenie 
bolo veľmi zvláštne. Okolo krku mal niekoľko náhrdelníkov z rôzneho materiálu.  Na sebe 
mal iba krátke otrhané nohavice. Na nich bolo o opasok pripevnené lano a dve zásobníky 
zvláštneho tvaru. Všimol som si, že na bočnej strane stehna má pripevnený akýsi dlhý 
zakrivený obojstranný nôž  pripomínajúci zúžené písmeno S. Nahol sa ku mne 
a s úsmevom povedal niečo, čo som v takejto napätej situácii vôbec nečakal a na čo nikdy 
nezabudnem.   

„To znamená, že už si jeden z nás.“ povedal a usmieval sa ďalej. Vôbec som tomu 
vtedy nechápal. Vyzdvihol ma na nohy pričom ma jednou rukou držal za bundu a v druhej 
ruke stále držal zbraň akú som predtým nikdy nevidel. Vyzerala ako automatická puška, 
ale mala zvláštny tvar akoby bola vyrobená akousi novšou technológiu. Spojenie tohto 
divocha a tejto zvláštnej zbrane mi nejako nesedelo. „ Poď. Musím ťa s niekým zoznámiť “ 
poznamenal a viedol ma smerom k akejsi chodbe v jaskynnej stene smerujúca nahor.  

Mohol by som sa vtedy o niečo pokúsiť, ale okrem toho, že tento chlapík na mňa 
zozadu mieril, mi niečo vnútorné nahováralo, aby som pokračoval ďalej. Vošli sme do 
úzkej nepravidelnej skalnatej chodby, kde už vonkajšieho svetlo nedoliehalo. Môj 
spoločník zapol akúsi baterku, z ktorej vychádzalo belavé svetlo. Obzrel som sa dozadu a 
v ruke divocha som zbadal malú modrú baterku značky Corp . Smerovali sme šikmou 
kaskádovitou úzkou chodbou nahor. Po niekoľkých krokoch chodba vyústila do väčšieho 
priestoru ‐ do jaskyne. Tá bola osvetlená odrážajúcimi sa lúčmi od rozsiahleho jaskynného 
jazera. Svetlo vstupovalo z bočnej vysokej štrbiny jaskyne po mojej ľavej strane siahajúca  
skoro až po strop. Pravdepodobne to bol vchod do jaskyne, pred ktorým stála vysoká 
skalnatá stena a človek pri pohľade z vnútra jaskyne videl iba skaly. Jazero bolo také 
priezračné a pokojné, že som mohol rátať kamene na jeho dne. Z pohľadu na galóny 
nedotknutej vody som ostal úplne skamenený. Na druhej strane jazera, oproti nám, som si 
všimol nespočetné množstvo akýchsi obydlí. Jaskyňou sa šírili ľudské hlasy a na moje 
prekvapenie zvuky rozšantených detí hrajúcich sa na druhej strane jazera vo vode. 
Smerovali sme popri jazeru k obydliam, pričom sme prechádzali po chodníku, ktorý bol 
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akoby vysekaný v skalnatej stene. Približovali sme sa a ja som zbadal niekoľko ohnísk, 
obsadených hŕstkami roztrúsených ľudí. Bola to viac početná komunita ľudí. Mnohí z nich 
sa pri ohni prehrabovali v neidentifikovateľných veciach a dávali ich na jednu kopu. 
Z diaľky som presne nerozoznal čo to vlastne robia . Ozbrojených ľudí som videl z diaľky 
len niekoľko. Boli sme asi tridsať metrov od obydlí, keď si nás všimli nejakí ľudia. 

Boli to strážcovia a po tom ako nás zahliadli sa začali chvíľku zhovárať. Následne 
jeden z nich pobehol smerom k obydliam, zatiaľ čo ostatní odistili zbrane. Chlapík, ktorý 
ma viedol, zdvihol na znak pozdravu do výšky ruku a jeden zo strážcov spravil na oplátku 
to isté. Keď sme sa približovali všimol som si, že všetci vyzerajú obdobne ako drsný 
chlapík predo mnou . Vyzeralo to akoby ten účes bolo špecifické označenie určitého rodu, 
či skupiny. 

 „Čerstvé mäsko. Veľmi čerstvé.“ povedal  skupinke strážcov spoločník predo mnou 
a potlačil ma rukou dopredu. Jeden z nich ku mne podišiel, chytil ma za vlasy a pozrel mi 
priamo do očí. Okrem pachu z jeho úst  som v jeho očiach vycítil bezcitnú krvilačnosť 
akoby bol zviera, ktoré si práve obzerá korisť. Adrenalín mi naplnil hlavu a znervóznel 
som.  

„ Tento teda je čerstvý a vyzerá chutne ako malý, maličký červík.“ dodal šialenec 
a výrazne sa usmial. V rýchlosti mi  hlavou prebehol obraz, v ktorom bolo zobrazené ako 
horím v rozpálenom ohni. Tí ostatní sa začali naraz rehliť a nemohli zastaviť smiech z jeho 
slovného pomenovania. Dokonca aj ostatní v diaľke, ktorí nás pozorovali sa rozosmiali. 
Lenže mne veľmi do smiechu nebolo, tie ich vycerené zuby a pach akoby po zdochline ma 
znepokojoval. V hlave mi dookola kolovala jediná jedna myšlienka – Kanibali. Pot mi 
pomaly kĺzal po čele a ja som sa cítil taký bezmocný, že som sa nezmohol ani  nadýchnuť. 
Smiech neprestával a mne pomaly dochádzala trpezlivosť. V rýchlosti som nadobudol 
pocit, že smiech bude trvať dovtedy, kým sa nerozhodnem niečo vykonať. Myšlienku 
nasledoval čin a milióny neurónov z môjho mozgu v rýchlosti preniesli informáciu do rúk, 
ktoré spravili jednoduchý pohyb smerom k mojej hrudi.  V rýchlosti som z vrecka vybral 
pištoľ a odistil. Bez váhania som priložil zbraň pod jeho krk a vystrelil. Guľka prešla cez 
jeho hlavu ako cez nedozretý melón, pričom do okolia vymrštila krv a tkanivo. Červená 
smršť dopadla na moju tvár. Dlhovlasý chlapík s dierou v temene hlavy zmenil vysmiaty 
výraz a zrútil sa na zem. Nervy v jeho tele ešte stále pracovali a krčovito ho hýbali. 
Každému vôkol bolo jasné, že to dlho trvať nebude. Nakoniec stuhol a ja som mal zbraň 
stále namierenú pred seba. Ruka sa mi triasla a môj prst vždy silno zvieral kohútik pištole. 
Smrť toho človeka sa nestala šokujúca len pre mňa. Celá jaskyňa po výstrele stíchla. Ticho, 
ale ako všetko iné na svete nemôže trvať večne. Ozval sa rev a náhle som pocítil obrovský 
tlak na pravú časť tela. Neviem ani ako a hneď som sa ocitol na skalnatej zemi. Okolo mňa 
sa začal rozruch. Nasledovala bolesť po celom mojom tele. V tej rýchlosti som si 
neuvedomil, že ma niekto zozadu pridlávil o zem. Zdvihol mi hlavu a obil mi ju o tvrdú 
skalu podo mnou. Nesmierna bolesť prišla náhle ako prívalová vlna. Nestihol som ani 
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zakričať, keď som za sebou začul zvuk dýky vyliezajúcej z pošvy. Akási ruka ma chytila za 
vlasy a zdvihla mi hlavu. Hneď na to som už na svojom krku pocítil chladnú ostrú oceľ.  
Neotváral som oči, pretože po celej tvári mi stekala hrejivá krv, ktorej kvapky jemne 
dopadali na skalu. Vedel som, že toto je môj koniec. Moje telo mi po náraze hlavy nedalo 
šancu ani pohnúť prstom. Zato moje zmysly a mozog v tej chvíli pracovali neuveriteľne. 
Život si treba ceniť, no môj vtedy visel na vlásku. Bol som úplne na dne čakajúc na smrť, 
pričom som ľutoval sám seba. V momente , keď som pocítil bodavé pichnutie do krku, 
v situácii nedosiahnuteľnej života, sa zrazu z diaľky ozval hlas.  

„Zein! To by stačilo! “   skríkol niekto z diaľky. Čepeľ zastala v svojej dráhe pohybu, 
ale cítil som ju ešte stále v mojom krku. Nastalo ticho a ja som chvíľu počúval intenzívne 
nepretržité dýchanie kata, ktorý mi silno zvieral vlasy na hlave. Čepeľ ochutnávajúca krv 
môjho tela rázne poľavila a zmizla. Potom mi pustil hlavu, pričom neovládajúc svoje telo 
som sa ocitol z namočenou pravou časťou tváre v kaluži vlastnej krvi. Ležal som nevládne 
a v obavách čakal čo sa bude diať.  

„Nechaj ho!“ povedal hlas, ktorý mi pred chvíľou zachránil život.  
„Zabil jedného z nás. Videli ste to! Videli to všetci! Zaslúži si smrť!“ vysvetľoval 

rozhorčene Zein.  
„Ak sa nemýlim, doviedol si ho tu ty? To znamená, že pil z prameňa života. Je jeden 

z nás! ” presviedčal už pokojnejší starecký hlas.  
„ Ešte nie je jeden z nás.“ povedal Zein.   
„Ale jeho duša už s nami je! Zaslúži si šancu tak ako ste ju dostali vy všetci !“ 

zvádzal autoritatívnym hlasom.   
„ Čože?! Vy si myslíte, že táto polomŕtvola prejde skúškou? Pozrite sa všetci naňho 

veď sa ani nepostaví na nohy! Odrežem mu hlavu a hodím potkanom! “ zreval agresívne 
Zein.  

„Azda si zabudol na naše učenie? Ukľudni sa ! Nikto z nás nesmie podceňovať 
ľudského ducha. Nezabúdaj na to čím si, čím sme a čím môže byť aj on !“ povedal 
vodcovský starší hlas. V dave okolo mňa nastal rozruch. Moje zmysly otupeli a stratil som 
na chvíľu vedomie. Cítiť som začal až po chvíľke. Niekto ma obrátil, chytil za ruky a začal 
ťahať po zemi.  

Po niekoľkých metroch tvrdých skál so mnou zastal. Začal ma zdvíhať zo zeme 
a hneď na to ma hodil do vody. Bol to úžasný pocit, ako keď sa prebudíte uprostred noci 
z nočnej móry. V mojom prípade to bolo prebudenie do tvrdej reality. Niekoľko krát ma 
namočili do vody, že som sa jej skoro nadýchal a potom ma položili na zem. Pocítil som 
štipľavú bolesť po povrchnej rane od noža v krku. Ako som sa spamätával, tak ma niekto 
začal prehľadávať. Otvoril som oči, porozhliadal okolo a posadil sa. Tiekla zo mňa voda a z 
rán určite ešte trochu krvi. Ocitol som sa na okraji jaskynného jazera. Okolo mňa stálo 
niekoľko ozbrojených mužov, ktorí na mňa mierili ako na niekoľko násobného masového 
vraha. Jeden z nich sa mi hrabal vo vreckách a hádzal nájdené veci na zem. Cítil som sa 
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úplne bezbranný a beznádejný ako malý pudlík pred zúrivým dobermanom.  
Prehľadali ma úplne celého a vzali úplne všetko. Potom ma jeden z nich postavil na 

nohy a ukázal mi smer kadiaľ mám ísť. Stál som na nohách, ale mal som ich ťažké ako 
balvany. Po niekoľkých krokoch som sa rozhýbal. Viedli ma cez obydlia ku skalnej stene 
naproti. Prechádzali sme pomedzi ľudí, ktorí na mňa veľmi divne civeli. Medzi nimi boli aj 
malé deti, tie keď ma uvideli, tak sa hneď rozplakali a s krikom odbehli preč. Pri ich reakcii 
som si pripadal akoby som vstal z mŕtvych ,ale mne to bolo vtedy úplne jedno. Zrazu som 
po blízku zacítil vôňu pečeného mäsa.  Na chvíľu som zastal a pri jednom z obydlí som 
zbadal rodinu ako pri malom ohni  opeká krysy. Celá rodina si práve pochutnávala 
a chrumkala potkanie chvosty. Prišlo mi z toho zle aj keď na druhej strane som bol rád. 
Zistil som, že som sa mýlil a nie sú to kanibali. Začalo ma mrzieť, že z môjho nepochopenia 
a strachu niekto zaplatil životom. Pomyslel som na to, že onedlho túto chybu možno 
splatím stratou môjho vlastného života. Moje zamýšľanie prerušil tupý náraz s pažbou 
zbrane do chrbta. Padol som náhle na kolená.  

„ Na čo čumíš!“ skríkol jeden z chlapov. Vstal som a bez slova kráčal ďalej.  
Došli sme k skalnatej stene tvoriacu zadnú stenu tejto obrovitánskej jaskyne. Okolo 

postávalo niekoľko desiatok ľudí. Predo mnou som v skalnatej stene zbadal vstupnú 
chodbu, ktorú navonok tvorila zvláštna klenba. Do skál boli povysekávané zvláštne 
obrazce. Niektoré z tých znakov som už niekde videl, ale nevedel som si vybaviť kde. 
Vyzeralo to ako vstupná brána do akejsi hrobky, popísaná neznámymi znakmi. Z davu sa 
vynoril zvláštny starec kráčajúc pomaly ku mne. Mal biele dlhé vlasy a bradu skoro ako 
sneh. K tomu aby, vyzeral ako Santa klaus  mu chýbalo iba veľké brucho a červený oblek. 
Jeho oči mali ostro hnedozelenú farbu a pripomínali mi pohľad hada. Na sebe mal po zem 
dlhý špinavý plášť a nespočetne veľa náhrdelníkov, ktoré sa pri pohybe o seba obíjali a 
vydávali štrngajúci zvuk. V ruke držal dlhú dreveno‐železnú palicu, ktorou sa podopieral. 
Podišiel ku mne a dlaňou sa dotkol mojej hrude, pričom sa neustále pozeral priamo do 
mojich očí.  

„ Teraz prejdeš skúškou ducha. Ak uspeješ u dračieho oka, ktoré ťa príjme prežiješ. 
Ak nie, čaká ťa iba smrť!“ povedal starec a pozrel sa na chvíľu smerom k davu. Potom sa 
otočil a pokračoval.  

„Poviem ti len tieto slová. Táto jaskyňa má len jeden vchod a jeden východ. 
Nasleduj dračie oko a zachovaj si čisté myšlienky. Ak sa stretneme na druhej strane, budeš 
patriť medzi nás.“ dopovedal a ukázal rukou smerom k bráne. Bez slova som k nej podišiel 
a obzrel sa dozadu  na dav, ktorý zhlučnel. Pozrel som sa ešte raz na bieleho starca a na 
jeho strnulý pohľad. Spravil som pár nesmelých krokov a s malou nádejou na záchranu 
vkročil dnu. 

  
Všetkých nás to raz čaká 
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Ocitol som v nejakej dlhej úzkej  pravidelne hranatej chodbe, ktorá bola osvetlená 
na jej konci. Voda sa zo mňa stále liala. Utrel som si štípajúcu ranu na hlave a rozmýšľal 
o tom čo mi ten človek vlastne pred chvíľou povedal. Nechápal som tomu a tak som 
spravil pár krokov vpred.   

Steny, strop a podlaha boli vysekané veľmi presne a pravidelne, akoby boli tvorené 
z jedného kamenného celku. Pristúpil som k bočnej stene a dotkol sa jej. V tom momente 
sa okolím ozval akýsi šepot. Preľakalo ma to natoľko, že som sa okamžite rozbehol späť. 
Zastavil som sa až na hrudi jedného zo strážcov, ktorý ma sotil späť a ja som spadol na 
zem. So strachom som lapal po dychu, keď sa tu zrazu ten šepot ozval opäť. „ Toto je 
šialené! Pusťte ma von!“ zúfalo som zvolal a zahľadel sa na strážcov, ktorí stáli pred 
vchodom úplne bez pohybu. Po niekoľkých sekundách som od nich dostal jedinú odpoveď. 
Jeden z nich odistil pušku a namieril na mňa. Prehltol som posledné sústo suchých slín 
a postavil sa na nohy. Chytil som sa za hlavu, zhlboka sa nadýchol a spravil pár krokov 
vpred. Ten zvláštny hlas prišiel opäť. Zastal som a zavrel oči. Cítil som silný tlak v ušiach 
a začali mi meravieť ruky. Náhle sa v mojej mysli vracali spomienky z môjho života. 
Nedokázal som to kontrolovať akoby mi niekto prikazoval, aby som si na to všetko 
spomenul a on mohol vidieť čo som všetko zažil. Hlas sa zintenzívňoval až natoľko, že som 
mal pocit akoby mi niekto práve šepotal do ucha. Bola to reč akú som nepoznal a vyznelo 
to akoby rozprávalo niekoľko osôb naraz. Strach mi nedovolil, aby som otvoril oči a tak 
som pomaly pokračoval ďalej. V mojej pamäti som sa natoľko sústredil až som prestával 
vnímať okolie. Po chvíľke som si už necítil nohy a nevedel som či kráčam alebo stojím.  

Mal som pocit akoby som vystúpil zo svojho tela a nič z mojej hmotnej stránky mi 
už nechýbalo. Už som si ani neuvedomoval či mám otvorené oči alebo nie. Náhle hlas 
stíchol a v mojej mysli došlo k uvoľneniu. Začal som opäť cítiť svoje telo a zmysly sa 
vracali späť. Otvoril som oči, ale na vôkol sa rozprestierala taká nepredstaviteľná čierna 
tma akú som ani v tých najtmavších kútoch bunkra nikdy nevidel. Akoby som prešiel 
akousi  fiktívnou bránou oddeľujúcou svet od neznámej dimenzie. Pocítil som chlad 
a nepríjemný zápach, ktorý sa rozptýlil v ovzduší. Bol som úplne stratený. Nevidel som si 
ani na špičku nosa. Zrazu nebolo ani cesty späť ani cesty vpred. Cítil som sa ako slepec 
uväznení v temnote. Našťastie som ešte stále cítil pevnú zem pod nohami, preto som zo 
zúfalosti spravil pár opatrných krokov dopredu. Zastal som, pretože som zrazu naokolo 
pocítil teplo. Teplota sa zvyšovala a ja som začal cítiť, že to teplo sa tvorí v mojom 
vlastnom tele. Náhle prišla obrovská bolesť a pálenie ako keby mi na miesto krvi v žilách 
prúdila  vriaca kvapalina. V tej chvíli som vôbec nerozmýšľal nad tým, čo vlastne spôsobilo 
túto teplotu. Vnútornosti v mojom tele sa pomaly varili a ja som od bolesti padol na 
kolená. Predo mnou som zaregistroval akési svetlo, ktoré sa v rýchlosti objavilo. 
V kŕčovitých bolestiach som zdvihol hlavu a  neďaleko odo mňa som zbadal najúžasnejšiu 
vec v mojom živote. Bolo to neopísateľné obrovské červené oko, ktoré bolo akoby 
utvorené z červeno‐oranžových elektrických výbojov a plamienkov. To gigantické oko 
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hľadelo rovno na mňa, pričom sa vôbec nepohlo z miesta. Bolo obrovské ako slnko a mne 
sa zrazu stratila zem pod nohami. Ocitol som sa v priestore, akoby som sa vznášal v 
nekonečnom vesmíre, kde je nulová gravitácia. Moje telo zvnútra viac a viac horelo a tak 
som pomaličky trpel neskutočnou bolesťou. Nestrhol som pohľad z dračieho oka. Neustále 
som si v mysli pripomínal, že mám mať čisté myšlienky, pretože to všetko naokolo, aj tá 
nesmierna bolesť nie je skutočná. Tá chvíľa v bolesti sa mi zdala nekonečná, keď sa zrazu 
všade okolo mňa ozvali opäť akési šepotavé hlasy.  
Aj keď som už mal dosť veľký strach, tieto zvuky ma nenormálne vystrašili na smrť.  

Zvuky a hlasy nariekajúcich  mužov žien ba dokonca aj detí poletovali okolo mňa. 
Niekoľko krát sa mi zdalo, že mi niekto šepotá rovno za chrbtom, ale keď som siahol rukou 
okolo mňa, nikto naokolo nebol. Úplne som z toho šalel a zvuky som prerušoval mojím 
revom do prázdna. Po chvíľke sa hlasy vytratili a ja som sa pozrel na dračie oko, z ktorého 
vyšiel ozrutný hlas hovoriaci neznámym jazykom. Jeho mohutnosť a sila mi skoro vyrazila 
ušné bubienky. Vôbec som nerozumel tomuto jazyku. Hlavou mi, ale preblesli rôzne 
obrazy. Doteraz si na nich ešte čerstvo pamätám. Videl som mnohé neznáme miesta a 
rôzne udalosti, v ktorých som videl sám seba. Všetko sa v mojej mysli odohralo veľmi 
rýchlo. Nadobudol som pocit, že tieto miesta poznám a že sa to všetko odohralo niekedy 
veľmi dávno, ale  vedel som, že to tak nie je, pretože som nakoniec videl aj vlastnú smrť. 
Bolo to desivé. Keď oko stíchlo v momente zmizlo v temnote a bolesť ustúpila. 
Nepamätám si, čo sa dialo potom. Viem  len, že nastalo hrobové ticho a tma. 

Otvoril som oči a zhlboka sa nadýchol. Bolo to, akoby som to spravil po prvý krát 
v živote. Ako keby som sa znovu narodil. Ležal som tvárou k zemi a pohľadom som skúmal 
okolie. Chvíľkami som rozmýšľal či už niesom po smrti. Rozhliadol som sa okolo seba 
a zistil, že sa nachádzam v akejsi malej jaskyni. Cez malú škáru v strope vchádzalo denné 
svetlo a jemne osvetľovalo okolie.  Očistil som si tvár od malých kamienkov, ktoré sa mi 
zaryli do tváre a zanechali mierny otlačok v koži. Rozmýšľal som nad tým ako sa to všetko 
mohlo stať. Ako to, že som si nepamätal pád na zem a čo to všetko vlastne pred chvíľou 
bolo. Tie obrazy v mojej mysli som si čerstvo pamätal a naháňali mi strach. Postavil som 
sa a vo vnútri nadobudol akýsi zvláštny pocit. Zdalo sa mi akoby som toto miesto veľmi 
dobre poznal. Akoby som tu strávil svoje detstvo a cítil sa tu príjemne.  

Zrazu sa za mnou zjavilo akési slabé svetlo. Zistil som, že vychádza zo skalnatej 
škáry v skale nado mnou. Pochopil som to ako znamenie a vydal sa tým smerom. Skalnatá 
škára bola strmá úzka hrebeňovitá chodba smerujúca nahor. Na moje prekvapenie som 
zistil, že svetlo vychádza zo zapálenej pochodne, ktorú držal biely starec v ruke na vrchu. 
Šplhal som sklanatou škárou k starcovi s istotou, že som blízko konca. Lenže táto škára 
bola dosť strmá a ja som pomaly nestačil so silami šplhať ďalej. S každým postupom ďalej 
som si hľadal maličkú škáru o ktorú by som sa zachytil. Po pár metroch sa mi začali 
podlamovať nohy a sily ma začali neodkladne opúšťať. Akoby už nestačilo to, čím všetkým 
som prešiel. Visel som pricapený k stene. Nohy sa mi od vyčerpania triasli a rukami som sa 
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ledva pridržiaval. Mohol som zísť dole, ale vzdať som to nechcel. Spomenul som si na 
starcove slová. Túžil som žiť a nie zomrieť. Túžil som po tom ako nikdy predtým. 
Nevšimajúc bolesť a ubúdajúcich síl som pokračoval ďalej. Bol som už na vrchole, keď sa 
mi pod nohami pošmykol kameň. Ostal som vysieť s rukami opretými o vrchnú skalu. 
Nevládal som sa vyštverať na vrch a snažil sa nohami uchytiť o skalu, ale nedalo sa. Pozrel 
som sa nahor, kde nado mnou nie ani meter stál starec. Udychčaný a bezvládny som sa 
mu pozrel priamo do očí. Čakal som, že mi podá ruku a pomôže, ale nestalo sa tak. Starec 
sa otočil a zmizol. Vládal som ledva dýchať a tento kúsok bol pre mňa neprekonateľný. 
Rozhodol som sa, že to len tak nevzdám, hlavne potom všetkom čo som zažil. Prekonať 
túto malú vzdialenosť bolo ťažšie ako všetko predtým. Moje napnuté údy, ktoré udržiavali 
telo  pricapené na skale ochabovali a ja som sa z posledných síl vyšvihol a uchytil lakťom o 
povrch. Bolo to akoby som práve preskočil päť metrovú priepasť. Nohami som začal 
hrabať o skalu, z ktorej sa valili ulomené kúsky. Konečne som dosiahol svoj cieľ. Vytiahol 
som nohy z diery a celý zadychčaný sa prevalil na chrbát. Po chvíľke som zdvihol hlavu 
a otvoril oči. Nevšimol som si, že predo mnou stojí záhadný starec a za ním hromada 
zvedavcov .  

Na chvíľu som prestal dýchať a pozoroval dav bez pohybu pripomínajúci kamenné 
stĺpy. Starec mal strnutý pohľad a ani okom nežmurkol. Práve keď som sa rozhodol niečo 
povedať, otočil sa a mávol rukou. Dav bez slova zišiel dole a ja som si až vtedy uvedomil 
,že som na vrcholu skalnatého masívu späť v obrovskej jaskyni s jazerom. Pozbieral som sa 
a vstal. Z môjho úspechu nikto nejasal, nikto ani len slovka nevydal. Jediné čo som tam 
dole získal bol môj vlastný život. 

Starec ku mne okamžite podišiel, pričom držal fakľu v jednej ruke a palicu v druhej.  
„ Tvoj duch je silný, silnejší ako si myslíš. Predstúpil si pred dračie oko, veľkého 

tvorcu a on ťa prijal. V tvojej krvi putuje voda z prameňa života, ktorú budeš od teraz 
uctievať a ochraňovať. Všetko sa teraz v tvojom živote zmení. Uvidíš veci ináč ako 
doposiaľ. Si jeden z nás ... jeden z dračieho ľudu.“ povedal a podišiel ku mne ešte bližšie. 
Ja som len nehybne stál a rozmýšľal o tom čo som v temnej jaskyni vlastne videl. Ešte 
stále som si to nevedel vysvetliť. Mal som už otázku na jazyku, keď v tom starec pozrel na 
mňa a začal rozprávať.  

„Viem na čo teraz myslíš a na čo by si sa ma chcel spýtať. To čo ti veľké dračie oko 
ukázalo bol tvoj osud. Spečatil sa na tomto mieste. Si jedným z nás aj napriek tomu, čo sa 
stalo predtým. Na všetko môžeš zabudnúť. Práve teraz si sa narodil chlapče. Si v novom 
svete. Vidím v tvojom duchu veľmi silného bojovníka. Ešte sám nevieš čoho všetkého si 
schopný. Na to bude čas. Teraz  odpočívaj.“ dopovedal a mne sa zrazu zatmelo pred očami 
a posledné čo som videl bolo  denné svetlo, ktoré vchádzalo a osvetľovalo jaskyňu cez 
maličké škáry na strope tak, že vyzerali ako padajúce kométy na nebi. 
  Neviem či som mal halucinácie, alebo či som sníval, ale ocitol som sa späť v bunkri. 
V mojom domove. Sedel som zrazu v bare u Luia, kde väčšina ľudí vždy posedávalo 
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a popíjalo syntetické pivo. Všade vládla pohoda. Dokonca tu sedel aj Bubu s partiou 
a práve sa rozprávali o bežných veciach v bunkri, ako vždy. Na snímacej stene, ktorá bola 
vlastne jedna veľká stena bežali klasické snímky prírody a zvierat. Väčšinou ukazovali 
prírodu, ktorú už nikto od veľkého konca nevidel. Občas tu dávali staré filmy a v poslednej 
dobe aj komické scény, ktoré začali nakrúcať nádejní herci v bunkri, ale väčšinou tu dávali 
tieto nádherné scény prírody. Pred obrazovkou sedelo niekoľko starších inžiniérov. Práve 
na obrazovke obdivovali lúku, po ktorej behali zajace. Táto prekrásna zelená lúka vyzerala 
presne tak ako som ju videl v osudný deň pred bunkrom. Mnohí z tých, ktorí sledovali túto 
hru prírody to už videli po niekoľko stí krát, ale nedokázali v sebe udržať slzy a smútok za 
dávno zničeným svetom. Všetko vyzeralo ako po starom, keď som zrazu pri vchode do 
baru zbadal moju malú sestričku. Vyzerala krásne ako vždy. Usmievala sa ako malý šibal 
a ukazovala na chodbu von z baru. Nič nehovorila len ukazovala neustále na chodbu 
a smiala sa akoby sa chcela hrať. Podišiel som ku nej a ona ma chytila za ruku. Potom sme 
vykročili von z baru do veľmi dlhej chodby, na konci ktorej bolo vidieť dvere. Na moje 
prekvapenie boli dvere drevené a my sme sa ocitli v chodbe, ktorá mala biele steny aké 
sme mali niekedy u nás v dome. Kráčali sme pomaly a sestrička mi po ceste povedala, že 
ideme za ockom. V tom momente som mal pocit radosti a nádeje, že ho uvidím.  

Začali sme spolu utekať tou úzkou chodbou plní nedočkavosti. Bežali sme a bežali 
bez prestania a mne sa zdalo, že to trvá už niekoľko hodín. Všimol som si, že sa pomaličky 
približujeme k nášmu cieľu, ale niečo sa mi nezdalo. Keď sme sa pomaly približovali všimol 
som si, že je chodba čoraz viac menej osvetlená a my sa rútime do temnoty, ale nemohol 
som zastaviť. Moje nohy som vôbec neovládal. Pripadal som si ako rútiaci sa vlak 
s pokazenými brzdami. Než som si stihol uvedomiť, že niet cesty späť, stál som zrazu pár 
krokov pred dverami držiac malú rúčku mojej sestričky, ktorá na mňa veľmi šťastne a 
nedočkavo pozerala. Vytrhla sa mi z ruky a rýchlo pribehla k dverám aby ich otvorila. 
Vtedy som nabral akýsi zvláštny pocit úzkosti. V momente keď siahala po kľučke, 
nasledovala obrovská rana  
a dvere sa rozleteli na kusy.  Temnú chodbu osvetlilo oslepujúce denné svetlo, v ktorom 
sa  
v rýchlosti mihla akási postava a vtrhla do vnútra. Zaregistroval som iba nepravidelné  
a hybridné obrysy tvora. Vedel som kto stojí predo mnou. Tvár tejto znetvorenej postavy 
sa podobala môjmu vlastnému otcovi. Hrôza a strach ma celého naplnili. V momente keď 
sa netvor odrazil všetkými končatinami od zeme a skočil na mňa som sa v strede tejto 
nočnej móry prebudil. 
   

Nádej je tu vždy 
 

Vyskočil som do sedu. Pot obaľoval moje skrehnuté telo. Ocitol som sa na posteli 
v nejakom prítulnom drobnom obydlí. Na sebe som mal iba tričko. Nemal som poňatia kde 
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je lovcovo brnenie a moja bunda z bázy.  Bol som prikrytý utkanou dekou a v okolí sa 
rozplývala príjemná vôňa. Niekto po blízku mňa ma chytil za rameno a ja som sa 
v momente otočil. Náhle všetka tá hrôza, strach a beznádej z nepríjemnej nočnej móry 
pominula, keď sa môj pohľad stretol s nevinnými krásnymi tmavými očami nádherného 
mladého dievčaťa. Pri pohľade na ňu som prestal dýchať a niekoľko sekúnd som od nej 
nijako nemohol odtrhnúť oči. Mala prekrásne ebenové dlhé vlasy, nádhernú nežnú tvár 
plnú očakávania, šťastia a spokojnosti. Oči sa jej trblietali ako zafírové iskry a jej úsmev, 
by rozveselil každú živú bytosť. Vplyvom jej krásy som skamenel a z mojich úst nevyšlo ani 
jedno slovo. Prekvapený z jej krásy som sa zmohol len na jej pozorovanie. Bola jedinečná 
a odlišná od dievčat aké som poznal z bunkru. Určite to nebolo iba tým, že oni žili 
v uzavretej kovovej kanvici, zatiaľ čo títo ľudia v tejto prírodnej jaskyni. Bola odlišná tým, 
že z jej vnútra vyžarovalo niečo čo som zatiaľ u žiadneho dievčaťa nezažil. Cítil som to 
všade okolo seba. V tú chvíľu som dúfal, že niečo podobné cíti aj ona ku mne. Neviem či sa 
to  dá nazvať láska na prvý pohľad, ale od tohoto momentu som sa do nej úplne zbláznil. 
Po chvíľke môjho pozorovania, si to všimla usmiala sa a strhla pohľad z mojich očí. Zobrala 
mokrú handričku z poličky, ktorá bola vlastne zhrdzavený kovový stojan na žuvačky. Ešte 
stále bolo vidno vyblednutú zelenú reklamu. Priblížila sa ku mne a začala mi utierať pot 
z tváre.  Jej dotyk bol jemný ako vánok a jej vlasy voňali krásne ako rozkvitajúce stromy. 
Chcel som jej to povedať, ale nedokázal som.  

„Volám sa Athia.“ vyšlo zrazu z jej pier.  
„ Ja ..ja...som Lama ... Dave.“ vytackal som zo seba.  
„ Takže Lama alebo Dave?“ usmiala sa a handričkou mi prechádzala ranu, ktorú mi 

uštedril Zein úderom o skalu.  
„ Dave.“ povedal som už konečne plynulo.  
„ Lama ? To je ale meno.“ zasmiala sa a ja som sa na náznak súhlasu zasmial tiež. 

Otočila sa a z pomedzi rôznych kanvičiek vybrala malú sklenenú mištičku, v ktorej bola 
akási zvláštna hnedá zmes.  

„Čo je to ?“ spýtal som sa.  
„To je výťažok z kvetín. Neboj sa pomôže ti to.“ povedala a začala mi s tou 

zvláštnou zapáchajúcou zmesou potierať rany. Vôbec mi ten zápach nevadil, ale uvedomil 
som si, že to čo mi povedal starec o novom začiatku začína byť pravdou.  

„S kadiaľ sú tieto kvety, Teda ... Chcel som povedať, že nikde na okolo som zeleň 
nevidel ? " zvedavo som sa spýtal.  

„Sú zo samého srdca zeme, z našej záhrady. Asi poslednej záhrady." povedala 
trošku smutnejším hlasom. Videl som, že ju to trochu trápi.  

„Záhrada? chcel by som ju vidieť... aspoň na chvíľu." povedal som a na jej tvári som 
opäť zbadal úsmev, ktorý sa rozplýval do okolia ako lúče slnka v temnej komnate.  

„Naozaj by si chcel ?“ spýtala sa a odložila mištičku na miesto, kde som si až vtedy 
všimol niekoľko vysušených rastlín. Aj keď boli vysušené, boli nádherné ako ona.  
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„Ak sú tie kvety také krásne ako ty, neváham ani chvíľku." neudržal som sa a smelo 
som povedal, pričom som sledoval jej reakciu. Prekvapilo ju to. Akoby to nečakala a chcela 
mi niečo naznačiť. 

 „ Myslím, žeby si mal oddychovať. Si ranený a ... a určite si zďaleka. Len lež, 
pokojne. Na to bude ešte čas.“ vysvetľovala.  

„Nie, naozaj ... veľmi rád by som to videl.“ povedal som a vstal z postele. Rýchlo 
som vliezol do topánok a obliekol si dotrhané tričko.  

„Poď, ukáž mi to." navrhoval som. Athia akoby chvíľu váhala, no usmiala sa 
a prikývla.  Spravil som krok a odhrnul záves. Až vtedy som si uvedomil, že celé toto 
obydlie je prikryté pospájanými látkami ako stan. Naokolo bolo množstvo takýchto 
podobných príbytkov.  
Cítil som sa ako v dedine akéhosi prehistorického kmeňa. Pred vchodom sedeli dvaja 
muži. Keď ma zbadali v momente vyskočili na nohy a popadli zbrane. 

„Je všetko v poriadku Athia ? " povedal jeden z nich a pozrel na mňa ako dozorca na 
väzňa.  

" Nič sa nedeje, Goltar? Čo tu robíte ? Nemali by ste ...“ prekvapivo sa spýtala.  
„Máme rozkazy, zlato.“ odvrkol mohutný vysoký chlap menom Goltar. Bol to muž v 

najlepších rokoch a vyzeral ako obrovský golem. Na hlave mal krátke vlasy , iba zo zadu 
mu vystŕčalo množstvo tenkých šibalských vrkočov. Na tvári a na krku mal niekoľko 
starých jaziev, ktoré svedčili o tom, že zažil veľa bojových stretnutí blízkeho druhu.  
    „Ideme do záhrady. Dovolíš ?“ riekla náhle.   

„Pochop, že ťa nemôžeme spustiť z očí pokiaľ si s týmto tu. Je to zviera!“ skrýkol 
Goltar. V jeho očiach som videl nenávisť voči mne a ani som sa mu nečudoval. Podišiel ku 
mne a ja som sa zrazu cítil ako mravec oproti slonovi.  

„Daj mi šancu, čo len maličkú tam vonku. Tak buď chlap, nech ťa vykuchtám 
zaživa!“ zareval chrapľavým hlasom a jeho tvár hneď nabrala červenkastú farbu. Všimol 
som si, že po jeho reve z obydlí povychádzalo niekoľko zvedavých ľudí.  

„Kto vám dal takýto príkaz? Veď už patrí k nám. Dračie oko ho prijalo. Dajte mu 
pokoj.“ presvedčovala Athia.  

„Včera vypálil dieru Sothysovi do krku a dnes je z neho nový človek ? ha? Čo si už 
na to zabudla? Nikto sa za deň nezmení Athia. Okrem toho humusu, čo mu sedí presne na 
jeho ksicht nevidím nič nové.“ dopovedal a obaja sa z chuti začali rehotať. Až vtedy som si 
uvedomil, že mám na tvári stále tú divnú zmes. Cítil som sa hlúpo a tak som sa toho zo 
mňa čo najrýchlejšie zbavil.  

„Ako zmenilo dračie oko teba Goltar? Už si na to nepamätáš!? " pripomenula a on 
sa nachvíľu zahľadel do zeme. 

„Od kedy vodíš nováčikov do záhrady, zlato? To sa niekomu nebude páčiť.“ 
konštatoval  Gotlar a otočil sa akoby chcel odísť preč.  

„Vieš s kým sa rozprávaš ...“ Athin hlas prerušil druhý chlap, ktorý až teraz konečne 
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niečo prehovoril. 
 „ Pozri. Zein nás poslal aby sme ťa ochraňovali.“ povedal druhý chlap, ktorý vyzeral 

byť trochu rozumnejší ako jeho spoločník.  
„Tak mu povedzte, že ja poslíkov nepotrebujem.“ dopovedala a naznačila, aby som 

ju nasledoval. Neváhal som a vykročil za ňou. Tí dvaja sa niečo dohadovali a potom nás 
začali sledovať. Uvedomil som si, že ju vlastne nepoznám a všetko okolo mňa je mi cudzie. 
Včera som mohol zomrieť, ale pri pohľade na ňu som mal pocit akoby som ju poznal už 
celý život. Kráčal som vedľa nej, po vychodenom chodníku medzi obydliami z ktorých 
občas vyšlo niekoľko ľudí. V ich očiach som videl, že ma v láske veľmi nemajú. Chvíľu sme 
sa nerozprávali, iba sme kráčali k zadnej skalnatej stene, kde som z diaľky zbadal vchod do 
posvätnej jaskyne s dračím okom. Prešli sme popri vstupnej klenbe smerom k skale, ktorá 
mala šikmé stúpanie smerom na hor k akémusi vchodu v niekoľko metrovej výške.  V tejto 
skale boli umelo vykresané schody až k vrcholu. Tieto vkresané schody tvorili chodníkový 
systém v bočných stenách celej jaskyne. Z diaľky ich bolo vidieť neúrekom. Približne 
v polovici som zastal a pozrel sa smerom nadol. Zbadal som mojich dvoch opatrovateľov 
ako sa s námahou štverajú nahor.  

Až teraz som spozoroval obrovské množstvo vody v jaskynnom jazere, na ktorom v 
pokoji tančili lesknúce sa lúče slnka. Vchádzali dnu zo škár v strope a z veľkého vchodu. 
Pri odrážaní od hladiny na jazere osvetľovali slabým denným svetlom celú jaskyňu. Bolo 
na tom niečo magické. Athia si všimla, že som zastal. Podišla ku mne a pozrela sa nadol. 
Keď zistila, že sú tí dvaja asi desať metrov za nami, usmiala sa a pozrela na mňa hravým 
pohľadom ako nezbedné dieťa.  

„ Poď rýchlo!“ zvolala a rozbehla sa nahor. Nasledoval som ju, ale nestíhal som ju 
dobehnúť. Bola rýchla ako líška.  

„ No poď , poď! “  neustále ma hecovala.  
„ Počkaj.“ povedal som, ale to už bolo neskoro. Stratila sa mi z dohľadu. Zdola sa 

ozýval Goltarov hlas. Jeho rev mi nahnal strach, no keď som sa pozrel nadol a videl ako sa 
celý udychčaný rúti nahor, vduchu som za zasmial. Zhora vyzeral veľmi smiešne. Skoro ako 
prasa súce na zabíjačku. Rýchlo som sa poponáhľal aby ma nedohonili aj keď som vedel, 
že ma niečo pred nimi chráni. Niečo ako určitý zákon, ktorý som zatiaľ nepoznal. Keby som 
bol niekde mimo tejto magickej jaskyne určite by ma rozsekal na kusy. Tu si to nedovolil. 
Vyštveral som sa na vrch a zistil, že navrchu je vchod do ďalších  jaskynných chodieb. Bolo 
ich niekoľko a Athia nebola nikde naokolo. Pri vchode som zavolal na ňu, no nič sa 
neozvalo. Obzrel som sa dozadu a tí dvaja boli už len pár desiatok schodov odo mňa. 
Rýchlo som vkročil do jednej z chodieb no to slabé svetlo sa pomaly strácalo a ja som sa 
začal orientovať pomocou rúk. Volal som na Athiu, lenže ona sa neozývala. Držal som sa 
pri jednej stene a pokračoval popri nej opatrne ďalej. Po niekoľkých krokoch som za sebou 
počul hlasy. Nemohol to byť nikto iný než moji dvaja dozorcovia, ktorý konečne dosiahli 
vrchol. Počul som ako dýchajú zhlboka, pretože sme im dali poriadne zabrať. Potom sa 
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z vchodu, s kadiaľ som prišiel, mihalo svetlo, pravdepodobne z baterky. Bola určite taká 
istá akú mal Zein. Ešte stále mi vtedy nešlo do hlavy skadiaľ tie baterky mohli mať. 
Pokračoval som potichu a pomaličky ďalej, aby ma neobjavili. Bola to ako hra na 
schovávanú, pričom som neustále šepkal Athine meno. Bol som už v rozpakoch, pretože sa 
tí dvaja rozdelili a kričali na mňa rôzne vyhrážky a počul som aj ako si pre každý prípad 
odisťujú zbrane. Zastal som a stiahol sa k stene, pretože sa svetlo chodbou už približovalo, 
keď ma v tom zrazu niekto chytil za ruku. Vedel som, že je to nemôže byť nikto iný než 
ona. Jej dotyk bol veľmi nežný, jemný a hrejúci. Bolo to úžasné, akoby som v nekonečnej 
tme našiel konečne svetlo vedúce ma von. V tom krátkom momente mi bolo všetko jedno. 
Bol to pre mňa najkrajší pocit aký som kedy v živote zažil aj keď trval len veľmi krátko. Od 
kedy som vstúpil do bunkru som sa cítil po dlhšom čase po prvý krát naozaj šťastný. Athia 
ma viedla jaskynnými chodbami. Nevidel som nič, no ona sa pohybovala akoby celú cestu 
poznala po slepiačky úplne naspamäť. Prešli sme hádam pár desiatok metrov a ja som už 
cítil vôňu rastlín akoby som bol niekde uprostred lúky plnej kvetov. Zrazu sme vstúpili do 
skalnatého priestoru plného rastlín všelijakého druhu. Chvíľu som zastal a díval sa na to 
ako na zázrak. Neveril som, že k rastlinám a kvetom, ktoré rástli všade budem raz niečo 
také cítiť. Tej zelene, ktorá oživovala všetko naokolo sa nič nevyrovnalo. Bol som tým 
úplne zaskočený.  

Táto jaskynná bublina mala na vrchu nemalú dieru, ktorou sa dnu dostávalo slnečné 
svetlo.K dokonalosti mi chýbala už len svetlomodrá obloha. Žiaľ tá bola stále oranžovo‐
hnedá. 
Medzi rastlinami som zbadal aj množstvo malých stromov, ktoré boli zasadené len 
nedávno.  
V záhrade bolo niekoľko žien, ktoré sa opatrne starali o tento prírodný poklad. Nad celou 
záhradou bol umelo vytvorený zavlažovací systém vytvorený starými rúrami a voda sa do 
záhrady dostávala z jaskynného jazera. Po stenách som zbadal zostavené lešenie, ktoré 
smerovalo k viacerým vyššie položeným jaskynným otvorom. Tento dokonalý systém 
chodieb a otvorov mi pripomínal bunker. Prechádzali sme záhradou. Dostali sme až  do 
stredu, kde sme zastali a ja som sa ocitol akoby v strede pralesa.  

„ Je to niečo úžasné “ povedal som.  
„Nachádza sa tu množstvo  rastlín. Sú veľmi vzácne. Zozbierali sme ich a doniesli 

sem. Väčšina pochádza z východu. Z okolia hory Si. Odkiaľ vlastne si, Dave?“  spytovala sa 
Athia.  

„ Zo severu “ zoskočene som odpovedal.  
„Takže sever? Vždy lepšie ako zo západu.“ dodala, zohla sa k jednej z rastlín a 

prstami pomaly očisťovala jej listy.  
„Bez našej pomoci by ich už nikto nikdy nevidel. Nikto okrem nás sa o ne 

nezaujíma. V poslednej dobe je búrok stále viac a viac. Rastliny, ktoré sa zo zeme dostali 
na povrch umierajú pod kopou piesku. Jedine východné pobrežie ako tak odoláva, no dlho 

 
41



  Proroctvo draka – Cyklus I.      Robert Sidor   

tomu tak nebude.“ smutne riekla a otočila sa ku mne.  
„ Podarilo sa nám zachrániť len niekoľko druhov. Používame ich na liečbu. Ostatné 

sú naveky preč.“ ticho povedala a jej pohľad klesol k zemi. 
 „Tieto rastliny chránime ako oko v hlave, ako naše srdce v hrudi alebo ako naše 

najmilšie dieťa v dome.“ povedal známy hlas prichádzajúci spoza môjho chrbta. Otočil som 
sa a zbadal starca ako nehybne stál blízko mňa.  

„ Dedo! Konečne že si tu.“ radostne zvolala Athia a rozbehla sa k nemu. Prívetivo sa 
objali  a mne bolo jasné že Athia je jeho vnučka.  

„Tak čo, aká bola cesta ? Našli ste niečo? “ spýtal sa starec.  
„Boli sme na severe, ale priniesli sme len pár rastlín.“ povedala Athia .  Starec 

trochu zvážnel a pozrel sa na mňa.  
„ Ako vidíš, robíme čo môžeme, aby sme pomohli prírode k jej znovuzrodeniu. Ľudia 

na toto pred rokmi nemysleli. Hľadeli len na seba, tak ako hľadia aj teraz. Bojujeme 
o každú vzácnu rastlinu, o každý plod zeme.“ chvíľku prestal vo svojej reči a opatrne 
poodtrhával suché lístky z rastlín, ktoré ukladal na rozprestreté vrecúško v druhej ruke.  

„ Tu máš Athia , urob mi môj obľúbený vývar.“ prikázal jej. Ona zobrala vrecúško a 
 pomaly odchádzala k východu. Pár krát sa pozrela naspäť a potom vnikla do temnej 
chodby. Starec si môj uprený pohľad všimol. „ Je pekná však?“ pousmial sa a podišiel ku 
mne. „ Áno ... veľmi.“ zmohol som sa na pár slov. „Od včera syn môj, patríš medzi nás 
telom aj duchom. Volaj ma Veľký otec. Každý ma tu takto nazýva. Poď sa chvíľu 
poprechádzať.“ navrhol Veľký otec a tak som ho nasledoval po jeho boku.  

Začali sme sa zhovárať o mieste, ktorého som už bol súčasťou. Zistil som, že v tejto 
jaskyni bola ukrytá prastará kultúra. Akási kultúra draka a jeho všemohúceho oka, ktoré 
som už mal možnosť vidieť. Táto kultúra bola skrytá hlboko vo vnútri hory. Nesie 
proroctvo, že na zlomku konca sveta sa zrodí dračí potomok, ktorí spasí svet. Ľudia toto 
proroctvo nepoznali, pretože bolo hlboko ukryté v hore, ktorá sa z neznámych príčin 
otvorila až po veľkom konci. A tak títo ľudia, dračí ľud, čakajú podľa proroctva na dračieho 
syna. Spasiteľ sa môže zrodiť v hocikom z dračieho ľudu. Čaká sa len na toho pravého.  
Veľký otec mi vysvetlil a vyrozprával celý príbeh ako sa dostal k dračiemu oku. Povedal mi 
veľa vecí aj o bunkri, v ktorom pred tým bol a spomenul aj nezmyselné vraždenie po 
otvorení bunkrov. Všetko čo mi povedal potvrdzovalo slová chlapíka z transportéra. Pred 
katastrofou  predával párky na ulici a ťažko si zarábal na živobytie. Za mlada bol vedcom a 
profesorom biológie na vysokej škole. Vydal aj niekoľko vedeckých kníh. Jeho šťastný život 
sa pár rokov pred vstupom do bunkra úplne zmenil. Prežil ťažkú auto haváriu, pri ktorej 
zahynula jeho žena a jediná dcéra, matka štvorročného dievčatka. Athia bola odvtedy jeho 
jediná rodina. Staral sa o ňu ako len vedel, lenže výčitky svedomia a smútku ho priviedli 
k popíjaniu až nakoniec k alkoholizmu. 

Kvôli tomu stratil svoju kvalifikovanú prácu a musel ísť robiť na ulicu, aby nestratil 
jeho jedinú radosť v živote, svoju vnučku. Do bunkru sa spolu s Athiou dostal vďaka svojim 
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vedeckým prácam a znalostiam z botaniky. Po otvorení bunkrov, v čase krviprelievania 
a rabovania sa chcel spolu s malou vnučkou uchýliť niekde preč a preto sa rýchlo vydal 
spolu s niekoľkými ďalšími na juhozápad. Viedol ich k horám, pretože ho niečo k nim 
pútalo. Po niekoľkých dňoch im došli zásoby vody a v skupinke zavládol nepokoj. Mnohí 
ho začali obviňovať, že ich vedie zlou cestou a rozdelili sa. Neverili starému bláznovi, 
ktorý im nahováral svoje vidiny. No on cítil, že ide tou správnou cestou. Nasledujúci deň 
sa dostal do jaskyne a napil sa z prameňa života. Netušil, čo ho viedlo až do jaskyne, ale 
vedel že je na správnom mieste. Potom objavildo posvätnú jaskyňu dračieho oka. Oko mu 
udelilo proroctvo a ukázalo mu jeho osud. Odvtedy sa úplne zmenil. Stal sa ochrancom 
a Veľkým otcom, pre ostatných, ktorých si podobne dračie oko privolalo. Väčšinu ľudí 
zlákalo na prameň života, vodu, znamenajúcu v tomto svete viac než zlato. Nič netušiaci 
ľudia, ktorí sa napijú z vody života musia predstúpiť pred oko, ktoré im určí ich osud. 
Takýto osud zastihol aj mňa. Tých, ktorých všemohúce dračie oko neprijme už nikdy viac 
nevylezú z posvätnej jaskyne a ich duch putuje k hviezdam.  

Dračí ľud chráni  proroctvo a posvätnú jaskyňu pred vonkajším skazeným svetom.  
Nikto presne nevie, kde existuje jaskyňa a jej ochrancovia, pretože ten kto sa raz súčasťou 
dračieho ľudu nesmie nikdy prezradiť lokalitu posvätnej jaskyne.  
  Pozorne som ho celý čas počúval a počas rozprávania som si všimol, že neďaleko 
mňa už stojí Goltar a jeho spoločník. Keď Veľký otec dohovoril podišli bližšie k nám.  

„Je všetko v poriadku Veľký otče ?“ spýtal sa Goltar, pričom pozeral na mňa ako na 
besného psa.  

„ Všetko je v naprostom poriadku.“ kľudne odpovedal Veľký otec a snažil sa 
pokračovať v rozprave.  

„ Sme poverený Zeinom sledovať tohto tu! Kvôli včerajšiemu incidentu Veľký otče. “ 
povedal náhle Goltar.  

„ To si nemyslím. Tento mladý muž je už súčasťou dračieho ľudu. Nemusíme sa ho 
obávať.“ spokojne riekol Veľký otec a pousmial sa.  

„ Tento tu skoro pred chvíľou uniesol vašu vnučku, pane! Keď sa to ...“ jeho lož som 
prerušil mojou reakciou, pretože som to nemohol vydržať.  

„ O čom to hovoríš, človeče!?“ vyšlo zo mňa spontánne. 
 „ Tohto muža, ktorý stoji predo mnou si zvolilo dračie oko. Je jeho dieťa 

a ochranca tak ako ty Goltar, či hocikto iný z nás. Jeho duša bola zmätená skazeným 
svetom, ale teraz je už našou súčasťou. Niet sa čoho obávať. Začína život odznova ako 
každý z nás a Athia nevyzerala byť vôbec unesená Goltar. “ zdôraznil Veľký otec.  

„ Ale pane!? Oko nás nemôže ochrániť! Bezpečnosť je prvoradá. “ odvŕkol Mennim.  
„ Zabil Sothysa! Mal by zhinúť v krysej diere! „ skríkol Goltar nahnevane.  
„Nepovedal som to jasne!“ zvolal Veľký otec silným a autoritatívnym hlasom. 

K veľkému otcovi náhle pribehli dvaja ďalší strážcovia, ktorých som si pred tým vôbec 
nevšimol. Veľký otec sa akoby zrazu prekvapivo premenil zo starca na silného 
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húževnatého vládcu. Všetci v záhrade prekvapene stuhli na mieste a tí dvaja ako na povel 
kľakli s uprenou tvárou k zemi.  

„Viem, že vašou prioritou je bezpečnosť! Tento mladík má úprimného a silného 
ducha. Neopovážte sa spochybňovať proroctvo!“ zreval. Bol rozčúlený a rev ho vysílil 
natoľko, že sa musel oprieť o palicu, aby nabral síl. Jeden z jeho strážcov sa ho hneď ujal 
a pomohol mu.  

„ Inak vás čaká iba smrť... iba smrť! Teraz vám dovoľujem odísť.“ riekol šepotom 
a utrel si pot z tváre. Goltar a Mennim počúvli ako psi. Bez slova sa zdvihli a  kráčali späť 
k otvoru do tmavej chodby.  

„ Ešte jedna vec. Povedzte Zeinvi, že sa o svoju nastávajúcu nemusí toľko obávať. 
Proroctvo sa plní a to verte, že sa naplní tak ako sa očakáva.“ dopovedal Veľký otec a mne 
bolo jasné, že tou Zeinovou nastávajúcou ženou myslel Athiu.  

Vyvolalo to vo mne sklamanie. Plameň, ktorý vo mne po prvý krát naozaj vzplanul 
stratil silu a začal pomaličky dohorievať. Zrazu som k Athii necítil to čo predtým. Cítil som 
k nej niečo, ale bolo to oveľa slabšie. V tom momente som pochopil, že už mám len veľmi 
malú nádej, aby som si ju získal. Možno ona cítila niečo podobné aj ku mne. Vedel som, že 
niečo medzi nami je už od prvého momentu, čo sme sa spoznali. Bol som zamilovaný až po 
uši a nemohol som urobiť vôbec nič. Želal som si, aby všetko bolo inak. Bolo to jediné na 
čo som v tej situácii zmohol. Aj napriek tomu, že to bolo veľmi ťažké, tváril som sa, že ma 
táto informácia nijako nepoznačila. Po ich odchode som sa s Veľkým otcom ešte chvíľu 
rozprával, ale nevnímal som ho veľmi, pretože moje  myšlienky boli niekde inde. Myslel 
som na to, že sa znova zobudím a uvidím jej prekrásnu tvár. Po chvíľke k nám prišiel 
chlapík s rôznymi kovovými trúbkami v ruke. Bol to malý plešatý muž zo starou zváračskou 
prilbou na hlave a s výrazným hrubým ryšavým obočím. Po sebe mal pripevnené rôzne 
náradia a pôsobil ako podomový opravár. Vyzeral, že má naponáhlo a bolo vidno , že 
premýšľa o viacerých veciach naraz.  

„ Pane! Zdravím, pane.“ odfúkol si a pokračoval. „ Pane, ma...ma ... máme  problém 
?“ vykoktal sa.  

„ Tak von s tým.“ naznačil Veľký otec.  
„ Ne... nem... nemáme  regu ... regul ... regulátor. Vlastne ho máme, ale je už 

nefunkčný. Vie ... viete, čo myslím ... tú vecičku na regulovanie prívodu ... vo...vo ...vody 
do záhrady. Trubky sú pod vysokým tlakom a preto ne...nevydr...nevydržia dlho. 
Potrebujeme ten regulátor, ale neviem skad... skadiaľ pane. Jedine ak z ... z mes ... mesta. 
“ dopovedal tento koktajúci chlapík, pričom stále trochu pokyvoval hlavou z jednej strany 
na druhú. Oči sa mu gúľali po jaskyni ako rozkrútené pingpongové loptičky.  

„Opäť?! Hm ... to je zlé. To nie je možné? Bez toho nemôžeme fungovať. Poverím 
Aidana. Vyberie niekoho a pôjdete ako minule.  Vyrazíte najskôr o týždeň, skôr nie 
a tentoraz Roody vyber kúsok, ktorý vydrží viac ako tri mesiace!“ oznámil Veľký otec 
a pozrel sa na mňa. 
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„Oukej, Oukej! Na budúce si tam choď sám!“ zahundral Roody akoby si bol istý, že 
ho nikto nepočuje. Veľký otec mal na jazyku určite karhajúce slová, keď  v tom vo mne 
vzplanulo akési odhodlanie. Vedel som, že Athia z celého srdca miluje záhradu. Chcel som 
jej pomôcť a zapôsobiť nielen na Athiu, ale aj na Veľkého otca.  

„ Chcel ... chcel by som ísť. Ehm ... Ako dobrovoľník.“ vyšlo zo mňa náhle.  
„ To nie chlapče, je to nebezpečné, musíš si oddýchnuť a pochopiť naše učenie.“ 

riekol Veľký otec, v ktorom som spozoroval akúsi nádej akoby vo vnútri dúfal, že jeho 
slovám nepodľahnem.  

„ Nie pane. Pôjdem. Ak mi to dovolíte.“ povedal som.  
„Je to cesta do strateného mesta chlapče! Určite vieš čo to znamená?!“ vážne 

zvolal a čakal na moju reakciu.  
„ Ja som rozhodnutý pane, dajte mi šancu ... šancu aj napraviť smrť, ktorú som 

spôsobil. Pre dobro všetkých ľudí. “ navrhol som.  
„ Do strateného mesta? Dobrovoľne? Odkiaľ vlastne si?“ spýtal sa náhle. 
„ Ehm .. sever ... Čierne údolie.“ odpovedal som rýchlo na jedinú vec čo ma 

napadla. Starec spravil krok dopredu a pritisol sa ku mne. Začal si ma obzerať 
a oňuchávať.  

„ Necítim pach ropy.“ povedal nedôverčivo a pousmial sa. „ Ja niesom priamo 
z údolia. Žil som s otcom neďaleko. Boli sme sami. Nepoznám okolitý svet. On zomrel 
a teraz ... teraz som tu.“ zaklamal som. 

 „Žartoval som. To skadiaľ si, už nie je podstatné, ale aj tak vy severania ste vždy 
zvláštny.“ zahundral a očami prechádzal po mojej tvári.  

„Naozaj chceš ísť?“ spýtal sa opäť s obavami. Spomedzi kvetín sa náhle objavila 
Athia, ktorá v kanvici niesla svojmu starému otcovi čaj. Nemohol som od nej odtrhnúť oči. 
Pri pohľade na ňu som mal hneď jasno a bez rozmýšľania som prikývol.  

„ Áno, pôjdem do strateného mesta.“ nestihol som ani dopovedať, keď sa Athii pri 
vyslovení mojich posledných dvoch slov rozpačito vyliala časť horúcej vody na zem.  

„ Prepáčte.“ riekla, podala čaj starcovi a stratila sa v záhrade.  
„Ak si tak praješ, tak bude.“ povzdychol si a podal kanvicu jednému so strážcov.  
„Tvoj duch je silný ako som sa nemýlil. Dúfam, že tak silné bude aj tvoje telo.“ 

riekol, podišiel ku mne a chytil ma za rameno.  
„ Dovolím ti ísť s nimi ako Roodyho pomocník. Budeš mu pomáhať. Do odchodu ťa 

zatiaľ oboznámi z jeho prácou.“ zašeptal a pousmial sa na Roodyho. 
 „ Ty si ten nový. Vi..vi.. videl som ťa včera. Ja som Ro... Ro... roo... Roody. “ vyšlo 

z neho po chvíľke.  
„ Ja som Dave.“ odvetil som a podal mu ruku až vtedy som si všimol, že Roody 

trochu škúli.  
 „ Roody, je náš mechanik a inštalatér. Stará sa o všetky mechanizmy a systémy v 

jaskyni. Vylepšil celý tento jaskynný komplex proti vplyvom vonkajšieho sveta.  Je to tak 
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Roody ?“ s úsmevom konštatoval Veľký otec a Roody sa usmial, že mu vytŕčali posledné 
skazené zuby čo mu ostali. 

„ Áno pane, áno.“ prikyvoval hlavou a prešľapoval z miesta na miesto.  
„ Povedali ste mechanizmy ? Tu v jaskyni ? To nie je možné?“ spýtal som sa 

zvedavo, pretože mi to nedávalo zmysel.  
„ Máme mnohých spojencov. Povedzme, že používame zbrane, ktoré … ktoré 

možno ani neboli nikdy použité vo vojnách starého sveta. Máme to šťastie, že ich máme, 
bez nich by už jaskyňa bola dávno zatratená..“ oznámil s obavami Veľký otec.  

„Ale, skadiaľ, ak sa môžem spýtať ? “ nedočkavo som sa snažil vyzvedať. Veľký otec 
podišiel k jednej skalnatej stene a posadil sa na väčší kameň. Nadýchol sa a začal 
rozprávať  

„Máme ich z Corp industries. Corp Industries bola niekedy veľmi veľká a silná firma. 
Bol to monopol. Táto firma vyvíjala nové technológie z rôznej oblasti. Taktiež 
spolupracovala aj s armádou, ale to si asi ty veľmi nepamätáš, však?“ spytoval sa a ja som 
iba marne pokýval hlavou.  

„To je teraz vlastne, nepodstatné. Títo vedci spolu so svojimi rodinami odmietli 
miesto v bunkroch a vytvorili si vlastnú rakvu na prežitie. Je to zvláštne, ale sami sa 
podieľali na ich vybudovaní a odmietli to. Corp industries si tesne pred katastrofou 
vylepšilo svoje tajné podzemné laboratórium a premenilo ho na špeciálny bunker. Armáda 
o tom nemala ani tušenia. Pôvodne mal byť tento bunker vybudovaný pre tisíc ľudí, ale 
kvôli rýchlemu začiatku vojny a následnej katastrofy, stihli vybudovať len miesta pre 
približne sto ľudí. Nikto netušil, že to všetko, celý ten koniec príde tak skoro.“ dopovedal 
a chvíľu sa zamyslel, potom pokračoval ďalej. 

„Všetky tajné technológie vo vývoji ostali spolu s nimi. Vedci a ich rodiny prežili 
v tomto bunkri  niekoľko rokov. Z pôvodného počtu ich ostalo len pár. Objavili sme ich 
bunker a dohodli sa s nimi. Je to strašné prežiť pod zemou tak dlho.“ povedal po tichu 
a pozrel na mňa akoby mal niečo na jazyku, no radšej to nevyslovoval. Spomenul som si na 
môj bunker. Myslel som na to, že ja som v ňom prežil dosť veľa rokov a vedel čo tým Veľký 
otec myslel. Niektorí ľudia sú ešte stále pod zemou a myslia si, že sú jediný na svete ako 
som si myslel aj ja pred niekoľkými dňami. Na chvíľku som sa zamyslel nad tým ako sa môj 
život zvrhol a prevrátil naruby. Bol som z toho trochu zmätený, ale Veľký otec mi akoby 
čítal myšlienky. Jeho oči ma hypnotizovali a ja som sa musel z jeho pohľadu vymaniť.  

„ A kde je tento bunker? “ spýtal som sa náhle.  
„ Až príde čas, zistíš to sám. Avšak niečo ti prezradiť predsa len musím. Nachádza sa 

tu oveľa väčšie zlo severan. Verím, že si už o tom počul, ale je to zlo proti, ktorému tieto 
zbrane potrebujeme.“ dopovedal a rozkázal ženám, aby nachvíľu opustili záhradu. 

„ Na juhu sa nachádza naše mesto. Mesto, v ktorom sme všetci raz žili, no teraz je 
zdevastované a plné týchto znovuzrodených duší. Netvorov, ktorí vychádzajú v noci a živia 
sa ľudským mäsom. Sú to diela katastrofy, ktoré sa záhadne objavili rovnako ako táto 
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jaskyňa a dračie oko. Niekedy to boli ľudia, ale teraz sú z nich divé tvory. Katastrofu 
neprežili iba ľudia v bunkroch, ale aj ľudia ktorí sa uchýlili v kanalizáciách, malých 
bunkroch či v pivniciach. Mnohí mali šťastie že prežili výbuchy, ale čo sa stalo potom to 
nikto nevie. Normálne nie je možné prežiť takúto silnú dávku radiácie, no oni sa  práve 
stali súčasťou tohto prostredia. Nevieme či je to mutáciou, alebo niečím iným. Vieme len, 
že je to obrovské zlo, ktoré si zvolilo nás zničiť. Akoby … Akoby prišli zo samotného pekla. 
Niekedy som veril v Boha, no v momente, keď som spoznal dračie oko a znovuzrodených 
viem, že sa to nestalo náhodne a sme tu práve preto, aby sme ich zastavili. Rozprávajú sa 
a rozmýšľajú úplne ináč ako ľudia. Sú to veľmi zvláštne indivídua. V telách sa im začali 
produkovať aminokyseliny rôzneho radu a začali pôsobiť na vnútorné orgány. Mnohí túto 
transformáciu neprežili a zahynuli. Viem to lebo som už nejedného z nich pitval. Tí, ktorí 
prežili si vytvorili niečo ako novú civilizáciu v útrobách mesta a začali si hovoriť ‐ 
znovuzrodené duše. Inštinktívne konajú k tomu, aby uspokojili svoje potreby. Sú ich 
stovky, tisíce, desať tisíce. Nikto nevie. Jedno, čo vieme je, že nenávidia ľudí. Vieme o nich 
naozaj veľmi veľa môj nevedomý severan. Máme základne na juhovýchode a na juhu, 
ktoré držia tieto tvory pri skalách od vonkajšieho sveta.“ dohovoril a vstal.  

 „ Máš čas o tom premýšľať, nemusíš tam ísť ak sa rozhodneš ináč. V tom meste už 
zahynulo mnoho statočných bojovníkov. Teraz dosť rečí, pretože ťa čaká práca. Budeš 
pomáhať Roodymu až kým sa tu so všetkým neoboznámiš. Potom tvoj duch bude 
nasledovať osud. Roody, vieš čo máš robiť? Roody !?“ zvolal Veľký otec na Roodyho, ktorý 
sa akoby nevedomky škrabal v rozkroku.  

„ Áno, pa...pane. Uš ideme. Poď, Poď!“ naliehal Roody. Rozlúčil som sa s Veľkým 
otcom a nasledoval malého mužíka.  

Vyšli sme po lešení  a smerovali niekam chodbou. Roody si neustále niečo mrmlal 
popod nos. Nielenže koktal, ale aj trochu šušlal. Až po čase som začal rozumieť jeho reči. 
V chodbe bola tma a Roody svietil iba s jednou malou baterkou pred seba. Náhle sme 
zastali a Roody sa otočil ku mne. Všade bolo cítiť akýsi puch ako po zdochlinách.  

„Máš šťastie, že si sa ne...ne...nestal večerou pre potkany.“ povedal a usmial sa na 
mňa. Podišiel k bočnej stene kde bolo akési zariadenie. Pravdepodobne transformátor 
alebo generátor. Stiahol páku smerom dole a v chodbe rozhučal mechanizmus, ktorý 
rozsvietil prenikavé belavo modré svetlo. Nachvíľku ma to oslepilo, ale po čase sa moje 
oči prispôsobili. Mal som pocit akoby som bol v bani.  

„ Chvíľu po...počkaj, oni prídu.“ povedal a podišiel k obrovskej diere  v zemi. Pozrel 
som sa dole a uvidel ľudské kosti, lebky a rozožraté stuchnuté telá po zemi.  

„ Majú radi sve...sve...svetlo.“ poznamenal Roody. Všade v stenách diery boli škáry, 
z ktorých sa zrazu ozval piskot a škrekot. Zvuk stále silil až kým sa do diery nevyvalilo 
more potkanov, ktoré sa okamžite vrhli na časti tiel. Znechutilo ma to. Pochopil som kde 
sa ocitnú telá ľudí, ktorých duše odídu ku hviezdam. Zmrazilo ma pomyslenie na to, že 
som tam mohol ležať aj ja.  
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„ Oni jedia teraz, po...potom my ich, hehe.“ povedal Roody a odkopol skoro tridsať 
centimetrového potkana, ktorý sa vyštveral nahor, naspäť do diery. Hemžilo sa ich tam 
neúrekom. Lozili si po hlavách a ten piskot sa už nedal vôbec vydržať. Dívali sme sa na ich 
kŕmenie niekoľko minút. Potom Roody zobral akúsi vec, ktorá bola položená pri stene. Až 
keď podišiel bližšie zistil som čo to vlastne je. Bol to zostavený plameňomet z vztlakovej 
kanvice, kovovej rúry, zapaľovača a palivovej nádoby. Zohol sa a vypálil salvu plameňa do 
stredu diery, aby nenásytné zvieratá odplašil späť. Bolo vidno, že ho to baví. Vyškieral sa 
ako škriatok. Potkany sa zrazu veľmi rýchlo vytratili. Z mŕtvol ktoré tam boli veľa neostalo. 
Roody zliezol dole a pozrel na jednu z rozožratých mŕtvol, ktorá  sa akoby hýbala. Sklonil 
sa a začal pozorovať čo to môže byť, keď zrazu, z úst mŕtvoly vybehol potkan. Roody sa 
zľakol a podskočil dozadu. Začal páliť plamene okolo seba . Ešte šťastie, že som bol hore, 
pretože by ma určite ten blázon podpálil. Aj tak som nechcel vidieť ten hnus polo 
rozožratých a spálených tiel či vnútorností. No napokon som tam aj tak musel zliesť, 
pretože mi Roody prikázal zobrať lano ktoré bolo vedľa generátora a zliezť dolu. On zatiaľ 
balvanmi zakryl škáry, aby sa tie potvory nedostali dnu. Okolo bolo päť mŕtvol. Neviem či 
to boli muži alebo ženy, pretože ich telá boli v riadnom rozklade. Roody chodil ku každej 
z nich a pozeral v akom sú stave. Z väčšiny z nich ostali už len mäso a kosti. Pohľad na to 
bol desivý, keď ste si predstavili, že to bol niekedy živý človek.  

„ Tento je doko...ko...končený. Do kelu. Už nám dochá ...chádza krmivo.“ povedal 
Roody a mávol na mňa rukou. Na zemi bola mŕtvola, alebo skôr kopa kostí. Smrad, ktorý 
sa všade šíril som si už nevšímal. „ Teraz ho vynesieme. Daj mi la...lano. “ prikázal mi 
Roody. Zobral koniec lana a priviazal ho o panvovú kosť, na ktorej bolo mäso dočista 
vyžraté. Potom sme vyliezli hore a ťahali tú kopu kostí nahor. Neverili by ste, ale ľudské 
kosti samy o sebe vážia dosť. Napokon sme tú mŕtvolu zabalili do handier a niesli ju 
chodbou ďalej. Hnusilo sa mi to, ale nemal som na výber. Stále sme stúpali a stúpali 
smerom nahor po skalnatej chodbe až som sa napokon ocitol na dennom svetle. V takejto 
výške fúkal silný vietor. Stáli sme sa na vrchu niečoho ako kopca, plného naviateho piesku. 
Bolo mi jasné, že pod tou kopou piesku sa nachádzajú mŕtvoly ľudí, ktorých si dračie oko 
nevybralo. S veľkým rozmachom sme hodili mŕtvolu dolu. Pripomínalo mi to vyhadzovanie 
odpadu na kopu skládky, ale toto bolo niečo iné, pretože sme bez akejkoľvek úcty vyhodili 
neznámeho človeka ako kôpku zapáchajúceho smetia. Pohľad z tejto výšky bol úchvatný a 
šokujúci. Pustatina sa rozliehala do nekonečna. V diaľke sa rozprestieral vychádzajúci 
čierny dym. „ To je západ. Di...di...voký západ. hehe.“ chrochtavo sa zasmial a smeroval 
dnu do jaskynného vchodu.  

Aj napriek tomu, že sa mi po rukách vyhodili divné vyrášky zo slnka, ktoré na moje 
telo nedoľahlo veľmi dlhý čas, bol som rád, že sa nachádzam na čerstvom vzduchu. Vietor 
a piesok mi pripomenul okamih keď som vyšiel pred pár dňami z bunkru. Spomenul som si 
na Bubua a dúfal som, že telo práve zasypávajúce piesok nie je jeho. Po chvíľke som sa 
otočil a vnikol do útrob jaskynného komplexu. 
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Nasledujúcich pár hodín som strávil tvrdou a špinavou prácou na oprave rôznych 
mechanických zariadení. V bunkri som myslel, že takúto špinavú prácu nebudem nikdy 
robiť, ale tu som to napokon prijal bez problémov. Spočiatku ma Roody zaviedol do svojej 
dielne, čo bol malý deravý stan plný súčiastok a pachu za technickým olejom. Tam sme sa 
pokúšali opraviť starú mechanickú vodnú pumu donesenú nedávno do jaskyne z akejsi 
výpravy na východe. Ako som zistil Roody bol hlavička na technické veci, ale ľudia , ktorí 
sa v dielni občas objavili ho nemali veľmi v láske. Roody vyzeral trochu čudácky nielen 
výzorom, ale aj správaním. Jediný , kto si ho ako tak vážil bol asi iba Veľký otec.  

Pri oprave pumpy mi vyrozprával niekoľko vecí o jaskyni. Nadobudol som pocit, že 
som aspoň nachvíľu našiel priateľa. Prezradil mi veľa vecí aj o Athii, na ktorú som myslel 
každých päť minút. Dozvedel som sa, že je liečiteľkou už od malička. Umeniu sa naučila od 
jej starého otca a lieči pomocou byliniek či liečivých rastlín. Napokon sme pumpu 
spojazdnili a vyskúšali v jaskynnom jazere.  

Potom ma Roody zaviedol do svojho príbytku. Z vonku to vyzerala ako pozbíjaná 
chatrč ale vo vnútri to bolo kráľovstvo plné rôznych mechanizmov a strojov od kávovaru, 
robotickej ruky až po digitálnu kameru či prenosný počítač. Neveril som vlastným očiam, 
čo všetko sa v tej špine nachádzalo. Bolo tam skoro všetko, čo sa nachádzalo v bunkroch.  
Všetky prístroje v jaskyni spojazdňoval obrovský generátor, ktorý svojim výkonom 
rozochvieval zem pod mojimi nohami. Roody mi vysvetlil, že je to jeden z generátorov 
z bunkru Base‐115 obsahujúci skoro nekonečné zásoby energie. Vedľa tohto masívneho 
generátora bola Roodyho posteľ osvetlená vianočnými žiarovkami. Chvíľu mi ukazoval 
pár strojov, ktoré sa tam nachádzali, no napokon mi ukázal svojho miláčika. Bol to vŕtací 
stroj. Nazval ho Betty. Zariadenie, ktoré sa podobalo  malému transportéru 
z primontovaným rypákom vpredu. Pred veľkým koncom sa používal na vŕtanie v zemi pri 
hľadaní posledných zásob ropy. V podstate to bolo polovedecké zariadenie, ktoré pre 
vládu vyrobilo Corp Industries. Napokon sa toto drahé zariadenie nabyté novými 
technológiami dostalo z vedeckých rúk do rúk ľuďom žijúcich v jaskyni. Vo vnútri bolo 
miesto len pre dvoch ľudí. Interiér bol vybavený obrazovkami,  klávesami a pákami, ktoré 
Roody nikdy nevyužil. Ovládal len tie základné veci, ale to mu stačilo. Bol hrdý na to, že 
pomocou toho stroja vybudoval komplex chodieb v jaskyni ako pre mravcov. Aj napriek 
tomu, že Roody nechápal väčšine zložitých systémov určených k vedeckému výskumu, 
považoval túto vec za svoju najväčšiu zábavu.  

Po návšteve Roodyho obydlia sme sa napokon vydali k miestu, ktoré som mal 
odvtedy nazývať domov. Vyfasoval som maličkú chatrč podobnú ako boli ostatné. Niekto 
cudzí tu predtým býval, ale už sa nevrátil. Jeho miesto bolo už voľné.  Od Roodyho som sa 
dozvedel, že takéto veci sa tu dejú na dennom poriadku. Vo vnútri sa nachádzali moje veci 
vrátane bundy a lovcovho brnenia. Niekto mi ich na to miesto priniesol a hodil do toho 
bordelu. 

Môj nový príbytok sa skladal z  pozbíjaných dosiek, kusov betónu a železných tyčí. 
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Bolo to prikryté akýmisi zapáchajúcimi handrami, pričom celkovo bol interiér veľmi malý. 
Pripomínalo mi to kôlňu plnú  haraburdia, špiny a smetia. Pomyslenie na to, že v tom mám 
žiť ma trochu prekvapilo, ale na druhej strane bolo to lepšie ako nič. Po chvíľke Roody 
odišiel a ja som vo vnútri pobudol a oddýchol si na rozbitých  dverí ležiacich na zemi. Ako 
som zistil tie dvere prikryté handrami slúžili ako posteľ. Všade naokolo vládol pokoj 
a primeraný ruch. V tej malej chatrči som počul, každý krok ľudí, premávajúcich sa 
cestami za svojimi dennými starosťami. Nevadilo mi to a tak  som od únavy tvrdo zaspal.  

 
Prvá noc na neobyčajnom mieste  
 
Keď som sa zobudil v jaskyni už vládla tma. Cez škáry steny môjho bydla som zbadal 

nepatrné svetlo. Cítil som hlad a smäd, tak som sa rozhodol akýmsi spôsobom uspokojiť 
moje potreby a vyšiel von. Všade bolo ticho, len niekoľko ľudí a strážcov, prechádzalo po 
vychodených cestičkách.  Z obydlí vychádzalo svetlo, ktoré zmenilo rozbité chatrče na 
podobizeň rozsvietených lampášov. Ku každému obydliu smerovali káble pováľané po 
zemi. Občas som sa v tej tme o ne potkol. Slúžili na rozvod prúdu z generátora do stoviek 
žiaroviek v obydliach, kde celé rodiny práve trávili večer. Ja som v tej chvíli nemal ani 
rodinu ani žiarovku, s ktorou by som si aspoň trochu posvietil. Jediné čo mi spríjemňovalo 
tú chvíľu samoty boli hlasy zhovárajúcich sa rodín, ktoré vychádzali z obydlí. Pohľad 
smerom k jazeru bol fantastický. Človek by vôbec nepovedal, že sa nachádza v jaskyni. 
Chvíľkami som si myslel že snívam a nachádzam sa v krajine elfov, ale pohľad strážcov na 
mňa, ma hneď prebudil do reality. Okolím sa šírili rôzne vône, ale mňa lákala jediná vôňa ‐ 
vôňa pečeného mäsa. Vedel som, že to boli tie odporné potkany, ktoré žrali mŕtvoly, ale 
túžba po naozajstnom teplom jedle ma privolávala k šialenstvu.  

Pomaly som sa prikradol k jednej neveľkej chatrči a nahliadol dnu cez malú škáru. 
Zbadal som v nej rodinu ako si práve na rozloženej deke uprostred pochutnáva na 
pripravenom vývarku.. Aj keď pohľad na plávajúce mäso vo vriacej vode nebol najkrajší, 
chuť vo mne stále rástla a rástla. Bol som už rozhodnutý, že vojdem dnu a skúsim si 
vypýtať od tých ľudí aspoň kúsok jedla, keď ma, zrazu niekto silno uchopil za plece a sotil 
ma dozadu na zem. Nado mnou sa objavila zavalitá postava muža. Kvôli nedostatku svetla 
som ho veľmi nerozoznal, ale tušil som, že je to niektorý zo strážcov.  

„ Ty zmrd! Špehuješ tu ľudí čo ! Ja som vedel, že budeš robiť problémy.“ povedal 
chlapík chrapľavým hlasom, podľa ktorého som ho už vedel identifikovať. Bol to Goltar. 
Zrazu sa naokolo vyrojilo niekoľko ľudí a videl som, že von vyšiel aj muž z rodiny, ktorú 
som zahliadol vo vnútri.  

„Čo sa tu preboha deje, Goltar ?!“ zvolal neznámy muž z chatrče.  
„To nech ti povie tento tu.“ povedal Goltar. Silno ma vytiahol  zo zeme a postavil na 

nohy. Nevedel som čo mám povedať, no hneď zo mňa niečo vyšlo. „ Ja ... som len chcel 
...ehm ... niečo ...“ rozmýšľal som čo povedať, keď ma prerušil chlapík, ktorý stál vo 
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vchode do chatrče.  
„ To si ty ! No čo tam stojíš! Poď! No poď dnu, už ťa čakám dlho, predlho.“ vyšlo 

z neho zvolanie akoby sme sa poznali už dávno. Prekvapilo ma to. Na  tvári toho 
neznámeho muža som videl, že to iba hraje, ale keďže mi išlo o krk zahral som aj ja svoju 
úlohu.  

„ Trochu som sa zdržal, pretože...ehm... pretože ... som vás chcel prekvapiť.“ 
povedal som prvú vec, ktorá mi prišla na um. Goltara to celé divadielko prekvapilo, 
ale uveril tomu.  

„ Si si istý Mathaias, že poznáš tohto muža? Je nový a ...“ podozrivý Goltarov hlas 
prerušil chlapík z chatrče, ktorého meno som sa už predsa len dozvedel.  

„Áno, je nový a v prvý deň mi pomohol viac ako niektorí čo sú tu už niekoľko rokov 
Goltar! Preto ... preto som ho pozval.“ povedal a chvályhodne pozrel na mňa. Po tejto 
vete, ktorá bola čisté klamstvo vysvitlo, že je to prefíkaný chlapík. To ma už načisto 
prekvapilo. Netušil som o čom to rozprával.  

„ No poď už dnu!“ zvolal na mňa Mathaias.  
„Neviem o čom trepeš Mathaias, ale to je jedno.  Ešte jedna vec chlapče! Sledujem 

každý tvoj špinavý krok, červ.“ povedal Goltar s uprene nahnevaným pohľadom na mňa 
a vytratil sa preč. 

Vošiel som pomaly dnu. Mathaias zatiahol záves z hrubej látky a otočil sa ku mne.  
„ Počuj. Nechcem, aby si mi ďakoval. Ja len nechcem vidieť niekoho nezmyselne 

zomierať. Si nový a máš šťastie, že po tom včerajšom incidente ešte žiješ.“ povedal 
a nachvíľu odhrnul záves aby sa uistil, či niekto nenačúva. Bol to chlapík vekom okolo 
štyridsiatky a arabskými črtami v tvári. Vlasy mal špecificky upravené ako ostatný 
z dračieho ľudu.    
Keď sa uistil, že je vzduch čistý, podišiel ku mne a chytil ma za plece. 

„Goltar ťa nenávidí, pretože si mu včera odstrelil jedného z jeho rodu. Asi o tom 
nevieš, čo? Koho si včera odrovnal? Keby sa ťa Veľký otec nezastal, bolo by už s teba len 
niekoľko kusov. Ty...ty... máš ale odvahu. To bolo niečo, človeče. Hneď ako som ťa uvidel, 
vedel som že niečo podnikneš. On si to zaslúžil za všetky tie veci. Za všetko. Sothys bol 
sviňa a konečne za to zaplatil.“ s iskričkami v očiach a s obdivom dohovoril Mathaias. Na 
jeho správaní som spozoroval, že je to chlapík neschopný akéhosi väčšieho činu. Jeho 
zbraňou bola rýchla reč, pretvárka a klamstvo. Z toho čo mi povedal som nadobudol veľmi 
divný pocit. „ Poď! Posaď sa. Ehm... toto je moja žena Illien a tí dvaja darebáci tam dole, 
to je Jhobo a Lukashint.“ predstavoval ma svojej rodine. Jeho žena bola veľmi pekná 
a takisto aj jeho deti krása neobišla. 

Na ich tvárach som videl šťastie a spokojnosť, že sú ako rodina pokope. Posadil som 
sa a Illien ma pohostila tým potkaním vývarkom. Jedol som to s takým pôžitkom, že som si 
vôbec neuvedomoval z čoho to mäso je. Tá chuť bola pre mňa ako vykúpenie z pekla. 
Sústredil som sa na jedlo ako nikdy predtým a skoro vôbec som nevnímal Mathaiasa, 
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ktorému sa ústa nezatvorili. Zjedol som im skoro všetko. Chvíľku som sa cítil ako súčasť 
rodiny a to ma hrialo na srdci. Najedol som sa do sýtosti a konečne pocítil, že mám naozaj 
plný žalúdok. Nebol som zvyknutý príjmať toľko jedla do môjho žalúdka, ktorý si zvykol na 
tabletky, preto mi bolo spočiatku trochu zle, ale potom to našťastie prešlo.  

Mathaias mi vyrozprával o dračom ľude z jaskyne. Dozvedel som sa, že ak sa 
dostane rodina do dračej jaskyne, tak otec ako hlava rodiny predstúpi pred dračie oko. Ak 
uspeje žijú naďalej spolu a sú považovaní za súčasť dračieho ľudu. Ak otec neuspeje 
a zomiera, žena s deťmi ostávajú v jaskyni. Sú považovaní za odpadlíkov až do chvíle, kým 
sa žena nevydá  za niektorého muža z dračieho ľudu, aby splodila ďalších dračích 
potomkov. Ak sa v rodine , ktorá prišla do jaskyne nachádza syn, tak predstúpi pred dračie 
oko až vo veku dospelosti. To boli pravidlá, ktoré sa tu dodržiavali a spôsob akým sa 
Mathaias dostal k Illien. Ona stratila muža v posvätnej jaskyni a až on ju spravil pred 
piatimi rokmi súčasťou dračieho ľudu. 

Tiež mi vysvetlil, že všetci muži v jaskyni, sú cvičený bojovníci. Rozlišujú sa ale na 
dve skupiny. Na tých , ktorí chcú pokojne v bezpečí prežiť život zo svojimi rodinami 
a nasledovať proroctvo. Zatiaľ čo tých druhých tak zmenili boje a blízke stretnutie so 
znovuzrodenými, že sa často aj nevedomky chovajú k ostatným násilne. Nespia celé noci 
a vyhľadávajú konflikty, aby uspokojili svoje násilnícke potreby. Väčšina z nich už niekoľko 
rokov žije pri južných bránach, kde ochraňujú svet proti znovuzrodeným dušiam. Sú to 
ochrancovia a veľký bojovníci ale taktiež aj nebezpečný a vycvičený vrahovia, od ktorých 
sa môže všeličo čakať. Ako som sa dozvedel medzi ne patrilo mnoho zdatných mužov. 
Občas prídu späť do jaskyne, aby sa pokorili pred Veľkým otcom a dračím okom. Pred 
vierou majú vždy veľký rešpekt. Patrili medzi nich muži ako Goltar, Zein a Sothys. Na 
koniec mi povedal aj o tom, že okrem potkanov jedia aj mäso zo psov, mačiek, sliepok 
a dokonca aj rýb. Tieto zvieratá sa pestujú na západe, no k nim sa dostanú len zriedka. 

Neviem ako dlho som s nimi strávil večer, ale zistil som, že sú to dobrí ľudia, pri 
ktorých som sa cítil fajn. Po výdatnej potkanej večeri som opustil ich príbytok s pocitom, 
že som našiel aspoň niekoho  s kým sa môžem porozprávať. Z tých nových informácií som 
mal zmätok a preto som sa rozhodol aspoň nachvíľu zabudnúť na starosti pri jaskynnom 
jazere. Prechádzal som obydliami a približoval sa k jazeru. Naokolo bolo niekoľko strážcov. 
Taktiež  pár som ich zbadal v diaľke pri vstupe do jaskyne. Sadol som si na okraj skaly 
a pozeral na hladinu vody, ktorá bola úplne pokojná.  Jaskyňa bola zahalená do tmy 
a preto som videl len veľmi slabo, vďaka svetlám, ktoré vychádzali neďaleko z obydlí.
  Zrazu som v jazere ďalej odo mňa započul akýsi čľapotavý zvuk, akoby sa niečo 
pohybovalo vo vode. Najprv som si to nevšímal, ale potom som od zvedavosti nevydržal 
a rozhodol som sa zistiť čo to asi je. Pomaly som vstal a približoval sa k zdroju zvuku. Veľa 
som toho nevidel, ale snažil som sa rozoznať čo to asi môže byť. Bol som už blízko 
a v diaľke asi piatich metrov sa niečo mihalo vo vode. V tej tme som to nemohol veľmi 
dobre rozoznať, preto som si čupol na kraj skaly a snažil sa to pozorovať. Hneď potom čo 
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som si čupol, tá neznáma vec zmizla a na hladine ostali len kruhy lemujúce hladinu. Stál 
som v strehu a čakal kde sa to vynorí, keď sa tu zrazu niečo veľké objavilo priamo predo 
mnou a lapilo ma to za nohu. Celý prestrašený som sa zľakol a odskočil dozadu.  

„ Hej! to som ja.“ povedal hlas, ktorý vyšiel z tej veci a mne sa uľavilo. Hneď som 
zistil, že je to príjemný hlas ‐ Athiin hlas .  

„ Čo? ... čo tu robíš! Zľakol som sa! “ vyšlo zo mňa spontánne.  
„ Kúpem sa nevidíš.“ povedala a ja som bol rád, že je to ona a nie nejaká vodná 

zmutovaná obluda. Videl som ju len matne, ale zbadal som, že je celá nahá.  
„ Kúpeš sa? ... nie je neskoro? Veď nemôžeš nič vidieť?“ poznamenal som.  
„Kúpem sa teraz, pretože je vzrušujúce kúpať sa, keď ťa nikto nevidí, nemyslíš ?“ 

vysvetľovala a mne zrazu po tejto vete na um prichádzali rôzne myšlienky. Bola len 
fantázia v mojej hlave, ale nebránil som sa tomu.  

„ No ... ja som počul nejaké zvuky a ... a chcel som zistiť čo to je ... tak ... “ povedal 
som a otočil sa. Bol som pripravený odísť, keď mi niečo vnútorne nahovorilo, že nesmiem 
spraviť chybu a vrátiť sa naspäť. Zmohol som sa len na pár slov   

„ Vieš ... idem ... idem na výpravu ...“ moje slová prerušil jej hlas. „ Viem o tom. 
Bola som tam celý čas, čo ste sa zhovárali. Nesmieš tam ísť! Máš čas Dave. Ešte nie si 
pripravený na takéto veci.“ riekla a podišla k okraju jazera. Nemohol som sa ubrániť 
pohľadu na jej prekrásne telo. Všimla si to. Hypnoticky som sa zohol a pozrel do jej očí. „ 
Pôjdem. Musím. Chcem to spraviť... pre záhradu, ktorá pre teba znamená viac ako 
čokoľvek na svete.“ riekol som a nestrhol z nej oči ani na malý moment. Nemohol som to 
už vydržať. Najradšej by som skočil hneď k nej, no niečo ma vždy držalo na nohách.  

„Ako to môžeš vedieť? Veď ma ani nepoznáš.“ povedala a odrazila sa od brehu. 
Neodpovedal som.  

„ Ak sa o mňa tak zaujímaš, musíš byť spokojný s tým, že si ma tu objavil? “ 
zašepotala s dosť lákavým podtónom a priplávala až tesne k brehu. Náhle sa mi mozog 
akoby úplne zastavil. Vedel som kam mieri, no nevedel som , čo mám povedať. Zohýnal 
som sa nad prekrásnym stvorením, čakajúce na moju odozvu. Nevedel som či sa so mnou 
iba nezahráva. Chcel som byť opatrný, ale nedalo sa. Za tú krátku dobu ma priťahovala 
celou svojou existenciou. Neviem či to bola láska, ale ak áno , tak v tom momente 
vzplanula obrovskou energiou. Lenže tento pocit k nej bol uzamknutý v mojom srdci, 
pričom sa dusil plynutím každej ďalšej sekundy. Bola to najúžasnejšia vec, akú som 
niekedy k druhému človeku cítil. Netušil, som že niečo podobné cíti aj ona ku mne. Chcel 
som na to akýmsi spôsobom prísť. Vo chvíli mojej eufórie a uvedomovaní si vecí, prišla 
uľahčujúca udalosť. Pobozkal som ju. Ten bozk bol kľúčom k odomknutiu našich sŕdc a bol 
taký nádherný, že hneď po ňom nasledoval ďalší a potom ďalší. Vzrušenie, ktoré sme 
spolu prežívali bolo také silné a intenzívne, až som si myslel, že sa vznášame v nebesách. 
Po chvíľke sa, ale strhla.  

„ Nie , nie to nie.“ Šepotala, no ja som ju bozkával ďalej po celej tvári až k jej 
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napätému krku.  
„To nemôžeme. Nie!“ pokračovala ďalej a hypnoticky opätovala moje bozky. Obaja 

sme v ten moment vedeli ako veľmi po sebe túžime.  
„Nechaj ma ... prosím!“ povedala náhle a odtrhla sa od môjho zovretia.  
„ Počkaj ...“ zvolal som.  
„ To ... je. Nechajme to ... Musím ... Ja musím už ísť.“ zašeptala rozochveným 

hlasom. Schmatla šaty, ktoré boli položené neďaleko na brehu a odrazila sa do vody.  
„Athia, no tak? Počkaj.“ zvolal som a vliezol do vody. Bola veľmi zimná, no v tom 

momente mi to bolo úplne jedno.  
„Patrím Zeinovi. Také je proroctvo. Je už neskoro. Určite to vieš, prosím ťa nechaj 

ma. Nechaj ma na pokoji.“ riekla rozpačito a plávala ďalej popri brehu smerom 
k obydliam. V hlave som mal zmätok. Nevedel som čo mám robiť. Obaja sme vedeli, že 
k sebe cítime niečo veľmi silné. Najradšej by som ju už neopustil, ale musel som. Vedel 
som, že k našej láske vedie veľmi ťažká cesta plná prekážok. Teraz som bol súčasťou 
spoločenstva, ktorého zákony som musel dodržiavať. Proroctvo tu znamenalo zákon. 
V momente, keď odplávala som ho preklínal z celej duše. Uvedomil som si, že pre ňu by 
som dokázal spraviť čokoľvek aj tento zákon porušiť. 
   
Splynutie 
 

Takto som prežil svoj prvý deň v jaskyni a nasledujúce vzrušujúce dni plynuli ako 
voda. Athia sa mi po tom večere prvé dni vyhýbala. Vedel som, že to nikomu nehovorila. 
Chápal som jej obavy. Nechcela dať najavo, že niečo medzi nami bolo a možno aj niečo 
naďalej je. Aj keď sa so mnou nerozprávala, tešilo ma keď som ju každý deň vídal. Život 
v jaskyni ubiehal a ja som si začal naňho počase zvykať. Najprv som pracoval po boku 
Roodyho a robil tú špinavú prácu. Pri tom som pozoroval ľudí a načúval všetkému čo sa 
povie a tak som sa dozvedel mnoho zaujímavých vecí. Ako som zistil Athia sa musí za 
Zeina vydať. Práve ona je veľmi dôležitou súčasťou proroctva. Veľký otec je starý muž, 
ktorý hľadá svojho nástupcu. Sobášom s jeho vnučkou, v ktorej koluje jeho krv by sa Zein 
stal jeho právoplatným nástupcom. Najhoršie bolo na tom to, že Veľký otec určil muža 
svojej vnučke sám. Vykonal to pred pár mesiacmi spomedzi nápadníkov hodného jeho 
postu aj napriek tomu, že ich láska vôbec nespájala. Vybral si muža, ktorý bol najsilnejším 
bojovníkom spomedzi mladých uchádzačov. Rozhodol sa pre Zeina. Keďže sa stal budúcim 
nasledovníkom, každý ho musel  odvtedy oslovovať menom ‐ Dragún. Šanca o miesto 
Dragúna tu bola. Mohol sa o to pokúsiť hocikto z Dračích bojovníkov. Ak sa chcel niekto 
uchádzať o Athiu a miesto Dragúna, musel Zeina poraziť v čestnom boji muža proti 
mužovi. Pokúšalo sa o to už niekoľko bojovníkov, no nikto neuspel. Nemal som šancu 
vzdorovať mu, preto som ostal v úzadí a trpel každým dňom pomyslením, že ten súdny 
deň sa blížil. Jedno, čo na tom bolo dobré bolo, že Dragún sa mohol svojej nastávajúcej 
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dotknúť až po svadbe. Potešilo ma to, pretože som bol aspoň v niečom o krok vpred. 
S počiatku ma ľudia neakceptovali a vyhýbali sa mi, ale to sa po niekoľkých dňoch 

zmenilo. Snažil som sa pomôcť, kde sa len dalo. Mnohí zistili, že niesom až taký 
nebezpečný ako som sa na prvý pohľad zdal. Veľa krát sa mi stalo, že som našiel jedlo 
v mojom príbytku. Potešilo ma to. Bol som rád, že sa tu nachádza čoraz viac prívetivých 
ľudí. 

Za pár dní ma navštívil Veľký otec. Povedal som mu, že svoje rozhodnutie nemením 
a do strateného mesta pôjdem. Hneď na to ma zaviedol do záhadných stanov 
umiestnených v strede komunity. Strážené boli veľmi dobre. Vedel som, že sa tam 
nachádza niečo cenné. Vošli sme do jedného z nich a ja som sa zrazu ocitol v 
obrovskej zbrojnici na zbrane. V živote som nevidel toľko zbraní a munície po kope. 
Nachádzalo sa tam úplne všetko. Rôzne druhy nábojov, zásobníkov, granátov, pištolí 
pušiek a ešte nespočetné množstvo vecí, o ktorých som nemal poňatia načo asi tak slúžia. 
Ako som sa dozvedel celý ten arzenál bol buď z Corp Industries, alebo bol pozvláčaný 
z výprav a ľudí, ktorí sa za ten čas dostali do jaskyne. Niekde v tej kope sa určite 
nachádzali aj Kanove zbrane.  

Vo vnútri nás čakal akýsi muž. Mal dlhé blond vlasy upravené ako ostatný 
z dračieho ľudu a vypracovanú šľachovitú postavu. Z miesta sa ani nepohol a od môjho 
príchodu ma svojimi očami ustavične pozoroval.  

„Toto je Xhan. Naučí ťa bojové umenia a tiež aj správnemu narábaniu so zbraňou. 
Spraví s teba ozajstného ochrancu jaskyne.“ povedal Veľký otec. Pozdravil som ho, ale 
Xhan mi neodzdravil. Podišiel bližšie a zastavil sa až pri mne. Jeho tvár mal tak blízko 
mojej, že som mohol cítiť jeho dych.  

„ Narábať so zbraňou ako som videl vie pane, ale ubráni sa tomuto!“ povedal, 
odskočil dozadu, zohol sa a kopol ma priamo do hrude. Ani som si nestihol uvedomiť čo 
spravil a bol som na zemi. Nepríjemne mi vybil dych, preto som lapal po vzduchu. Zvieral 
som sa na zemi a nemohol som sa vôbec nadýchnuť.  

„ Vôbec nie je pripravený, otče! Je to len pobehujúci cieľ pre tie beštie. Je slabý, 
bez reakcií, bez predvídavosti a bez rozmýšľania. Nevydrží tam ani hodinu. Musí sa toho 
ešte veľmi veľa naučiť ak to vôbec dokáže zvládnuť.“ Povedal Xhan a ja som sa ešte stále 
zvíjal na zemi.  

„ Do zajtra ho nauč to, čo mu bude treba na to, aby sa stal súčasťou výpravy. To je 
rozkaz!“ skonštatoval Veľký otec.  

„ Pane? Pokúsim sa pane, ale bude potrebné ho neskôr naučiť oveľa viac.“ povedal 
Xhan.  

„ Rob čo môžeš, hlavne mu odovzdaj všetky skúsenosti, čo máš. Od teraz je tvojim 
žiakom, tak ako si bol ty Antharovým žiakom. Je to pre teba ten pravý učeň. Uvidíš. 
Zaobchádzaj s ním tak ako zaobchádzal tvoj učiteľ s tebou.“ oznámil Veľký otec a odišiel.  

Chcel som niečo povedať, ale nemohol som, pretože som ešte stále tápal po 
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vzduchu. Kvôli nedostatku kyslíka v tele som bol slabý a nemohol som sa ani postaviť. 
Xhan si všimol, že je so mnou zle, zohol sa a prstami mi silno stlačil miesto na hrudi, kde 
dopadol jeho kop.  

„ Ak by som chcel, mohol by si už byť mŕtvy, ale to ja nechcem.“ povedal 
s úsmevom na tvári, potom ma pomaly postavil na nohy. Zhlboka som sa nadýchol. Pocítil 
som vzduch, ktorý začal znovu vyplňovať priestor mojich pľúc. Uľavilo sa mi ako nikdy 
predtým. Posadil som sa na zem a chvíľu som iba dýchal vzduch. Xhan stál nado mnou, 
potom si čupol a začal rozprávať.  

„ Pozri na seba, čo je s teba. Si iba kopa sračiek, ktoré niekto zašliapne. Tam vonku 
si pre nich len potrava, či máš zbraň alebo nie. Zacítia ťa na kilometer ďaleko a potom len 
čakajú na vhodnú chvíľu. Potom ani nevieš ako a už len pocítiš vytrhávanie kusov mäsa 
z tvojho vlastného tela ako z kurčaťa. Tak je to môj milý žiačik.“ povedal a postavil sa. Na 
jeho gesto a mávnutie rukou som sa postavil aj ja.  

„Máš tu česť byť mojim žiakom, tak ako ja som mal česť byť žiakom môjho učiteľa a 
on svojho učiteľa a tak ďalej. Teraz patríš do rodu Ermielovcov. Ermiel bol prvým učiteľom 
nášho rodu. Jedného dňa, keď ti odovzdám všetko moje učenie a budeš pripravený, 
prijmeš dračie meno také, aké ti dám. Potom, ak prežiješ, neskôr zaučíš svojho žiaka a on 
svojho a tak ďalej. Chápeš všetkému, čo som ti povedal!?“ zvolal Xhan takým tónom, že mi 
pripomínal športového trénera. 

„Áno, pane!“ rýchlo som odpovedal.  
„ Neoslovuj ma pane. Som starší od teba ani nie o desať rokov tak ma oslovuj 

láskavo po mene.“ rozkázal.  
„Áno, pane ... vlastne ... Xhan!“ povedal som zmätene. Usmial sa.  
„ Už je to lepšie. Teraz, keďže zajtra putuješ s výpravou poviem ti pár vecí. Poviem 

to iba raz, ak budeš pozorne počúvať možno neprídeš o krk. Ak nepochopíš moje slová 
určite skapeš.“ povedal a upriamil na mňa pohľad akoby sa pozeral na väzňa čakajúceho 
na rozsudok.  

„Nikdy sa im nepozeraj priamo do očí, pretože ti z nich vyčítajú na čo myslíš. Ak 
niektorého uvidíš ako sa váľa v krvi a umiera vystrieľaj doňho ešte pár ran. Ich telo znesie 
veľa. Sú veľmi prefíkaný, preto buď v strehu. Ak budeš počuť v diaľke nejaký hlas, ktorý ťa 
volá alebo budeš počuť zvuky udierajúceho kovu tak nesprav už ani krok. Pomaly 
a potichu sa ukry najbližšie kde sa len dá. Oni ťa lákajú a vedia že si na blízku. V noci, ani 
cez deň nikdy s ničím nesvieť. Aj keby si si na nos nevidel, nezabudni na to. Väčšina z nich 
má také silné vnemy, že svetlo a teplo zacítia na rozsiahlu diaľku.“ na chvíľku prestal 
rozprávať a pozrel na mňa, aby sa uistil, že či pozorne počúvam.  

Videl som, že to nie je zlý chlapík a tomu čo mi rozpráva kladie obrovský dôraz.  
„ Ďalšia vec. Veľmi podstatná. Na diaľku sa ich snaž zlikvidovať tak, že im začneš 

strieľať do nôh, takto ich spomalíš. Najlepšie je odstreliť im nohy, ale to ich nezabiješ iba 
ich spomalíš. Potom, nestrieľaj dávkou, jedine ak by ich bolo veľa. Mier im na hlavu ak je 
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rozoznateľná na tele a páľ až do vtedy kým si nebudeš istý že je to mŕtve. Na hlavu, tá je 
najzraniteľnejšia, pamätaj na to. Nenechaj sa za žiadnych okolností zviesť a oklamať 
nárekmi či hlasmi, ktoré niektorí vydávajú. Sú veľmi prefíkaný. Na to si daj veľmi veľký 
pozor, ale to som už asi povedal, no daj si na tom záležať! “ dopovedal a podišiel k stolu 
kde sa nachádzalo kopu rôznych vecí, chvíľu tam niečo hľadal a potom sa otočil ku mne.  

„ Najdôležitejšia vec je, že si ich nikdy nepripusť bližšie ako na tri metre. Ak sa 
dostanú bližšie pravdepodobne to neprežiješ, preto ak zbrane zlyhajú použi na blízky boj 
toto.“ povedal a oproti mne hodil niečo, čo prešvihlo okolo mojej hlavy. 

Bolo to také rýchle, že som to vôbec nezaznamenal.  
„ Ak by si bol jedným z nich a bol takto blízko, mal by si hlavu rozkrájanú ako 

pomaranč.“ skonštatoval a podišiel k tej veci, ktorá bola do polovice zapichnutá 
v drevenom stĺpe umiestnenom za mnou. Vytiahol to a hodil mi to do ruky. Bolo to niečo 
ako nožík zakrivený do písmena S. Presne takéto niečo som videl už u Zeina. Obzrel som si 
to a zistil, že sú to vlastne dva zakrivené nože spojené v strede akousi veľkou šrúbou . 
Celé to vyzeralo ako hviezdica a fungovalo to na princípe akejsi protiľahlej 
antimagnetickej energie.  

„ Toto ti neraz zachráni, život. Voláme to dračí zub. Je zhotovený technológiou tých 
šialencov z Corpu. Vždy ho nos pri sebe a použi ho len na boj zblízka.“ upresnil Xhan. Ako 
som zistil bola to naozaj neuveriteľná vec. Hádzalo sa to iba kolmo a rútilo sa to 
neuveriteľnou rýchlosťou. Pri takej rýchlosti a otáčok, ktoré dva nože okolo seba robili 
ako dve protichodné vrtule sa nôž musel vždy zapichnúť. Vyskúšal som ho  a hádzanie ma 
celkom bavilo, no nevedel som si predstaviť, že to raz budem používať na živý cieľ. Potom 
mi Xhan vysvetlil pár vecí o zbraniach a  munícii. Niečo som už vedel z bunkra, keď som si 
z nudy prechádzal armádny archív, ale Xhan ma naučil o zbraniach  predovšetkým tie 
najužitočnejšie veci. Naučil ma opravovať zaseknutú automatickú či obyčajnú zbraň. Po 
jeho výklade som sa nebál už ani narábaniu s granátmi a výbušninami, ktoré mi radšej 
ešte nedal do opatery. Taktiež ma na začiatok zaučil do boja na blízko s rôznymi zbraňami 
ako sekerami, nožmi, či mačetami. Nechápal som na čo mi to bude, lebo som sa spoliehal 
na strelné zbrane a nedával som na to veľký dôraz, no Xhan bol neúprosný. Na záver jeho 
niekoľkohodinového kurzu mi pri odchode povedal ešte vetu, ktorá sa mi hlboko vryla do 
pamäti.  

„ Nespoliehaj sa na nikoho iného, iba na seba a na svoju zbraň. Nezabudni, že tam 
vonku si úplne sám bez ohľadu na ostatných. “ povedal svoje posledné slová a ja som sa 
vytratil von. 

V noci som sa toho veľmi veľa nevyspal. Neustále som myslel na Xhanove rady 
a pravidlá. Nemohol som uveriť tomu, že niečo také ako znovuzrodené duše existujú. Bál 
som sa toho, že zomriem a už nikdy neuvidím Athiu, ktorá sa pomaličky stávala zmyslom 
môjho utrápeného života.  
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O krok bližšie k minulosti 
 

Nasledujúce ráno som v hlbokom spánku dospával svoju včerajšiu nespavosť. Driemal som 
na svojej tvrdej posteli keď ma zrazu náhle prebudil pocit chladu na mojej tvári. 
O niekoľko milisekúnd som si uvedomil, že je to dopadajúca voda. Vyskočil  som z postele 
a snažil sa rozoznať čo sa deje. Zmysly sa mi pomaly zobúdzali a ja som spoznal 
škodoradostný smiech, ktorý patril chlapíkovi z obydlia v susedstve. Volal sa Kernel a mal 
približne toľko rokov ako ja. Pred niekoľkými dňami mi pomohol dať dokopy chatrč, 
v ktorej som spal. Spriatelili sme sa, no vedeli sme o sebe veľmi málo. Pred polrokom sa 
dostal do jaskyne. Má veľmi rád dievčatá, vypasené potkany a ryby. To bolo všetko čo som 
sa od neho zatiaľ dozvedel.  
„ Do kelu, čo robíš !?“ skríkol som. Voda sa liala po celej mojej tvári. Dýchal som zhlboka 
a hľadal niečo čím, by som sa utrel. Kernel sa ešte viac rozosmial a vôbec neprestával. 
Nepríjemne prebudený s pochmúrnou náladou som sa začal obliekať. Hodil som mu do 
tváre premočenú handru, ktorou som sa utrel a jeho smiech náhle prestal. Konečne 
z neho začala liezť zrozumiteľná veta.  
„ Mal... mal som ťa jemne zobudiť! hehe.“ chrochtavo sa zasmial.  
„No poď už! Všetci sú už pripravený. Čakáme na teba.“ oznámil Kernel.  
„ Výprava? Ideš tiež?“ spýtal som sa.  
„Áno idem, aby som ti chránil ten tvoj zadok. No stávaj! Čakáme ťa tam, pohni si.“ 
povedal a vyšiel z obydlia.  
  Začal som sa obliekať a pod bundu som si dal lovcovo brnenie, ktoré sa nachádzalo 
medzi mojimi vecami. Čudoval som sa, že mi ho nezhabali. Síce vyzeralo veľmi jednoducho 
a na rozdiel od ostatných tenko, no na vlastné oči som videl akú má toto brnenie ochranu. 
Bol som veľmi rád, že ho mám pri sebe. Pripevnil som si brnenie na hruď a hneď som 
pocítil ako sa začalo samo od seba formovať, akoby malo vlastnú inteligenciu 
a prispôsobilo sa tvaru mojej hrude. Bolo to naozaj zvláštne a trochu som sa aj obával 
nosiť to na sebe. Nevedel som nič o tomto záhadnom materiály a ani o lovcoch. Dúfal 
som, že sa o nich raz dozviem, no v jaskyni sa o nich nevravelo vôbec nič. Pripravil som sa, 
vydýchol a vyšiel von. 

Kernel stál v diaľke pred zbrojným stanom a kýval na mňa rukou. Okolo stálo ešte 
niekoľko ďalších chlapíkov. Tvárili sa dosť nedočkavo, preto som zrýchlil krok a dobehol až 
k nim. Okrem Roodyho, mňa a Kernela tam boli ešte dvaja, ktorých som vôbec nepoznal. 
Zvítal som sa s nimi, no oni neodpovedali a bez slova vošli dnu. Neostávalo mi nič iné, iba 
ich nasledovať. 

Akonáhle sme sa ocitli vo vnútri prehovoril k nám istý chlap sediaci na stole plnom 
zbraní. Nebolo mu vidno do tváre, pretože nás oslepovalo ostré svetlo reflektora 
umiestneného za ním.  

„Vidím, že z nás ma tu nepozná len náš slávny nováčik. Takže som Aidan z rodu 
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Voitovcov a som poverený viesť túto výpravu.“ oznámil a porozhliadal sa po nás. „ Ako už 
viete putujeme do starého mesta, kde zozbierame potrebnú vec a tou je regulátor, 
pretože náš slávny a zručný mechanik to opäť pokašľal a mi tam musíme znova. Vďaka 
Roody!“ podpichol chlapík a Roody iba pokrčil plecami.  

„ No dobre, koniec srandičiek. Všetci vieme prečo sme tu v dračej jaskyni a musíme 
robiť, to čo je nám súdené. Väčšina z vás čo ste tu, to tam už pozná, no je tu aj nový pán 
zabijak, ktorý nevie o čo tam ide a preto budeme dbať na maximálnu bezpečnosť. Naša 
výprava je dôležitá pre dračí ľud a musí byť splnená. To vám je dúfam jasné?!“ 
zdôrazňoval Aidan.  

„ A ktorá z nich zatiaľ dôležitá nebola?“ ironicky zahundral ďalší chlap okusujúci  
upečené potkanie telo, ktoré skadesi náhle vytiahol.  

„ Bez poznámok Snowden! A nesrkaj to jedlo všade na vôkol, dokážeš to? Roody 
máš slovo.“ povedal a zosadol zo stola. Až vtedy som si ho obzrel oveľa lepšie. Po dĺžke 
jeho tváre sa nachádzali čerstvé jazvy uzavreté stehami.  Na hlave nemal ani jeden vlások, 
čo by mal viac ako centimeter a z brady mu vychádzali malé rozjarené chĺpky. Od 
ostatných z dračieho ľudu sa dosť líšil. Na ľavej strane hlavy mu chýbalo ucho a pri chôdzi 
trochu kríval, pravdepodobne kvôli rane, ktorú mal tiež pod uviazaným obväzom na nohe. 
Vyzeral na dosť tvrdého chlapa, ktorý nemá veľmi veľký zmysel pre humor.  

Roody sa po chvíľke rozmýšľania ujal slova. Spočiatku mu to veľmi nešlo no potom 
sa rozhovoril.  

„ Pôjdeme hľad ...d ... dať železné potrubie to s ...sú trubky a ty ... ty ...tyče ... tam 
by mal ... by ... byť aj regulátor. Tie potrubia sa nachádzajú  v k ... kan ... kanáloch mesta. 
Ehm ...budeme...“ Roodyho prerušil Snowden.  

„ To si robíš srandu Aidan? Do podzemia vchádzame málokedy. Už to je dosť, že 
pôjdeme po povrchu! Veď je to samovražda.“ zmätene povedal.  

„ Jediné čo spravíme je to, že nájdeme ten regulátor, odmontujeme ho, hodíme  do 
vaku a vypadneme odtiaľ, čo najskôr ako to len pôjde. Ak budeme mať náklad bude nás 
čakať transportér. Ten nás odvezie do bezpečia. Nezdržíme sa tam viac než dve hodiny. Už 
ti to je jasné, Snowden ?!“ povedal Aidan.  

„ Ja len nechcem riskovať život pre akúsi hovadinu. Prečo... Prečo to nekúpime od 
obchodníkov, alebo prečo to nevyrobia v Corp ? Dokážu vyrobiť neskutočné vecičky 
a takúto sprostosť nie ?“ spýtal sa opäť podráždene.  

„ Áno ... má pravdu a na to, aby sme vošli tak hlboko do mesta potrebujeme aspoň 
dvadsať mužov s plným arzenálom. Je to šialené, keď tam pôjdeme len šiesti a ... “ 
neznámeho chlapíka  stojaceho vedľa Snowdena prerušil opäť  Aidan, ktorému už tiež 
dochádzali nervy.  

„Obaja sa ukľudnite! To ti už načisto natvrdol mozog Snowden? Stál si po mojom 
boku pod horou Si, keď sa objavili tí z Corp Inustries. Myslíš, že oni dokážu niečo vyrobiť? 
Veď vieš na čo neustále myslia?“ pripomenul Aidan a ja som sa strácal v pochopení o čom 
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asi rozpráva.    
„ Obchodníci to nemajú. Pokúšali sme sa to zohnať už naposledy, keď sa to 

pokazilo. To si pamätám.“ Riekol chlapík, ktorého meno som ešte stále nepoznal.  
„Dosť kecov! Pre túto výpravu ste boli vybratý. Ideme tam preto, aby sme 

zabezpečili dračej jaskyni prežitie. Je to dôležitejšie ako náš vlastný život. To ste hádam 
pochopili, keď ste vystúpili z posvätnej jaskyne živý!“ zvolal hlasno Aidan a naokolo všetci 
zmĺkli. Určite ho bolo počuť aj vonku, kde sa premávalo množstvo ľudí. Aidan podišiel 
k tým dvom, ktorých som nepoznal, pozrel sa na nich a začal rozprávať.  

„ Yllion si žiak slávneho Derméda. Mal si statočného a múdreho učiteľa. 
Niekoľkokrát si dokonca bol na výprave po mojom boku. Máš techniku a obrovské 

skúsenosti a bojíš sa viac ako tamten nováčik? Prebuď sa! Si veľký bojovník, ktorého 
potrebujeme.“ chvályhodne povedal Aidan a handrou si prešiel zjazvenú tvár.  

„ Šéfko, pri úcte ktorú k vám mám, viem ako to tam vyzerá. Neideme na výlet do 
zoo, ale do blízkosti kde tie tvory žijú!“ s obavami zahundral Yllion.  

„ Áno viem.... Tú výpravu sme prežili.  Boli sme skoro v centre tých svíň.“ zmĺkol 
Aidan a sklonil hlavu k zemi akoby si spomenul na niečo načo nechcel. Po chvíľke sa 
vzchopil a pokračoval  

„... ale už to tam poznáme. Je tak Yllion? Poznáme to tam! Nespravíme tú istú 
chybu ako vtedy. Už sme tou cestou išli a bezpečne sa vrátili. Okej, tak nekecajme už 
toľko, ale pusťme sa do práce. Vyzbrojte sa koľko len môžete, ale neberte toho veľa, to 
platí hlavne pre teba nováčik ... budeme chodiť než tri dni pešo.“ oznámil Aidan a my sme 
sa rozbehli k zbraniam ako deti k hračkám, ktoré dávali zadarmo.  

„ Snowden! Si dobrý s výbušninami tak zober pár granátov a semtex.. ehm...Yllion! 
Yllion, zober odstreľovačku s tlmičom. nikdy nevieš, kedy ju budeme potrebovať. Ty 
Kernel vidím, že si zosilnel, tak ponesieš v batohu zbrane a muníciu. Ja si zoberiem toto 
malé bejby.“ rozkázal Aidan a z kopy zbraní vytiahol akýsi automatický guľomet. Chvíľu 
som stál a pozeral sa na nich ako sa prehrabujú v tej kope. Videl som, že Roody si neberie 
žiadne zbrane ale z vaku ktorý mal na pleci mu trčala rúčka z jeho stvoreného 
plameňometu. Bolo vidno, že je nervózny a na takéto akcie pripravený nie je. Takisto som 
sa cítil aj ja. Prišiel som k Aidanovi, ktorý si do svojho batohu pchal pásy nábojov.  

„A čo ja ?“ spýtal som sa.  
„ Ty, ty ... ako sa vlastne voláš chlapče ?“ spýtal sa nechápavo.  
„ Som Dave z rodu Ermelo... nie ... Ermielovcov.“ povedal som spontánne.  
„ He, už si ťa odchytil Xhan pod ruky, čo ? Tak do jeho rodu ešte ani zďaleka 

nepatríš zelenáč, ale máš veľké šťastie. Xhan si už veľmi dlho hľadá žiaka. Tak skúseného 
človeka ako jeho len tak nenájdeš. Musel si na Veľkého otca veľmi zapôsobiť aj, keď vôbec 
nechápem čím. Dobre! Si nováčik a toto je dosť nebezpečná akcia tak sa drž čo najbližšie 
pri mne. Budeš nosiť zásoby vody a jedla. Cestou späť  ponesieš ten regulátor, ale zober si 
tiež nejakú automatickú pušku, ktorú unesieš. V prípade nebezpečia budeme potrebovať 
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každú ruku. Pochopil si ? Na tu máš.“ povedal Aidan a podal mi jednu z pušiek, ktorá bola 
po jeho ruke. 

 „Chápem, takže budem poslíček...“ riekol som.  
„Počuj chlapče si nováčik a nemusíš zo seba hneď robiť hrdinu. Počul som čo si 

spravil Sothysovi, nie žeby som ho mal v láske, ale to nie je žiadna sláva zavraždiť 
nepripraveného. Odvahu vidím, že máš. To je pravda ... hm ... a to nie je na škodu. Lenže 
velím tu ja, takže sa za každým riaď mojimi príkazmi! Chcem ťa dva metre za mojím 
zadkom! “ naznačil nervózne.  

„ Áno, pane.“ odvrkol som. Vzal som pár zásobníkov, tri svetlice, deväť milimetrovú 
pištoľ, baterku, nôž a dračí zub, ktorý mi deň predtým preletel okolo hlavy. Ostatní sa 
poctivo a precízne vyzbrojovali. Okrem zbraní si do batohov dávali aj ochranné vesty a zo 
železa zhotovené chrániče, ktoré boli pravdepodobne niekde predtým zliate z rôznych 
kovov.. Ja som si nebral žiadne brnenie ani chránič. Bol som rád, že mám na sebe lovcovo 
brnenie aj keď si ostatní pravdepodobne mysleli, že pod bundou nemám vôbec nič. Pocit 
nervozity mi náhle zvieral žalúdok. Dokonca ani pohľad na nich ako sa po zuby vyzbrojujú 
ma neupokojil. 

Po niekoľkých minútach sa všetci kompletne vyzbrojili. Aidan ku mne podišiel a vzal 
mi vak. Zohol sa a spod stola doňho nahádzal niekoľko rôznych plastikových fliaš. Na záver 
vzal ďalšie fľaše a hodil každému po jednej.  Na záver mi hodil vak do rúk a spoločne sme 
všetci vyšli von.Tam nás už čakalo niekoľko žien z pomedzi dračieho ľudu, ktoré držali 
v rukách akési handry. Ich farba mala hnedo‐červenkastý nádych. Každý z nás bol 
obdarený jedným kusom. Keď som to dostal do ruky zistil som, že sú to handry a kusy 
roztrhaného oblečenia zošité do jedného väčšieho celku. Myslel som si, že je to prikrývka 
alebo plášť, preto som to prijal z veľkým nadšením. Ostatní sa tvárili úplne normálne.  

Okrem toho sme ešte dostali jedlo, ktoré bolo zabalené v čiernom plastikovom 
balíčku. Aidan mi to hodil do rúk a prikázal mi to zabaliť. Potom sme sa vydali po 
skalnatých chodníčkoch k stráženému veľkému vchodu do jaskyne. Po ceste som si 
uvedomil, že som z jaskyne vlastne od príchodu nikdy nevyšiel von. Pri vchode, čo bola 
obrovská skalnatá trhlina sme zastali. Okolo sa hemžilo niekoľko strážcov. Vo výške asi 
piatich metrov som videl v skale namontované dve guľometné veže. Káble sa tiahli po 
stene a zemi až k malej obslužnej kovovej skrini, ktorá týmto bezpečnostným systémom 
dodávala energiu. Prekvapilo ma to aj keď mi o tom Roody už hovoril. Niektorí zo skupiny 
sa začali rozprávať zo strážcami, zatiaľ čo ja som po Aidanovom príkaze naplňoval fľaše 
vodou z jaskynného jazera. Nepočul som o čom sa zhovárajú, lebo som sa zohýnal k jazeru 
a plnil fľaše životodárnou tekutinou. Môj batoh sa pomaly naplnil zásobami a ja som už 
pocítil ťažkú váhu na mojom pleci. Potom ako som prišiel sme sa už nerušene vydali 
vchodom von z jaskyne. Šiel som ako posledný, keď ma v tom zrazu napadlo obzrieť sa za 
seba. Nasledoval som svoj inštinkt a hneď som vedel aj prečo. Stála tam ona v celej svojej 
kráse. Jej oči boli strohé ale zároveň plné sĺz, ktoré vo mne zanechali hlboké pocity na 
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srdci. Pochopil som, že ten silný pocit čo cítim ja k nej, cíti aj ona ku mne. Chcel som  k nej 
pobehnúť, aby som ju aspoň objal, no nedalo sa to aj napriek tomu, že bola len pár krokov 
odo mňa. Pozerali sme na seba a netušili, čo bude nasledovať.  Ešte stále nevedela uveriť, 
že tam predsa len idem. Obzrel som sa dozadu a zbadal skupinu ako pokračuje ďalej.  

„ Vrátim sa. Sľubujem.“ zašeptal som, pousmiala sa a utrela si oči od sĺz. Vedela, že 
sú to slová, ktoré sľúbiť nemôžem, no obaja sme verili v osud, ktorý nás náhle spojil. Na 
jednej strane som bol rád, že sa so mnou prišla rozlúčiť, no na druhej strane som sa 
obával, aby to nebolo naše posledné stretnutie. Nechcelo sa mi, ale náhle som sa otočil 
a kráčal ďalej. Musel som. Po každom kroku ma nutkalo vrátiť sa naspäť, no nakoniec som 
to prekonal a dobehol skupinu kráčajúcu predo mnou. 

Ocitli sme sa na vrchu skaly vo výške asi päťdesiat metrov. Pod nami bol skalnatý 
spád  a niekoľko vzostupov, ktoré sme museli prekonať, aby sme sa dostali až nadol. 
Niektoré úseky boli bezproblémové, ale na iných sme doslova šplhali smerom nadol. Asi 
po pol hodine sme všetci úspešne stúpili na piesočnú zem a potom sa vydali smerom na 
juh. Naokolo vládlo bezvetrie a naše telá sužovala neuveriteľná horúčava. Boli sme na 
slnku len krátko a už sme sa potili akoby sme putovali už hodiny. Každý sa odľahčil ako len 
mohol a zbytok oblečenia i brnenia nahádzal do svojho batohu. Potom sme sa pripravili na 
dlhú cestu a vykročili do pustatiny. Cítil som sa akoby som práve vyšiel z bunkru a opustil 
niečo, čo mi bude veľmi chýbať. Jej pohľad sa mi nestrácal z mysle. 

V skupine vládla pohoda a bolo vidno, že väčšina sa už pozná. Ostatných okrem 
Kernela a Roodyho som lepšie spoznal až po ceste. Čas putovania v ich spoločnosti ubúdal 
rýchlo ako kvapka dopadajúca zo stropu na zem. Zistil som, že Snowden je plachý 
a opatrný chlap. Bol zvláštnej povahy a na svoje veci si dal veľmi potrpieť. Chcel mať 
všetko to najlepšie a v najlepšom poriadku. Mal rád sám seba a okrem toho aj jedlo, ktoré 
v noci mizlo z môjho vaku. Všetci o tom vedeli aký je, ale našťastie sme mali zásob 
dostatok. Kernel a Yllion na to prišli a začali si uťahovať,  že vďaka našim zásobám stlstne. 
Urazil sa. Nasledujúci deň sa s nami nerozprával a odmietol jesť. Večer to už 
nevydržal, dal si trojitú porciu a bol opäť vo svojej koži. Yllion nás po ceste kŕmil rôznymi 
historkami a poučeniami, ktoré väčšinou nemierili nikde. Bol to rodený komik, z ktorého 
by sa smiala aj mŕtva kobyla. Aidan o sebe nedal veľa vedieť a bolo na ňom vidno jeho 
trápenie. Kríval a neustále si menil obväzy na nohe. Jedla sme mali síce dostatok, no voda 
sa nám pomaly míňala. Ja som mohol byť iba rád. Čím viac sa vypilo, tým menej som 
musel nosiť. S Kernelom som sa po ceste spriatelil najviac. Trochu mi pripomínal Bubua 
a preto som ho považoval za veľmi dobrého priateľa. Po ceste som sa dozvedel veľa 
nových informácií o svete, ktorý predomnou stále skrýval záhady. Všetci sa hlavne 
rozprávali o západe a keď sa ma niečo spýtali tváril som sa, že som tam nikdy nebol. Tvrdil 
som, že som bol celý čas na severe a nezaujímal sa o okolitý svet. Občas som si vymyslel 
nejakú historku, aby som nebol až príliš nápadný. Dával som si záležať na tom, aby som sa 
nepreriekol a neprezradil môj pravý pôvod. Aj keď som bol medzi ľuďmi, ktorí sa mi zdali 
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veľmi priateľskí, rozhodol som sa nechať si tajomstvo odhaľujúce bunker len pre seba. 
Všimol som si, že Aidanovi moje slová nejako nesedeli. Akoby vedel, že si to vymýšľam, 
len aby som niečo neprezradil, ale nechal si to podozrenie pre seba a nepovedal ani slovo.  
  Na tretí deň sme po našej ľavej strane zazreli vysoké hory. Na moje prekvapenie sa 
na nich nachádzala uchytávajúca sa tmavá zeleň. Pod horou sa dokonca rozliehal 
rozvíjajúci sa stepný les. Ako som sa dozvedel v tomto pohorí, tá najvyššia hora sa 
nazývala hora Si. Je to jediné miesto v okolí, kde sa zeleň takto uchovala a nikto nevie 
prečo. Dokonca aj mraky, ktoré znášali smrtiace blesky sa tomuto pohoriu vyhýbali. 
Snowden tvrdil, že je to kvôli bunkru Corp Industries, kde mali isté magnetické pole, ale to 
bola len jeho domnienka na túto zvláštnu vec. Nikto do bunkru okrem Veľkého otca nikdy 
naozaj nevošiel. Nikoho iného tam vraj ešte nikdy nepustili. Mnohí ľudia si kvôli tomuto 
miestu zo začiatku našli pod horou útočisko a založili obydlia, ktoré sa rozrástli až do 
spoločenstva mesta s názvom East Side Point. Bol to raj na zemi, ale nie na dlho. Okrem 
toho, že toto miesto obchádzali búrky, hora Si so sebou skrývala aj ďalšie tajomstvo. 
Z miest začali miznúť ľudia a neskôr sa vraj našli telá ľudí, ktorí v sebe nemali ani kvapku 
krvi. Táto povera o upíroch číhajúcich v hore Si zapríčinila odchod väčšiny obyvateľstva na 
západ. Niektorí tam, ale ostali a začali žiť opatrným životom. Do hory Si vchádzajú len cez 
deň, kde ťažia drevo a obchodujú s ním, no tá oblasť ich úplne zmenila. Pôsobilo to 
zaujímavo, no neveril som tomu. Nechápal som, že niečo také vôbec môže byť. Pripadalo 
mi to ako výmysel, aby boli zaujímavý alebo, aby ma postrašili no to som ešte nevkročil do 
Strateného mesta, kde sa to všetko naozaj zmenilo. 

Z ich rozhovorov som sa taktiež dozvedel aj veľa o západe, kde vládne istý klan E 
alebo E‐klan. Vyrozumel som toľko, že E‐klan terorizuje a vykorisťuje mestá slobodných 
zemí, ktoré sa vytvorili hneď po otvorení bunkrov. Tento klan vznikol z pobláznených ľudí, 
ktorí sa podujali na rabovaní pri otvorení bunkrov. Vyrabovali čo sa dalo a vyzabíjali 
všetkých, ktorí boli proti nim. Potom sa usídlili na severozápade od dračej jaskyne 
pri prvom bunkri, v ktorom vypukla vzbura. Ich vodcom je akýsi MCenzy, ktorý sa nazýva 
vládcom. Snowden mi prezradil, že pochádza z E‐klanu, ale od vstupu do jaskyne sa jeho 
život upriamil úplne inou cestou. Bolo na ňom vidno, že to neľutuje. Vysvetlil mi ako klan 
vlastne funguje. Označil ich ako za choromyseľných anarchistov, ktorí sú prinútený 
vykonávať rozkazy vládcu, pretože každý z klanu je závislý na istej špeciálnej droge – 
Droge E. Musia plieniť a zabíjať, aby dostali ďalšiu dávku. Takto si ich vládca MCenzy ako 
bývalý chemik udržiava preto, aby vykonávali čo žiada. Z miliónov medicín a tabletiek, 
ktoré vykradol z bunkrov pred desiatimi rokmi vyrába drogy pre všetkých svojich 
služobníkov. Zem je preňho natoľko zničená, že presvedčil ľudí k tomu, aby si užívali 
života teraz a plienili čo tu ostalo kým ešte nie je neskoro. Drogou im ukázal šťastie 
a bezstarostné uvoľnenie, ktoré v tomto svete väčšina z nich už nenachádzala. 

 
Týmto dosiahol, že si k sebe pripútal tisícky závislých ľudí. Chránia ho, pretože iba 
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on jediný vie správne vyrobiť potrebnú formulku. Ostatných chemikov zavraždil vlastnými 
rukami, aby mohol mať raz všetko pod kontrolou. Je mozgom celého klanu a ak by zomrel, 
celý klan by sa rozpŕchol.  Ľudia žijúci v západných mestách čelia a bránia sa proti E‐klanu, 
ale zatiaľ veľmi neúspešne, pretože veľký počet ľudí v beznádeji hľadá útechu práve 
v klane. To všetko mi po ceste povedal Snowden s dosť vystrašeným výrazom na tvári a 
aby som mu uveril ukázal mi krk, kde sa táto droga pomocou injekcie aplikovala. Bolo tam  
ešte stále po dlhšom čase vidieť vpichy po ihlách. Prekvapilo ma to ako si mohol niekto 
takýmto jednoduchým spôsobom obviazať okolo prsta masu ľudí. 

Ďalej som zistil aj o to, že väčšina bojovníkov z dračieho ľudu sú najímaný ako 
strážcovia pre takzvaných obchodníkov. Je to zoskupenie, ktoré si hovorí Syndikát. 
Prevážajú suroviny a materiál, ktorý vymieňajú za ďalší tovar s ľuďmi po celom okolí. 
Využívajú transportéry a tanky z bunkrov, ktoré stihli zachrániť pred šialenou anarchiou, 
ktorá po otvorení nastala.  S počiatku to bola iba skupina ľudí, ktorí zbierali a prenášali 
užitočné veci na bezpečné miesto.  Boli to ľudia, ktorí nestratili hlavu a snažili sa zachrániť 
z bunkrov čo sa len dalo a preto neboli schopný čeliť formujúcemu sa  anarchistickému 
klanu. Lenže po čase sa zozbieralo toľko vecí a techniky, že sa s nimi táto skupinka 
rozhodla obchodovať. Vytvorili si centrum v zachovalom hangári pre mestskú dopravu, 
ktoré sa nachádzalo na okraji strateného mesta. Bolo to na juhozápade od dračej jaskyne, 
aby boli čo naj ďalej od klanu E.  

Po čase zistili, že to bola chyba a objavili znovuzrodených, ktorí ich napadli. Neboli 
dobre vyzbrojený a dochádzala im munícia. Taktiež nemali čas na to, aby premiestnili 
materiál, preto so strachom a s veľkými stratami na životoch miesto opustili. Našťastie sa 
o pár  dní náhodou na toto miesto dostalo pár prvých bojovníkov z formujúceho sa 
dračieho ľudu. Vyčistili to miesto od znovuzrodených a boli prekvapení, čo objavili ‐ 
hangár, na ktorom bolo vidno známky nedávnej opravy, plný užitočných vecí 
umiestnených ako niekde v sklade. Ostali tam cez noc a snažili sa zistiť, čo sa tam vlastne 
stalo. Nasledujúce ráno prišiel na to miesto transportér obchodníkov, ktorý boli vyslaný, 
aby zachránili aspoň tie najcennejšie veci, ale to čo objavili ich úplne zaskočilo.  Objavili 
skupinu dračích bojovníkov, ktorí ich príjemne prekvapili a zbavili ich nežiadúcich 
parazitov.  

Spoznali dračí ľud o ktorom odvtedy na svojich cestách vyprávajú ako o strážcoch 
strateného mesta. Uzavreli dohodu a mnohí ich sprevádzajú ako ochrancovia na ich 
cestách po kraji za určitý materiál potrebný pre dračí ľud. Stali sme sa pre mnohých 
doslova legendou, ktorá ochraňuje svet, ale nikto sa nikdy nedozvedel o dračej jaskyni 
ukrytej v červenom pohorí. Obchodníci svoje historky rozšírili všade do okolia. Pôvod 
dračieho ľudu bol pre nich neznámy. Považovali nás za miernejšiu súčasť E‐klanu, od 
ktorého sme sa odklonili a usídlili na juhovýchode. Túto hlúposť si vymysleli obyčajní 
ľudia, hlavne kvôli podobnosti výzoru s narkomanmi z klanu E.  

Vďaka tomuto označeniu boli ľudia menej zvedaví a pôvod dračieho ľudu 
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ochránený. 
  Od vzniku Syndikátu ubehlo niekoľko rokov. Za ten čas s proti klanu sformovala 
rada takzvaná radaslobodných miest. Boli prevažne rozdrobení a keby sa nespojili 
a nepomáhali si, tak by ich klan po toľkých rokoch dávno zrovnal so zemou. Do tejto rady 
patrili mestá ako Wiringul, Minshire, Lounsling, Base‐113, Čierne údolie, Syndikát, East 
side point a náš dračí ľud.  

Wiringul, Minshire a Lounsling patrili medzi veľké západné mestá. Čelili priamym 
nájazdom E‐klanu a stále potrebovali podporu. Base – 113 je zoskupenie ľudí ktorý sa 
uchýlili v starom bunkri. Pristavali si k nemu príbytky a prežívajú ťažké chvíle. Bunker je 
vraj situovaný na severovýchode hneď pod Čiernym údolím. Čierne údolie sa nazývalo 
územie umiestnené na severe. Bolo to miesto skadiaľ som tvrdil, že pochádzam. Veľa som 
sa o ňom nedozvedel, pretože som zavádzal rôzne iné otázky, aby som sa neprezradil. 
Vedel som len , že tesne pod povrchom sa nachádza ropa a toto územie dostalo 
pomenovanie Čierne údolie práve kvôli nej. Vďaka katastrofe ropa záhadne vystúpila 
z útrob zeme až na povrch. Ľudia sa tam usídlili, začali ťažiť a vymieňať ropu za iný 
potrebný materiál. Bolo to miesto kam mal transportér z môjho bunkra namierené, ale 
nedošiel tam. Kto vie, možno keby bolo všetko inak stál by som sa obyčajným 
pustovníkom v Čiernom údolí, pretože cesta späť do bunkru určite už možná nebola. 
Syndikát bol najsilnejšou zložkou rady. Mal najväčší vplyv a rozhodujúce slovo. Prepravou 
munície, potrebného materiálu a ľudí, zaisťoval celú rozsiahlu oblasť. Dračí ľud mal v rade 
postavenie načúvajúceho ucha a kontrolného orgánu, ktorý tam bol pre prípad, že strany 
v rade rozhodnú o niečom čo nie je prístupné.  
  Dozvedel som sa veľmi veľa informácií, všetky boli ako tak prijateľné, ale najviac ma 
šokovala vec, ktorú som sa dozvedel na tretí deň nášho putovania. Dva dni predtým sme 
prechádzali púšťou bez väčšieho zastavenia. Teplota bola neúnosná, ale na to som si už 
zvykol.  
V noci sme spali na otvorenom priestranstve. Našťastie nás nezastihla žiadna drvivá búrka 
a počasie bolo až na výkyvy teploty v poriadku.  

Na tretí deň ráno som vstal. Zimu, ktorá bola v noci vystriedala horúčava a mne 
bolo pod plášťom, ktorý som dostal až príliš horúco. Vstal som ako posledný. Ostatní zo 
skupiny stáli pokope a zhovárali sa. Nepočul som o čom sa bavia, pretože boli odo mňa 
ďalej. Pozbieral som sa a vstal na nohy. Najprv som si myslel, že ma odhalili a rozhodujú 
sa, čo so mnou hodlajú urobiť. Keď som, ale podišiel bližšie, zistil som, že si podávajú 
akýsi starý roztrhaný papier. Uľavilo sa mi, pretože, sa zhovárali o tom či pôjdeme južnou 
alebo juhovýchodnou bránou. Všetko bolo v poriadku až do chvíle, keď mi Kernel podal 
ten kus papiera, aby mi ukázal miesto kde sme sa vydali. 

Bol to niekoľko pozliepaných kusov rôzneho papiera, na ktorej bola perom 
nakreslená mapa. Nebola vôbec presná, lebo bola kreslená voľnou rukou. Mierka bola tiež 
iba mierne načrtnutá a keby som sa mal  podľa toho orientovať nedošiel by som asi nikam. 

 
65



  Proroctvo draka – Cyklus I.      Robert Sidor   

Nezhrozil som sa z toho, že to bola otrasná mapa, ale z toho čo na tej mape bolo. Neveril 
som tomu čo vidím.  
Na mape bol doslova a do písmena nakreslený ostrov, ktorý nemá dokreslené ohraničenie 
v južnej časti, kde sa nachádzal iba  nápis – stratené mesto. Taktiež tam boli vyznačené 
všetky nové zemi, mestá, malé zoskupenia i pohoria a trasy. Vôbec som nechápal tomu, že 
sa nachádzam na ostrove, ktorý má veľkosť iba okolo dvesto kilometrov. Nerozumel som 
ako mohlo stúpnuť more tak vysoko a kde sa podel kontinent na ktorom niekedy žilo 
milióny ľudí.  

Prišiel na mňa pocit úzkosti a osamelosti, že sme jediný čo sme na zemi prežili, a že 
ostatné bunkre sú pod morom. Nemohol som sa z toho dostať, najradšej by som v tej 
chvíli utekal niekde strašne ďaleko, ale keďže som nemal kam, ostal som a tváril sa akoby 
sa nič nedialo. Dúfal som, že nie sme jediný na svete a takýchto ostrovov je niekde po 
zemi oveľa viac. Zaujala ma spodná časť mapy, ktorá nebola dokončená pravdepodobne 
preto, že nebola preskúmaná kvôli nebezpečenstvu zo strateného mesta. Rozmýšľal som 
nad tým, že náš transportér, ktorý vyrazil z bunkra mieril na sever a až po niekoľkých 
hodinách sme prechádzali popri mestu. To znamenalo, že možno sme neboli na ostrove 
a že pevnina pokračuje na juh ďalej. Spomenul som si na pohľad, keď som vyšiel z bunkra, 
všade naokolo boli holé skaly a nevidel som za obzor, preto som dúfal, že za tými horami 
sa ďalej rozprestiera pevnina a nie nekonečné more. Po chvíľke mojej nepríčetnosti som 
podal mapu Kernelovi, ktorého som kvôli tomu objavu vôbec nepočúval. Zmätený 
v myšlienkach som sa pozbieral a naša skupina putovala ďalej. Smerovali sme 
k podlhovastému pohoriu, ktoré zaberalo široký kraj a zdalo sa, že nemajú konca. 
Nasledujúcich pár hodín som o mape rozmýšľal. Ostatným sa zdalo čudné, že som tak 
zmĺkol, ale ja som to zvalil na zlý spánok. Onedlho sme sa už dostali k tiahnúcemu sa 
pohoriu, kde sa nachádzala južná brána. 

 
Návšteva  
 
Pred našim obzorom sa objavili skalnaté masívy, na ktorých boli postavené rôzne 

konštrukcie a obydlia. Na skalách sa hemžilo ľuďmi, ktorí sa kvôli zotmievaniu 
premiestňovali a usadzovali na rozmanité miesta. Z tej diaľky vyzerali ako mravce, ktoré 
lozia po mravenisku. Dole v priesmyku medzi týmito dvoma skalami bola nahádzaná kopa 
rôzneho materiálu a haraburdia prevažne zo železa a dreva. Bola to bariéra vysoká asi 
desať metrov. Na vrchu tej kopy bolo niekoľko mužov, ktorý uprene pozorovali do diaľky. 
Približovali sme sa. Niekoľko z nich si nás všimlo a strhli pohľady naším smerom. Po 
chvíľke sme dorazili k tej bariére pred ktorou bolo poskladaných niekoľko rôznych stavieb. 
Až vtedy som zistil, že tie haraburdia tvoria vlastne obrovskú barikádu alebo bránu. 

Z jednej zo stavieb vyšiel starší muž s rukou vztýčenou do vzduchu.  
„ Tak už si späť?“ spýtal sa z diaľky.  
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„ Áno už sme tu ,Ethan“ riekol Aidan.  
„ Ste tu v predstihu, to som fakt od teba nečakal ty starý všivák. Myslel som, že po 

teba pošlem chlapcov s nosítkami. hehe. Pozerám, že si so sebou zobral aj pár skautov na 
výletík. Hehe.“ podpichol Ethan a z chuti sa zasmial.  

„Tak, poďte ďalej!“ navrhol Ethan a viedol nás smerom do poskladanej stavby, 
z ktorej vyšiel. V stenách, ktoré boli tvorené z rôzneho plechu ,dreva a betónu, boli diery. 
Akoby sa niečo cez tieto diery predieralo až dnu. Mnohé z nich boli prikryté plechom, 
alebo látkou . Nechápal som, čo za vec, alebo tvor mohol niečo takéto spôsobiť. 

Na strope svietila lampa, ktorá bola určite z bunkra, pretože presne takú som mal 
niekedy v mojom vlastnom byte. Po stenách boli pozliepané obrovské kusy papiera 
a svetlých látok ‐ na nich sa nachádzal nákres mesta. Keď som sa bližšie zahliadol bolo tam 
zmapované staré mesto s ulicami a vyznačenými budovami. Taktiež sa tam nachádzali 
akési červené body o ktorých som nemal páru, čo asi znamenajú. Hneď keď sme vošli som 
si lepšie obzrel Ethana. Bol to fúzatý chlapík v starších rokoch. Na jeho dlhých vlnivých 
vlasoch sa rozťahovali šediny. Pravú ruku mal zmrzačenú natoľko, že mu všetko od lakťa 
nižšie chýbalo. Na sebe mal doškrabané brnenie, ktoré pasovalo na každú časť tela. Na 
opasku mal pripevnené pištole a  z chrbta mu vystŕkala hlaveň z brokovnice.  

„ Neuveríš čo sa mi predvčerom stalo, Aidan!“ nedočkavo zvolal Ethan, pričom sa 
usmieval od ucha k uchu.  

„ Prechádzali sme zónou 41 a hľadali sme tých čo prežili z tej Natarovej výpravy, no 
veď vieš a hádaj čo sme našli ? hehe.“ naťahoval Ethan.  

„ Tak to fakt netuším. Vyklop to, nech tu nesedíme pol dňa.“ povedal Aidan 
a z handier, ktoré boli poskladané na kope v rohu si jednu okamžite vzal.  

„ Našiel som náš bar ‐ Lulie, pamätáš nie? Normálne bol poškodený iba trochu 
a v bare som našiel kopec fliaš starej dobrej whisky. To je čo ? hehe.“ vysvetľoval 
Ethan. Z fliaš, ktorých tam bolo neúrekom vybral jednu a začal nalievať do pripravených 
nádob. Aidan zatiaľ odhodil zakrvavený obväz a z fľaštičiek poukladaných na malom 
schátravelom stolíku si vybral jednu. Jeho rana bola hlboká a hnisajúca. Schmatol 
konzervu plnú whisky a nalial si to na nohu. Jeho telo sa vznietilo v kŕčovitej bolesti, ktorá 
prepukla do výkriku. Svoje stonanie napokon zavŕšil práškom, ktorý si do rany  vysypal 
z fľaštičky v jeho ruke. Aidan vyzeral, že vie čo robí. Tie veci zo stolíku patrili medzi lieky 
a dezinfekčné prášky. 

Každý z nás si vzal pohár a pomaly ochutnával. Vtedy som si uvedomil, že som 
naozajstný pravý alkohol ešte nikdy predtým nepil. V bunkri sa síce dali kúpiť rôzne druhy, 
ale boli to synteticky namiešané chute, ktoré sa od toho, čo som mal v konzerve 
neuveriteľne líšili. 

„Bolo tam veľa pekných kočiek ... aj tá tvoja Carol, vždy som ti ju závidel ... tak ako 
si ju tam zbalil, to čumeli všetci. Aidan, ona bola anjel!“ zvolal Ethan, no Aidan nijako 
nereagoval.  
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„Čo už, aspoň že whisky je po toľkých rokoch stále taká dobrá ako vtedy. Takže na 
nás!“ zvolal a zdvihol svoju konzervu s pitím. Ostatný spravili na podobne a vypili svoj 
prídel. Chvíľu som váhal, ale napokon som to celé prehltol. Moje hrdlo v momente 
vzplanulo. Potom som pocítil , ako mi pažerák horí od hrdla až smerom k žalúdku. Pálilo to 
riadne až som si myslel, že nás chce zabiť a nalial nám akúsi kyselinu. V očiach sa mi od tej 
páľavy náhle vyrojili slzy. Zbytok skupiny to zvládal akosi bez väčších problémov. Dokonca 
aj Roody vypil do poslednej kvapky a potom si ešte pýtal viac.  

„ Takže čo je cieľom tejto výpravy chlapci ?“ spýtal sa Ethan.  
„ Regulátor na prívod vody.“ odvŕkol Aidan.  
„ Čože ? Heh. Veľký Aidan ide opäť zachraňovať záhradu od vyschnutia? Keď už si 

taký veľký záchranár kvetov, tak si mi už mohol niečo doniesť. Pozri ako moja kancelária 
chátra.“ s úštipačným smiechom povedal Ethan.  

„ Lenže mi po...po...potrebujeme ten regulátor, ktorý  zvládne tlak o... o veľ ... 
veľko ... veľkosti ... “ poznamenal Roody.  

„ Ale choď do riti s tými rečami ty krpec. Nevieš sa ani poriadne vykoktať. Keby si žil 
tu na okraji sveta, tak by si mal úplne iné problémy. Ako prežiť do druhého dňa, aby …“ 
Ethana prerušil Aidan, ktorý vstal a povedal.  

„ ... Aby prežil dračí ľud pokiaľ sa nenaplní proroctvo. Len tak môžeme byť naozaj 
spasení. Záhrada, prameň života, posvätná jaskyňa – to je to čo musí prežiť. Zabudol si na 
to? Na naše učenie? Pozri sa okolo seba, čo z nás je? Všetko je úplne inak. Už nie sme tým 
čím sme boli? Nesedíme u Lulie a nehráme poker! “ povedal vyzývavo Aidan. Ethan sa 
naňho nachvíľu zahľadel akoby ho vôbec nespoznával.  

„Čo sú to za reči? Čo je s tebou človeče ? Si v poslednej dobe ako vymenený ? 
Splietaš tu také voloviny akoby si nebol jeden z ľudí čo tu nonstop nasadzujú životy. Vieš, 
že jeho príkazy nemôžeme plniť donekonečna! Veľa ľudí umiera Aidan. Ty patríš sem, 
medzi nás ako vždycky!“ povedal Ethan a zamračil sa.  

„ Nie, Ethan! Ja som sem nikdy nepatril a ty to vieš. Slúžim Veľkému otcovi a 
proroctvu. “ pripomenul Aidan.  

„ Slúžime našej rade! Všetci slúžime rade a nie tým jeho rečiam! Bolo ich už dosť!“ 
zreval nervózne Ethan a pozrel na každého z nás.  

„ Aby si raz neľutoval toho čo si teraz povedal kamoško. Keď sa Zein stane ...“ 
Ethanov ďalší hrozivý výlev nervov opäť prerušil Aidan.  

„ ... K tomu je ešte ďaleko kamoško! “ zvolal a v miestnosti nastalo ticho. Každý stál 
uprene na mieste, akoby sa očakávalo niečo čo bude nasledovať.  

„ Myslím, že by sme si mali všetci odpočinúť. Mali sme dlhú cestu.“ navrhol 
Snowden, ale nikto akosi nereagoval. Ethan a Aidan na seba hľadeli vraždiacimi pohľadmi. 
Ja som bol akoby k zemi prikovaný a neschopný nejakého slova, pretože miestnosť vrela 
napätím.  

„ Tak to by ste mali.“ odvetil Ethan a nestrhol oči z Aidana. Napätie trochu opadlo.  
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„ Tak sa zložíme ako vždy u Mellanie.“ povedal Yllion.  
„V poriadku, choďte.“ povedal Ethan. Potom sme všetci okrem Ethana a Aidana 

odišli. Vonku bola už dosť tma a my sme smerovali chodníkom k akýmsi obydliam 
postavených na skalách. Hneď ako sme sa priblížili som si všimol, že v tých obydliach žijú 
obyčajný ľudia. Väčšina patrila medzi dračí ľud. Mnohí tu, ale boli kvôli Stratenému mestu. 
Pripájali sa k výpravám a zbierali zachovalé veci, ktoré potom predávali Syndikátu. Pár 
z nich sa už nevrátilo, no vysoká cena za úlovky ich vždy lákala. Vošli sme do jedného 
veľkého príbytku pripomínajúceho stan. Keď sme vnikli dnu zdalo sa, že tam nikto nie je. 
Všade bola kopa rôznych vecí poznášaných zo strateného mesta. Uprostred bolo niekoľko 
hrncov s neurčitými odvarkami a celý priestor bol presýtený akýmisi zvláštnymi pachmi. 
Porozhliadali sme sa, keď sa tu zrazu niečo mihlo spoza záves. Všetci spozorneli.  

„ Už som vás očakávala.“ povedal niekto rozchveným stareckým hlasom.  
„ Mellanie ste to vy ?“ spýtal sa Yllion.  
„Áno chlapče, som to ja.“ povedala a vyšla z tieňa. Zistil som, že je to zhrbená stará 

pani , malého vzrastu a špinavou zvráskavenou tvárou. Veľmi mi pripomínala ježibabu, 
ktorá bola zobrazená v starých rozprávkach. Vyzerala naozaj čudne a v momente, keď 
vyšla von tak som sa aj trochu vydesil. Podišla ku mne a začala mi oňuchávať prsty na 
rukách ako smradľavému psovi.  

„ Tento je nový, určite!“ povedala.  
„ Áno, to je Dave.“ povedal Snowden stojaci vedľa mňa, pričom nezaprel svoje pudy 

a šikovne ukradol akúsi zmes v malej nádobke .  
„ Ty nie si z tohto sveta, ty nie si z tohto sveta! Ja som ťa videla! Ty si on! Si on!“ 

skríkla náhle a začala rozhadzovať rukami vôkol seba. Nechápal som tomu čo povedala. 
Prekvapením z toho, som úplne onemel, pretože jej slová boli vlastne pravdivé.  

„ Čo to melie? Dave s nami, ukľudni sa! Úplne as pomiatla! “ zvolal Yllion, ale ona 
neprestávala a opakovala tie slová dookola ako pojašená. Náhle zobrala jeden z tých 
hrncov a stratila sa s v tmavšej časti miestnosti.  

„ Asi by sme ma... ma...mali odísť.“ zamrmlal rozrušený Roody.  
„ Radšej poďme. Vyspíme sa vonku. “ povedal Yllion a chytil ma rukou za plece. 

Vyšli sme von. Na rozdiel od tepla dnu, vonku už vládla zima a tma už obkolesila okolie. 
Prešli sme niekoľko krokov od obydlí a usadili sa na skale vo výške asi tridsať metrov od 
zeme. Do diaľky nebolo nič vidno, pretože deň už pomaly vystriedávala tmavá rozliehajúca 
sa noc. Pod nami sa rozprestierala barikáda, na ktorej sa hemžilo niekoľko strážcov. Zložili 
sme sa a pripravili sa na odpočinok. Kernel z môjho batoha vytiahol zásoby a potom 
každému rozdal svoj prídel. Všimol som si že na skalách sa náhle usadilo niekoľko 
bojovníkov, ktorí začali sledovať okolie. Boli od nás ďalej a v tichosti sledovali či sa niečo 
nedeje.  

„ Čo je to dnes s ňou? nechápem... ona je trochu divná vieš, Dave, ... ale nie je to 
zlý človek a vždy nám ponúkla prespať u nej na rozdiel od ostatných.“ riekol Yllion.  
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„ Neviem možno som sa jej nepáčil, ja fakt neviem.“ zahundral som. 
 „ Tým to nie je, je to stará ženská a asi sa už z tých svojich výmyslov úplne 

zbláznila. Odkedy jej v stratenom meste zahynul syn, nehla sa z miesta. Hovorí, že sa 
s ním každý večer zhovára. Počul si už niekedy niečo také? Radšej sa vyspím vonku, než by 
som mal počúvať tie jej reči.“ oznámil Snowden.  

„ A čo ostatní? U nich nemôžeme prespať?“ povedal som a rozhliadol sa po 
desiatkach ostatných obydlí umiestnených po skalách.  

„ Dave, toto tu sú ľudia, ktorý si myslia, že pri bránach sú v bezpečí a tamto tam sú 
bojovníci z dračieho ľudu. Poviem ti, že títo obyčajní ľudia sú prívetivejší než oni.“ 
vysvetľoval Snowden. Yllion si zatiaľ zo svojich vecí vybral starostlivo uchovanú žiletku 
a malé zrkadlo.  

„ Nechápem, veď patríme medzi nich nie ?“ spýtal som sa.  
„ Vieš, dračí ľud nie je taký jednotný ako si myslíš Dave. To pochopíš, veľmi skoro. 

Väčšina z týchto mužov je tu už veľmi dlho. Jaskyňu veľmi v láske nemajú. Niektorí si 
myslia, že s nimi Veľký otec manipuluje a štve ich to, keď im rozkazuje. Ale tak to musí 
byť! Aspoň ja si to tak myslím. Jediné čoho sa obávajú je dračie oko, ktoré každý z nás 
uvidel na vlastné oči a preto nevzdorujú a naďalej mu slúžia. V proroctvo tu mnoho ľudí 
stratilo vieru, ale je to možno aj kvôli znovuzrodeným ...“ Yllionove slová prerušil 
Snowden   

„ ... Vieš, čo? ... možno má Ethan tak trochu pravdu. Plníme príkazy Veľkého otca, 
ale aj mňa to niekedy serie...napríklad ... Napríklad teraz. Kvôli čomu tu sme? Kvôli malej 
veci ... Čo ak ... Čo ak je to len kvôli jeho vnučke?. Len preto, aby bola šťastná my môžeme 
zomrieť!“ zúfalo riekol Snowden.  

„ Prestaň Snowden! Zneuctievaš proroctvo. Pamätaj, kde si bol predtým. Bol si 
v úplných sračkách ako celý svet naokolo. Veľký otec má videnia, ktoré sa plnia a učenie, 
ktoré nás delí od všetkých. Musíme ho nasledovať k ... k niečomu...  k dračiemu synovi. On 
príde, verím tomu. Takto to ďalej nemôže ísť.“ povedal povznesene Yllion a Snowden 
zmĺkol.  

 „Pozri sa na nich! V stratenom meste som bol mnoho krát a poviem ti Dave, že si 
ich na jednej strane vážim.  Sú to strážcovia. Skvelí muži, no videli veľa smrti, veľa zlého. 
Niečo ich zmenilo. Niečo, čo možno stvorilo aj znovuzrodených... fakt neviem. Sú 
ovplyvnení týmto miestom a vôbec všetkým čo tu je.  Je to ich život a ich osud. To im 
zvolil Veľký otec a verím, že aj dračie oko. Som rád, že takýto osud nemám a niesom tu 
každý deň. Chcem mať rodinu, niekedy. Vieš? To je môj sen. Vlastne som žil svoj sen ... raz 
...“ zamyslel sa.   

„ ... ale chcem ho prežiť znovu.“ Dodal, šplechol si na neoholenú časť tváre vodu a 
hneď na to po nej prešiel žiletkou. „No jasné, preto sa stále holíš. Niekoho v jaskyni máš, 
čo?“ podpichol Snowden, no Yllion sa iba pousmial.  

„ Jasné, Myslíš tu dvanásťročnú Fortinovú dcéru? “ naznačil Kernel.  
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„ Nie, tá čaká len a len na teba, len ti musí dorásť pero.“ odvrkol Yllion a pokračoval 
vo svojom rituálnom holení.  
  Prikryl som sa tým zvláštnym červenkastým plášťom a pod hlavu si dal batoh. Obaja 
sa ešte chvíľu začali doberať, ale potom nastal pokoj a také ticho, že som v diaľke počul 
vzdychy ženy, ktorá sa s niekým na druhej strane nerušene milovala. Ohne sa 
rozprestierali pozdĺž celého pohoria. Všetci odpočívali a pripravovali sa na dlhú noc. 

Obzrel som sa na hviezdy a neprestával myslieť na Athiu. Jej úsmev, ktorý sa uchýlil 
v mojej pamäti mi nedovoľoval zaspať. Roody sa posadil vedľa mňa a nenápadne vytiahol 
zo Snowdenovej kapsy fľašu. Jednoznačne to bola jedna z Ethanových fliaš. Snowden mu 
ju musel ako vždy v správnej príležitosti ukradnúť. Roody si potajomky odchlipkával tak, 
aby ho nikto nevidel. Aj keď som ho zbadal, neprezradil som to. Videl som, že je spokojný 
a nechal ho popíjať. Po chvíľke prišiel Aidan. Usadil sa medzi nás a oznámil nám, že zajtra 
skoro ráno vyrážame.  
Po jeho slovách som náhle zaspal. Bol to hlboký spánok ale nie dlhý, pretože som sa 
zobudil na zvuk výstrelu, ktorý v mojej hlave vyvolal plnú dávku adrenalínu. Prekvapene 
som sa začal obzerať ,čo sa deje.  Ostatný sa tiež prebudili a snažili sa zistiť čo to bolo.  

„ Prichádzajú? Teraz ?! Do riti! To je divné?“ zašeptal Aidan, ktorý stál na kraji skaly 
a pozeral smerom nadol pred bariéry. Všade naokolo bolo počuť krik a rôzne povely. 
Všetci boli zrazu na nohách a pripravovali sa. Prenikavý silný zvuk výstrelu sa náhle ozval 
opäť. Potom nasledovalo niekoľko ďalších výstrelov a spustila sa nepretržitá paľba. Vstal 
som a podišiel k Aidanovi, aby som zistil čo sa deje. Zbadal som ich ‐ strážcov , ktorý 
z vrcholu skaly strieľali na niečo v tme, no ja som nespozoroval vôbec nič. Okolo nás 
prebehlo niekoľko ľudí ktorí sa so zbraňami rútili smerom k bariéram.  

„ Pripravte si zbrane, vyzerá to tak, že máme návštevu.“ skríkol Aidan a podišiel 
k nám.  

„ Kernel a Snowden ostaňte pre každý prípad tu pri tom zalenáčovi a Roodym. 
Yllion budem potrebovať tvoju mušku, poď so mnou. Poď!  Je to jasné!? “ Prikázal Aidan. 
Všetci sme prikývli a ďalej si pripravovali zbrane ako nám rozkázal. Yllion schmatol 
odstreľovačku a špeciálne zariadenie na nočné videnie. Potom sa spolu s Aidanom rýchlo 
poponáhľal smerom nadol. Streľba neprestávala a v diaľke bolo počuť hlasné bolestivé 
výkriky. Nabil som svoju zbraň, odistil a napäto čakal. Nestrpel som na mieste veľmi dlho. 
Zvedavosť ma celého zožierala. Chcel som zistiť, čo sa deje. Priblížil som sa na okraj skaly 
a pozoroval okolie. Zrazu sa niečo mihlo v diaľke a rýchlo sa blížilo priamo k skalnatému 
spádu pod nami. Všetci pozorovali streľbu pred barikádami a nevšimli si to čo som na 
rozdiel od nich zbadal ja. Nahol som sa, čo najviac ako sa len dalo, aby som sa lepšie 
prizrel. Nerozoznal som čo to je, ale bolo to naozaj veľmi rýchle.  

„ Nespadni človeče ! Dávaj si bacha!“ zvolal na mňa Kernel, ktorý zbadal ako sa 
nahýnam na okraji skaly.  

„ Kernel! poď sem! tu je jeden dole. Tu je!“ riekol som. Počuli ma a rýchlo ku mne 
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podišli. Obzrel som sa späť dole a zbadal, že tá vec sa už štverá po skale smerom k nám.  
„ To je ale bordel. Ja mu to vpálim do tej jeho gebule.“ zamrmlal Snowden, namieril 

zbraň a stúpol na okraj skaly kde som sa zohýnal. V momente, keď spravil krok smerom ku 
mne,  si neuvedomil, že časť skaly je nalomená a mne sa zrazu podlomila  pevná zem pod 
nohami. Kamenný základ sa roztrieštil na kusy a ja som si nepríjemne udrel chrbát o 
skalnaté výbežky vytvorené zlomom podo mnou. Potom som už len cítil ako padám a 
bolestivo sa udieram o skaly. Našťastie som napokon dopadol do naviatej kopy piesku a 
upadol do krátkeho bezvedomia. 
  Prebral som sa až po chvíli. Všade naokolo sa ozývali tlmené zvuky. Videl som len 
veľmi matne. Stále som sa nachádzal na mieste môjho dopadu. Ležal som na chrbte a 
z vrchu skaly som pozoroval záblesky, ktoré pôsobili ako symfónia padajúcich hviezd.. Až 
neskôr mi v mojom otrasenom organizme  došlo, že je to záblesk zo zbraní. Telo ma akosi 
vôbec nechcelo poslúchať. Strašne ma bolel chrbát a necítil som si nohy ani ruky. Zrazu 
niečo zahalilo môj pohľad, pretože bola tma nemohol som zistiť, čo to bolo. Nasledovala 
niekoľko silných rán, vďaka, ktorým som sa metal po zemi ako bábika. Jediné čo som 
zaregistroval boli rozmetané kusy vychádzajúce z môjho tela. Necítil som vôbec nič. Úplne 
žiadnu bolesť. Všetko trvalo neuveriteľne rýchlo a za zlomok sekundy som obdržal 
posledný úder, ktorý ma silno odhodil na bok. Ležal som a nebol som si istý či zomieram 
alebo ešte žijem. Nevládnuc ovládať svoje telo som si myslel, že čakám už iba na smrť a 
čas, ktorý pomaly plynie je len posledná chvíľka života. 
  Márne som to očakával, pretože moja hodina ešte nenastala. Pochopil som to až vo 
chvíli, keď som zrazu začal hýbať prstami. Bol to krátky okamih, za ktorý sa moje telo 
prebudilo späť k životu. Postupne som začal cítiť všetky údy, ktoré sa vracali k funkčnosti. 
Zdvihol som hlavu a snažil rozpoznať okolie. Niekoľko zábleskov po blízku ma veľmi 
oslepovali a postupne som začal rozpoznávať aj zvuky hlasnej streľby. Všetko čo bolo 
predtým pomalé sa náhle zrýchlilo a dostalo do normálu.  Prevalil som sa na bok a začal 
vracať tuhé zvratky z môjho žalúdka. Bolo mi veľmi zle, cítil som bolesť po celom tele, 
preto som sa posadil na kolená. Vedľa mňa sa mihali akési pohyby. Môj zrak ešte stále 
nebol v poriadku a preto som videl rozmazane. Podľa zvukov som zistil, že sa vedľa mňa 
odohráva tvrdý boj. Počul som šialené akoby zvieracie vreskoty, tupé nárazy a streľbu. 
Nohy som mal drevené a nedokázal som sa vôbec postaviť. Neviem či to bolo zo strachu, 
alebo z otrasu pri páde, ale ostal som na mieste a snažil sa zistiť čo sa predo mnou 
odohráva. Po chvíľke sa mi zrak vrátil a ja som zistil, že sa stalo niečo veľmi nepríjemné. 
  Pred sebou som rozoznal Snowdena, ktorý bol na zemi v kŕčovitých bolestiach a 
rukami  siahal po puške neďaleko v piesku. Za ním stál Kernel bojujúci bojom na blízko 
s niečím obrovským. Bolo to vysoké asi dva a pol metra. Podobalo sa to na človeka, 
pretože som rozoznal hlavu nohy aj končatiny. Postava sa mihala rýchlo a pohybovala sa 
sekanými pohybmi. Rozhadzovala obrovskými rukami dookola a skákala najmenej meter a 
pol pred seba. Skôr sa mi zdalo, že vidím nejaké veľké zviera podobné medveďovi, ale pri 
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zábleskoch so striel som uvidel tvár a pochopil som, že je to človek. Postava neustále 
útočila na Kernela, ktorý sa rôznymi obrannými úkonmi snažil ostať na žive. Bolo to 
neúprosné sledovať tento zápas na život a na smrť, ale nedokázal som v tom momente nič 
vykonať. Kernel v určitých príležitostiach strieľal so zbrane, aby odstavil protivníka, ale 
nepodarilo sa mu to. Postava sa mihala ešte rýchlejšie, akoby ju strely podráždili k 
pohybu. Po chvíľke boja obrovská postava odhodila Kernela o skalu a on bezvládne spadol 
na zem. Mal som veľmi nepríjemný pocit, akoby sa už nič nedalo robiť. Chrčajúca postava 
si ma nevšímala a skočila ku Kernelovi. Zohla sa ako pes a začala ho oňuchávať. Za ten čas 
sa Snowden doplazil ku automatickej puške, odvalil sa a v momente, keď si postava 
uvedomila, že nie je po všetkom schytala salvu striel do tela. Ozval sa hlasný chrapľavý 
výkrik a postava sa odvalila dozadu na zem. Obaja sme si mysleli, že je už po všetkom, no 
o pár sekúnd sa postava pohla a pomaly postavila na nohy. Mátala sa okolo a bolo vidno, 
že zomiera, no ešte stále zbierala sily. V očiach sa dala rozpoznať posadnutosť tohto 
tvora, ktorý so sebou chcel stiahnuť aj niekoho z nás. „ Zdochni už konečne!“ zareval 
Snowden a stlačil spúšť na automatickej zbrani, lenže zbraň nevystrelila ani jednu guľku. 
Nevydala žiaden zvuk ani žiaden výstrel. Zasekla sa.  

Mohutnej  postave niekoľko metrov pred nami to akoby dodalo odvahu, zrevala a 
rozbehla sa rýchlo smerom k nám. Snowden a ja sme na seba zdesene pozreli. Akoby sme 
tušili, že nastal náš koniec. V tom sme, ale pred nami zachytili zvuk dopadajúcich guliek . 
Postava sa v rýchlosti zrútila na zem pár metrov pred nami a vytvorila výr piesku, ktorý ju 
celú zahalil. Ešte nebol koniec, pretože postava stále chrapľavo dýchala a začala sa plaziť 
smerom k nám. Snowden sa v rýchlosti snažil opraviť zbraň a ja som sa pokúšal vybrať 
pištoľ z vrecka, ale nedokázal som to.  Neuveriteľne sa mi triasli ruky. Tá beštia bola už 
naozaj blízko a začala po nás chniapať svojimi smrtiacimi labami. Obaja sme boli otrasený 
a preto sme sa pomaly od nej vzdiaľovali, aby sme získali trochu viac času, keď v tom sa 
v diaľke objavila ďalšia rýchlo blížiaca sa vec. Myslel som, že je to ďalší z nich, ktorý nás už 
určite pošle na večnosť. Postava k nám v rýchlosti dobehla a na naše prekvapenie sa 
hodila na to stonajúce monštrum. Nasledovalo niekoľko tupých nárazov, sekaní  a  
výkrikov. Po chvíľke sme rozoznali útočníka. Bol to Aidan, ktorý neprestával sekať do 
nehybnej kope mäsa na zemi. Všade okolo špliechala krv a ten záhadný tvor už bol určite 
mŕtvy, no Aidan s výkrikmi sekal ďalej. Potom vstal a odhodil svoj zakrvavený nástroj do 
piesku. Narovnal si krk, pričom mu zapraskalo niekoľko kostí a pozrel na nás. 

 „ Ste, ok ? “povedal kľudným hlasom, akoby sa nič nestalo.  
„ Je to dobré...Dave! Dave?!“ zvolal na mňa Snowden, odkašľal a pokúšal sa vstať.  
„ Som v poriadku.“ povedal som a snažil sa tiež postaviť, ale bol som ešte stále v 

šoku. Snowden sa dotackal ku mne a pozrel na mňa.  
„ Človeče ty máš, ale šťastie, veď som videl ako ťa trhal na kusy...ehm... myslel 

som, že bude už po tebe ... a to bola len tvoja bunda.“ prekvapene povedal a ja som si až 
vtedy uvedomil, že na hrudi mám v bunde vytrhanú obrovskú dieru, pričom mi bolo vidno 
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lovcovo brnenie. Všade naokolo boli kusy vytrhanej látky. Bunda a tričko pod ňou, ktoré 
som mal na sebe boli na zahodenie ale brnenie nebolo vôbec poškodené. Z úst mi 
vychádzala od zimy para, ale na počudovanie som necítil chlad. Zahalil som sa plášťom 
a spravil pár krokov dozadu. 

Všetci sa vzdialili, smerujúc naspäť k bráne. Jedine Aidan ku mne podišiel a odhrnul 
časť plášťa. Zastavil ma a pozrel sa na brnenie lepšie. Prešiel rukou po hladkom materiály, 
pričom na ňom zanechal krvavé stopy a žasol. 

 „ Takéto brnenie som videl iba raz, ďaleko na západnom pobreží. Mal ho oblečené 
človek, ktorý sa ma pokúšal zabiť. Bohužiaľ zaplatil za to životom. Si plný prekvapení 
kamarát, som zvedavý čo nám prichystáš na budúce. “ dopovedal a zodvihol svoju 
upravenú kovovú sekeru. Bola celá zo železa, no nedá sa povedať, že to bola sekera. Skôr 
vyzerala ako sekera spojená s mečom či dýkou. Podišiel k tej kope rozsekaného mäsa, 
z ktorej sa na každú stranu valilo more krvi. Niekoľkými silnými sekmi oddelil hlavu od tela 
a hodil mi ju pod nohy.  

„ Už vieš s čím máme do činenia chlapče?! Pozri sa mu do tváre a netvrď mi, že  to 
bol človek.“ riekol a utieral si tvár aj bundu od krvi. Snowden podišiel ku Kernelovi, aby 
zistil jeho stav. Našťastie bol iba omráčený a Snowden ho pár fackami prebral na nohy.  

„Tieto beštie majú abnormálnu stavbu tela.“ vysvetľoval Aidan a odvalil obrovskú 
postavu na chrbát. Niekoľko vrstiev šiat roztrhol čepeľou sekáča a odhalil tak hruď 
záhadnej postave. Bola tma a ja som videl matne, ale tá postava mala na hrudi rôzne 
obrovské vredy plné akoby nejakou tekutinou, popraskanú kožu a rôzne hybridné zárodky 
vychádzajúce z tela. Aidan sa postavil nad postavu a veľkým rozmachom sekol presne do 
stredu hrude. Okolím sa rozprskla krv a pach. Tento svoj mäsiarsky úkon zopakoval ešte 
raz a potom otvoril celý hrudník. 

„ Vidíš prečo je ťažké ich dostať strelnými zbraňami? Pozri sa na ten hrubý zrastený 
hrudný kôš. V ich tele sa nadmerne zhromažďuje vápnik, vďaka ktorému ich kosti zrastú a 
hrubnú natoľko, že sú nepriestrelné skoro ako pancier.“ povedal a zakryl tú zapáchajúcu 
mŕtvolu jej pôvodnými šatami, tak si očistil svoj krvilačný nástroj od krvi a podišiel 
k Snowdenovi.  

„ Čo sa vlastne do kelu stalo? Čo ste robili tu dole, veď ste mali ostať hore, nie ?“ 
spýtal sa Aidan.  

„ Je to ťažké vysvetliť, ale mali sme nehodu. Podlomila sa nám skala pod nohami a 
... a ja s Davom sme zleteli dolu. Aj tak nechápem, čo to bolo za znovuzrodeného. Bol 
strašne silný. Čo je to do kelu?“ nechápavo vysvetľoval Snowden, chytil veľkú hlavu 
povaľujúcu sa pod mojimi nohami a začal si ju obzerať.  

„ Hm, pravdepodobne to bol jeden z prvých, má veľmi zmutované telo a silnú 
kostru ... málokedy sa objavia tak blízko pri bránach. Niečo sa deje. Niečo sa určite deje. 
Toto nie je normálne.“ skonštatoval Aidan a zatiaľ čo dopovedal, stihol  k nám dobehnúť 
Yllion. Zapol baterku a tak nás na chvíľu úplne nás oslepil.  
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„ Ste celý ?“ spýtal sa, prešiel baterkou po každom a potom zastal so svetlom na 
mŕtvole. Až vtedy som si uvedomil, aký je to strašný pohľad, na bezhlavé obrovské telo, 
prikryté kopou šiat, z ktorého sa valila krv ako z otvorenej fľaše. Mal som šťastie, že som 
bol na žive, pretože keby som nemal lovcovo brnenie ležal, by som tam namiesto toho 
znovuzrodeného ja.  

„ Poďte musíme sa dostať hore, nie je to tu bezpečné. Kernel zvládneš to ?“ spýtal 
sa Aidan.  

„Som v poriadku, to bude v pohode.“ riekol a rukami sa držal za hruď. Tak sme sa 
pozbierali a rýchlo prešli k barikádam cez bránu na bezpečnejšie miesto. Streľba už dávno 
utíchla a k niekoľkým telám ležiacim v piesku sa rozbehli zberači. Vzali všetko, čo je cenné. 
Verím, že by tým monštrám vytrhli aj zlaté zuby, ak by nejaké mali.  

Vystúpili sme cez skaly na miesto kde sme sa utáborili. Tam na naše prekvapenie 
nehybne a nerušene spal v hlbokom spánku Roody. Každý z nás sa neuveriteľnou zimou 
klepal, preto Aidan doniesol niekoľko kusov dreva a staré zápalky. Snažil sa zapáliť oheň, 
no veľmi mu to v tej zime nešlo, no napokon sa mu to podarilo a okolím sa rozľahlo 
príjemne teplo. Kernelovi bolo už lepšie a zaspal. Snowden bol ranený na hrudi a krvácal, 
ale Aidan ho ošetril a zabandažoval. Až vtedy som sa dozvedel, že bol niekedy špeciálnym 
chirurgom a preto sa dostal do bunkru. Bol to pre mňa úplne iný pohľad na človeka, ktorý 
pred chvíľou krvilačne zabil toho zbesilého tvora. Yllion ostal hore a pre každý prípad 
hliadkoval. Ja som sa cítil celkom v poriadku a okrem zaschnutej krvi z nosa a trochu 
bolenia v chrbtici som necítil nič. Na vyčerpanie som zaspal veľmi rýchlo a zobudil sa až 
nasledujúce ráno. 

 
Rande v meste 
 

  Väčšina bola už hore a zbierala si veci. Bolo dosť horúco, preto som usúdil, že môže 
byť tak okolo deviatej hodiny ráno. Roody ešte stále spal, pravdepodobne vypil toho dosť 
a preto dospával. Vstal som a môj pohľad sa upriamil na rozľahlú plochu do diaľky. Až po 
chvíľke som si uvedomil, že sa pozerám na ruiny mesta, ktoré bolo kedysi rozložené široko 
ďaleko. Po obrovských mrakodrapoch a budovách ostali len zrúcaniny, základy a 
množstvo, zvíreného prachu. Ostal som stáť a spomínal na mesto ukotvené v mojich 
spomienkach. S pocitom nenávratnosti som odvrátil pohľad a zistil, že na mňa všetci 
uprene hľadia. Nechápal som, prečo, no potom sa ku mne pomaly priblížil Yllion a dotkol 
sa lovcovho brnenia, ktoré som mal na sebe. Pozrel som sa dolu a videl, že sa ten zvláštny 
kovový materiál odráža dokonale ako zrkadlo.  

„ To je sila! S kadiaľ to máš Dave, niečo také som v živote nevidel?“ zvedavo a 
s iskričkami v očiach sa spýtal Yllion.  

„ Ehm... mám to od svojho otca ... on to... raz dostal od jedného pútnika 
zahaleného v plášti.“ vymyslel som na rýchlo.  
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„Hovorí sa, že takéto niečo nosia lovci! Ako je to možné, že ho máš na sebe? Kde si 
mal namierené pred tým než si sa dostal do jaskyne Dave ?“ naliehal Snowden a Aidan, 
ktorý si brúsil o kameň svoju sekeru spozornel. Cítil som sa dosť nepríjemne. Tušil som, že 
niečo vie.  

„ Ja... ja som tam už nemohol ostať. Otec zomrel a preto... som sa rozhodol ísť 
niekde inde. Ten pútnik zomrel! Môžem Vám ukázať hrob. Vzal som brnenie, pár zásob a 
som tu.“ povedal som to veľmi neisto a čakal na ich reakciu. Zo sekery, ktorú si Aidan 
brúsil o kameň mi nebolo všetko jedno, ale nakoniec mi uverili. Cítil som sa veľmi hlúpo, 
že klamem priateľov, ktorí mi včera zachránili život, ale nemal som na výber.  

„ V poriadku. Fajn, takže za pol hodiny odchádzame. Pripravte sa a oblečte si 
brnenia a chrániče. Nechcem vidieť, aby ste dopadli tak ako včera, pretože to bolo o 
vlások. Teraz k našej výprave. Pôjdeme do sektora 43 , ak sa nám podarí nájsť regulátor 
v okolí modrého bodu, ktorý je v sektore 40, ďalej nepôjdeme a počkáme. Pôjdeme, ale 
hlboko, tam to je ešte zachovalé. Tesne pred zotmením príde na modrý bod transportér, 
ktorý nás odvezie do bezpečia. To je všetko.“ oznámil Aidan.  

„ A.. prečo nás neodvezie transportér do sektoru 43, kde by nás počkal kým sa 
nenaložíme ?“ spýtal sa Kernel.  

„Nemôžeme si dovoliť stratiť jediný transportér, ktorý je na juhovýchodnej bráne. 
Takže musíme ísť peši. Nemal by to byť problém...“ Aidana prerušil Snowden.  

„ Ako je to možné? Veď tu boli najmenej dva transportéry.“ prekvapene povedal.  
„ Bohužiaľ už nie sú. Asi všetci tušíme, kde sa asi môžu nachádzať a kto v tom má 

prsty.“ riekol Yllion a ustarostene si vydýchol.  
„Na východnej strane mesta je zaznamenaná menšia aktivita, takže by to malo ísť 

ako po masle. Je tak Yllion?“ upresnil Aidan.  
„ Povedzme, že áno. Nebude to síce prechádzka po pláži s drinkom v ruke, ale už 

verím, že to zvládneme. Horšie to bude, keď sa dlhšie zdržíme za červenou líniou... To 
podzemie Aidan, to mi naháňa husiu kožu.“ riekol Yllion.  

„ V podzemí to bude v pohode. Chrobáci budú spať, takže ich nebudeme rušiť. To 
už nechajte na mňa.“ riekol Aidan.  

„ Čo je za červenou líniou?“ spýtal som sa, aby som si upresnil veci v hlave.  
„ Dave, veď som ti to už hovoril.“ povedal Kernel a nechápavo sa na mňa pozrel. 

Spomenul som si na to, že som veľmi nedával pozor, keď mi deň predtým niečo 
vysvetľoval, pretože to bolo hneď po tom ako mi ukázal mapu ostrova. Kernel vstal 
podišiel ku mne nadýchol sa a začal vysvetľovať. Ostatní sa zatiaľ ďalej zhovárali.  

„ Ty si ma asi vôbec nepočúval, čo? Pozri Dave, celé mesto sa skladá z päťdesiatich 
sektorov rozdelených do troch zón. Zelená zóna je do sektoru 20, modrá zóna je do 
sektoru 40 a červená zóna je posledných 10 sektorov. Tých posledných desať sektorov je 
umiestnených presne v strede strateného mesta. Tam sa v podzemí nachádza liaheň tých 
beštií. Je ich tam kopa. To je hlavné centrum znovuzrodených. Aspoň si to každý myslí.“ 
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dopovedal Kernel.  
„ Počkať a my ideme do sektoru 43? “ zamrmlal som.  
„ Presne.“ odvetil Kernel a z môjho batohu si vybral trochu jedla, ktoré začal 

prežúvať.  
Vtedy som si uvedomil, kde to vlastne máme namierené. Včera som skoro zomrel a 

to som ešte ani nevstúpil do strateného mesta a až v to ráno som si uvedomil, že je to 
cesta priamo do pekla. Spomenul som si na reakcie Snowdena a Ylliona, keď im Aidan 
v dračej jaskyni oznámil, kde vlastne ideme. Už som sa na to pozeral úplne ináč a mojím 
vnútrom prepukol strach. Srdce sa mi rýchlo rozbúšilo a myseľ mi na chvíľu prestala 
pracovať. Bolo to len chvíľkové štádium. Asi tým prešli všetci zo skupiny, len oni sa s tým 
už vyrovnali. Nakoniec som sa s tým musel vyrovnať aj ja.  

Všetci si začali po krátkom Aidanovom ujasnení pripravovať zbrane a začali sa 
vyzbrojovať brnením. Pripevňovali si brnenia postupne a ich telá nadobúdali na objeme. 
Boli to rôzne kovové chrániče, ktoré sa viazali o telo šnúrami a na moje prekvapenie aj 
lepiacou páskou. Postupne sa z nich stávali akoby rytieri vyzbrojený kovom od vrchu až po 
spodok. Na krk si dokonca dali hrubý kožený chránič, ktorý mal chrániť pred uhryznutím a 
škrabancami. Jediné čo bolo nechránené bola hlava. Bolo to preto, aby mali čo najlepší 
rozhľad  a veľmi dobre vnímali okolie. Po chvíľke sa všetci vyzbrojili, ja som si skontroloval 
svoje zbrane a batoh, ktorý som si hodil na plece.  

„Nezabudnite na plášte, oblečte si  ich radšej hneď teraz!“ rozkázal Aidan a zo 
svojho batohu vybral červenkastý hrubý plášť a začal si ho pripevňovať o svoju výzbroj. 
Nechápal som načo je dobré dávať si na seba ten plášť v takej horúčave, preto som 
podišiel ku Kernelovi, ktorý si viazal stehenné kovové chrániče.  

„Počúvaj Kernel, načo je to dobré? Myslím tie plášte? “ spýtal som sa potichu a 
Kernel sa začal potmehúdsky usmievať.  

„ Už som ti to chcel povedať skôr, ale keď som ťa videl ako pokojne spíš prikrytý 
tým svinstvom, tak som to nechal radšej tak.“ povedal Kernel.  

„ Svinstvom ? Z čoho je ten plášť a načo je ... Myslel som, že je to prikrývka?“  
zvolal som prekvapene.  

„ Dave, hehe, ja z teba nemôžem, tie plášte ...hehe, tie plášte sú...“ Kernelov 
smiech prerušil Aidan, ktorý stál hneď za mnou. 

„ Tie plášte sú potreté močom, výkalmi a krvou znovuzrodených. Slúžia na to, aby 
nezachytili ľudský pach. Je to šanca ako sa dostať nepozorovane čo naj ďalej, takže si to 
láskavo obleč, aby sme mohli vyraziť.“ povedal Aidan. Zdalo sa mi to veľmi nechutné, že 
som spal prikrytý výkalmi a močom tých monštier, ale na tom plášti som necítil žiaden 
zápach či smrad Nechápal som tomu. Kernela prešiel smiech a hodil mi svoju bundu, ktorú 
som si obliekol, pretože moja bola úplne zničená. Na to som si potom dal ten zvláštny 
plášť a pripevnil ho o lovcovo brnenie.  

Tak sme všetci zišli zo skaly dole a prešli pred bránu tvorenú z barikád. Tam sa 
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nachádzal vysoký rebrík, ktorý smeroval až k vrcholu brány. Vyšli sme po ňom a na vrchu 
brány nás už čakal Ethan. Dohodol sa s Aidanom na stanovenom čase príjazdu 
transportéra a potom sme sa spustili na lane až na zem pred bránou. Potom sa laná 
vytiahli nahor a ostali sme sami pred obzorom strateného mesta. Bol to zvláštny pocit, 
akoby sme prekročili koniec sveta a ostali na pospas osudu. Neotáľali sme dlho a vykročili 
smerom k stratenému mestu. Naokolo sa povaľovalo množstvo tiel, medzi nimi boli aj tie, 
ktoré padli včera v noci, ale mnohé z nich boli už v rozklade, takže museli byť oveľa 
staršie. Ktovie koľko mŕtvol sa nachádzalo pod našimi nohami, ale to sa asi nedalo ani 
spočítať. 

Kráčali sme bez slova k stratenému mestu dúfajúc, že sa všetci o necelých dvanásť 
hodín dostaneme naspäť. V bunde a v plášti mi bolo nenormálne horúco, ale musel som to 
vydržať. Asi o dve hodiny sme dorazili k okraju mesta. Bola to zelená zóna. Sektor 1. 
Naokolo sa nachádzali rujny, základy domov, vraky hrdzavejúcich áut a kopy kameňa. 
Piesok zavial všetko pod nohami a preto sme nevedeli či kráčame po nejakej ceste, ale 
vedeli sme presne kde máme smerovať. Naokolo nečíhalo žiadne nebezpečenstvo, ale aj 
tak sme mali odistené zbrane. Aidan šiel niekoľko metrov pred nami a Yllion neustále 
sledoval ďalekohľadom do diaľky, aby sa ubezpečil či je všetko v poriadku. Postupovali 
sme veľmi opatrne a pomaly, aby sme nevydali nejaký prenikavý zvuk a neprezradili sa. 
Dokonca sme sa ani vôbec nerozprávali, dorozumievali sme sa iba rukami a posunkami. 
Bolo to veľmi namáhavé, pretože sme museli byť neustále v strehu. Prechádzali sme 
oblasťou, kde boli budovy natoľko zdemolované, že z nich ostali iba kopy rozbitého 
betónu a naviateho piesku, ale v diaľke sme už videli vyššie časti zničených mrakodrapov. 
Onedlho sme prešli blízkym sektorom 4 a dorazili do sektoru 7. Všade bolo neuveriteľné 
ticho ako pred búrkou. Jediné čo nás rušilo bol vietor, ktorý víril piesok a prach, pričom 
nám trochu znemožňoval pohľad do diaľky.  Prechádzali sme po ulici, v ktorej sa niekedy 
k mrakom  týčili do výšky obrovské budovy a teraz sa tam nachádzali iba rozbité časti 
spodných podlaží. Každý mal otvorené oči na všetky strany a bol pripravený zakročiť.  

V ruinách som spozoroval veľmi rýchly pohyb. Nebol som si istý či to bolo niečo 
živé, alebo sa mi to cez tú zhoršenú viditeľnosť iba zdalo, ale nadobudol som pocit, že nás 
niekto sleduje. Okrem toho sa okolie zdalo pokojné a tak sme postupne prechádzali 
sektormi až sme dorazili do sektoru 22. Všimol som si, že čím viac sme sa približovali 
k stredu mesta tým menej piesku pokrývalo zem.  

Ocitli sme sa uprostred niekedy husto obývanej časti mesta, kde sa podľa 
Aidanových slov život nezastavil ani o druhej v noci, no teraz tu bolo mŕtvo ako v márnici. 
Zistil som, že rozdelenie mesta do zón nebolo náhodné, ale presné. Nachádzali sme sa 
v modrej zóne a pred nami boli akoby na výstrahu do výšky napichnuté na tyče 
rozkladajúce sa ľudské telá a kostry. Všetci spozorneli, prikrčili sme sa a pozorovali okolie. 
Yllion pomaly vyliezol na trám druhého poschodia zničenej budovy a stratil sa za roh. 
Chvíľu sme nehybne pozorovali. Zrazu sa mi zazdalo, že sa niečo mihlo za nami, ale keď 
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som sa otočil, spozoroval som iba zvírený piesok. Znervóznel som a adrenalín mi stúpol do 
hlavy. V diaľke sa ozval zvláštny piskľavý zvuk, ale jeho zdroj bol dosť ďaleko. Aidan, ktorý 
bol prikrčený vpredu zdvihol ľavú ruku na náznak státia. Pot sa zo mňa lial, že sa mi z rúk 
kĺzala automatická puška, ale snažil som sa za každú cenu koncentrovať. Napätie vrcholilo 
a ja som chcel byť pripravený čo najskôr zaregistrovať svoj cieľ. Pozoroval som okolie a 
Aidanovu ruku, ktorá stále držala svoju polohu. Po chvíľke sa spoza budovy objavil Yllion, 
ktorý nás všetkých svojim tichým príchodom z druhej strany vyľakal. Našťastie nikto po 
ňom nevypálil. Na Yllionov náznak, ktorý prezrádzal, že vzduch je čistý sme si všetci 
vydýchli a pomaly pokračovali v ceste. Prešli sme pár metrov a zastavili sa pri zavesených 
mŕtvolách. Všade páchol zatuchnutý smrad rozkladajúcich mŕtvol aj keď z tiel, ktoré boli 
pozavesované a napichnuté ostali len holé kosti. Bolo to zvláštne, pretože niektoré z nich 
nevyzerali, že by sa časom rozložili. Skôr  im chýbalo mäso, ktoré bolo akýmsi spôsobom 
vyňaté. Takýchto tiel sa naokolo rozprestieralo niekoľko. Ohromený týmto objavom som 
sa skoro potkol o kosti, ktoré sa v piesku váľali ako normálne kamene. Všetci sme chvíľku 
v tichosti sledovali situáciu no napokon k nám po tichu prehovoril Aidan.  

„ Sme pred ich bránami, ak ste mali oči otvorené do korán otvorte ich dvojnásobne. 
Smerujeme k modrému bodu, kde sa porozhliadame po suterénoch v budovách, ak sa nič 
nenájde budeme postupne smerovať až k sektoru 43. Prešli asi tak tri hodiny, preto si 
nachvíľu oddýchneme, ale poriadny kus cesty nás ešte len čaká.“ oznámil Aidan. „ 
K modrému bodu je to odtiaľto riadne tri, štyri kilometre.“ dodal Yllion a neustále 
sledoval z ďalekohľadom okolie akoby niečo v diaľke pozoroval.  

Zložili sme sa v ruinách jednej zdemolovanej budovy a chvíľu čerpali sily. Väčšina sa 
vrhla na môj batoh so zásobami, ale mňa udivoval a zároveň desil pohľad na zohavené 
ľudské telá. Neobstál som na mieste a zo zvedavosti som sa k nim priblížil. Bol to veľmi 
nepríjemný pohľad, po ktorom mi prebehli zimomriavky po chrbte. Zistil som, že každá 
mŕtvola mala cez rozkladajúcu sa tvár či holú lebku akýsi znak. Lepšie som sa prizrel a 
spozoroval, že je to otlačok obrovskej krvavej dlane, ktorá zanechala stopu zaschnutej 
krvi.  

„To čo vidíš, sú zbytky jedla ... väčšina z týchto tu boli ešte na žive keď ich začali 
žrať. Sme pre nich možno jediná potrava. Hnusné svine! “ riekol Aidan, ktorý sa ako duch 
objavil po mojom boku a pokojne odpíjal vodu z fľaše.  

„ A vieš, čo žerú keď im dojdú zásoby ľudského mäsa ? “ spýtal sa Aidan. Záporne 
som odvetil a on pokračoval.  

„ Najprv sa začnú žrať navzájom a potom, keď už trpia veľkým hladom začnú žrať 
svoje vlastné končatiny len aby ukojili svoje inštinktívne potreby.“ dopovedal Aidan a 
zmĺkol. Jeho slová ma zmiatli a upriamili do zúfalstva. Zdalo sa mi to šialené, ale vedel 
som, že to čo mi hovorí asi je naozaj pravda. 

 „Viem, že ťa táto skutočnosť rozrušila, mňa to rozrušilo tiež, keď som to videl na 
vlastné oči. Najhoršie je na tom to, že to bol pravdepodobne niekedy človek, ktorého si 
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mohol bežne stretnúť na ulici, v obchode, či v práci. Zasratá ľudská civilizácia konečne 
dospela k dokonalosti. Takto sme si to skurvili. Celú planétu. Čo povieš ... ?“ zamrmlal 
Aidan, pokýval hlavou a odišiel späť ku skupine. 

O niekoľko sekúnd som ho nasledoval, pretože som nezniesol pach, ktorý vo mne 
vyvolával pocit zvracania. Napil som sa vody, zjedol pár kúskov mäsa a snažil sa nemyslieť 
na to čo príde ďalej. Zahliadol som sa na našu skupinu a spozoroval som, že všetci trochu 
znervózneli a spozorneli vzhľadom k okoliu, ktoré bolo tiché ako pred búrkou. Každý sedel 
mlčky, zbieral sily a pripravoval sa na to najhoršie. Snowden si neustále kontroloval 
zbrane a brnenie. Bolo vidno, že bol veľmi nervózny a zmetený ešte viac než som bol ja. 
Vybral som vyschnutý kvet z vrecka na bunde a zahľadel sa naňho. Zavrel som na chvíľu 
oči a pomyslel na Athiu  ako sa práve stará o nespočetné množstvo prežívajúcich rastlín. 
To pomyslenie ma udržiavalo v ako takej psychickej rovnováhe. Prestávka prešla veľmi 
rýchlo a tak sme v našom putovaní pokračovali ďalej. Prekročili sme myslenú bariéru 
pozostávajúcu zo zohavených častí tiel a vstúpili do ríše mŕtvych, kde na nás číhalo zlo 
z každej strany. 

Obišli sme ruiny budovy, ktoré boli celé zasypané časťami rozbytého materiálu 
a dostali sa do bývalého centra extravagantných firiem. Tie sídlili vo vysokých 
mrakodrapoch neďaleko centra mesta. Budovy tiahnúce sa ku mrakom predstavovali 
symbol sily nielen  pre firmy, ale aj pre mesto, do ktorého niekedy vraj chodili tisícky 
turistov ročne. Teraz z tejto pýchy ostala iba obrovská kopa betónu a prachu, rozľahlého 
všade po okolí. Rozbitých častí  z budov bolo tak veľa, že úplne pokrívali ulice a vytvorili 
tak zátarasu, ktorú sme museli prekonávať. Vyzeralo to ako kopa šrotoviska, ibaže 
namiesto šrotu sa tam povaľoval betón a stuhnuté časti železa. Pomaly sme prekonávali 
tie kopy betónu, pričom sme dávali pozor na každý podnet okolo nás. Prešli sme niekoľko 
desiatok metrov a kopy nánosov z budov nekončili, práve naopak, ich veľkosť sa 
zväčšovala a večného prachu, zvíreného vo vzduchu pribúdalo až som si začal namýšľať, že 
je to sneh. Úplne nás ten prach pokryl, že sme vyzerali akoby sme sa váľali v špinavej 
šedej múke. Trvalo nám skoro hodinu, než sme sa vymotali z tej kopy haraburdia, pričom 
sme prešli iba troma sektormi. Napokon sme sa dostali na rovinnú pláň, čo bol bývalý 
park. Bola to rozliahla plocha, na ktorej ostalo len pár zdemolovaných sôch. Celý park 
predstavoval sektor 29. V strede sa nachádzal nezasypaný vstup do metra. Bol tmavý a po 
schodoch sa váľalo okrem kopy smetí aj niekoľko zohavených kostier. Všade bolo na moje 
prekvapenie ticho a kľud a preto sa mi nezdalo správne vstupovať do takého neznámeho 
miesta, no na Aidanov príkaz sme dnu ísť museli.  

Šiel som ako posledný, keď som zrazu pár krokov od metra zahliadol kvetinu. 
Vyrastala samotná v strede tohoto opusteného temného miesta. Akoby čakala na niekoho, 
kto si ju vyzdvihne. Ostatní vliezali opatrne po schodoch , zatiaľ čo mňa vábila krása tejto 
kvetiny. Vedel som, že nesmiem robiť hlúposti, ale bola tak blízko na dosah. Pomyslel som 
na Athiu a rozhodol sa tú kvetinu pre ňu vziať, pre prípad, že to predsa len prežijem. 
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Všetci už boli dnu a nevšímali si, že zaostávam. Stačilo len pár sekúnd. Pribehnúť 
k rastline, vziať ju a vliezť do metra. Tento jednoduchý plán sa mi utkvel v hlave a tak som 
nepochyboval v jeho uskutočnenie. Vykročil som rýchlo k rastline a sledoval pre každý 
prípad okolie. Ocitol som sa už len dva kroky od rastliny, keď sa v tom pod mojimi nohami 
ozval prenikavý zvuk rozbitého skla. Zaklial som. Ten zvuk sa ulicami ozval ako siréna. 
Pozrel som sa nadol a zistil, že sa mi noha preborila niekoľko centimetrov pod povrch 
zasypaného skla z okna na zemi. Našťastie som sa neporanil a tak som vybral nohu 
a opatrne spravil krok vpred. Vyťahoval som kvet zo zeme, keď som v tom začul akési 
zvuky v diaľke. Rýchlo som odhrabal korienky so zeme a vytiahol ju von. Otvoril som jednu 
z fliaš, kde boli zbytky vody a vložil do nej ten prekrásny výkvet pozostávajúcej prírody. 
Hodil som si batoh na plece a v rýchlosti sa otočil. Nespravil som ani krok, keď ma v tom 
za bundu schmatol Aidan.  

„ Čo to robíš do frasa! Chceš nás prezradiť! Choď tam ty zmätok!“ nervózne 
zašeptal a sotil ma smerom k metru. Pozbieral som sa a spolu s Aidanom sme vošli do 
podchodu, kde už čakal zbytok družiny. Zbadal som ich obviňujúce pohľady, ale 
nepovedali ani slovo. Museli sme rýchlo vniknúť do metra. 

 
Temnota v temnote 
 
Aidan vstúpil do tmy prvý, nezasvietil lampu ani žiadne iné svetlo a tak sa stratil 

v čierňave. My sme pomaly kráčali dole schodmi, zatiaľ čo Aidan skúmal na slepo okolie. 
Bol to skúsený bojovník a vedel čo robí. Prostredie vo vnútri bolo chladné a nevidel som 
ani milimeter pred seba, preto som stál na mieste a čakal.  Po chvíľke úplného ticha sa 
rozsvietilo svetlo asi pätnásť metrov pred nami. Bol to Aidan, ktorý zapálil svoju baterku. 
Stanica bola rozbitá a steny v metre vyzerali akoby sa mali každú chvíľu zrútiť. Aj keď som 
prežil väčšinu svojho života v bunkri, nemal som z toho miesta veľmi dobrý pocit. Aidan 
nám mávol a my sme sa pohli jeho smerom. Obišli sme rozvalený vozeň, na ktorom nebolo 
ani jedno sklo celé a vydali sa dlhou neznámou metrovou traťou. Mali sme zapnuté iba 
dve baterky. Vpredu bol pár metrov Aidan a za nami bol Snowden, ktorý svietil na cestu za 
nami. Postupovali sme pomerne dosť rýchlo, ale dbali sme na pozornosť. Nepustil som 
zbraň z ruky a obhliadal sa okolo seba každú chvíľu.  

Prešli sme asi dvesto metrov a zabočili do zákruty, v ktorej bol na trati vykoľajený 
zdemolovaný vozeň. Ten vozeň trať úplne zatarasil a tak sme sa museli pomaly 
poprepchávať popri voľnejšej stene. Keď sme prechádzali popri stene všimol som si úzke 
hrubé údržbárske kovové dvere. Vyzerali úplne nedotknuto, ale nezastavili sme a 
pokračovali ďalej v ceste. Po niekoľkých krokoch pred nami Aidan zastal akoby niečo 
nebolo v poriadku. Kľakol si namieril zbraň dopredu a dal nám rukou znamenie, aby sme 
zastali. Chvíľu sa nehýbal a skúmal okolie svojimi vycvičenými vnemami. Napokon vstal 
otočil sa a zamával na náznak, aby sme pokračovali. Pohli sme sa, ale nestihol som si ani 
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vydýchnuť a v diaľke pred nami sa ozval tupý kovový zvuk, ako pri otvorení ťažkých dverí. 
Zastali sme akoby nás to v momente zmrazilo. Aidan si kľakol a zhasil svetlo.  

„Vypni to! vypni svetlo!“ potichu zašepotal chrapľavým hlasom. Všetko viditeľné sa 
mi náhle stratilo z očí. Kľakol som si a namieril na slepo zbraňou pred seba. Chvíľu bolo 
ticho a nikto neprehovoril ani slovo. Počul som iba nádychy a výdychy mojich spoločníkov 
neďaleko mňa. Napokon sa stalo, to v čo dúfal každý, že sa nestane. Zvuk sa ozval znova, 
ale oveľa bližšie ako pred tým. Zrazu som započul kroky, vedel som, že je to Aidan, ktorý 
k nám pribehol.  

„ Máme problém. Sú tu! Musíme sa vrátiť! “ zašeptal Aidan.  
„ Cez ten vagón to nepôjde. Stratíme tak veľa času.“ riekol Yllion.  
„Nesmú nás odhaliť. To je ich ihrisko a za chvíľku ich tu môže byť stovky. Do riti! 

Pripravte sa !“ nervózne oznámil Aidan a zhodil svoj batoh na zem. Zvuky silneli a nebolo 
pochýb, že vychádzajú z viacerých zdrojov naraz, ktoré sa blížili. V tom momente mi na um 
prišli, tie údržbárske dvere.  

„ A čo keby sme prešli tými údržbárskymi dverami, čo boli za nami ?“ navrhol som. 
„Akými ? “ nechápavo sa spýtal Aidan, ktorý niečo vyťahoval z batoha.  

„ Má pravdu, za nami sú na ľavej strane staré údržbárske dvere.“ povedal Yllion 
a pokračoval.  

„ Keby... hmm... keby sa nám rýchlo podarilo otvoriť tie dvere, možno by nás 
nezachytili.“ dopovedal Yllion.  

„A ako chceš otvoriť masívne dvere bez vydania hlučného zvuku? To ich môžeme 
rovno pozvať na Party?“ dodal Aidan a zo zvuku som rozoznal, že si na zbraň montuje 
tlmič.  

„Veď... Roody má zváračku, pomocou ktorej by sme to mohli stihnúť, je tak Roody 
?“ konštatoval Kernel a Roody súhlasil. Ani som vtedy nezaregistroval, kedy sa Kernel 
premiestnil vedľa mňa. 

 „ Ok, to stojí za pokus. Kernel a Dave choďte s Roodym ku tým dverám. Pokúste sa 
ich otvoriť. Ostatní si pre každý prípad namontujte tlmiče. To je rozkaz!“ rozkázal Aidan. 
Spolu s Kernelom a Roodym sme sa vydali ku stene metra a hmatali sme ju až kým sme po 
niekoľkých metroch nenatrafili na dvere. Rozprestreli sme plášte, pričom sme vytvorili 
stan, do ktorého so svojím nižším vzrastom vnikol Roody. Urobili sme to preto, aby pri 
zváraní vychádzalo čo najmenej svetla navonok.  

„ Aku...ku..kumulátor... zváračka... kábel ...“ nervózne si mrmlal Roody, na ktorom 
bolo zjavne vidno, že nie je vo svojej koži. V diaľke som počul prichádzajúce zvuky 
a Aidanov hlas, ktorý nás poháňal. Po chvíľke montovania sa objavil záblesk, ktorý ma 
úplne oslepil. Zavrel som oči. Teplo, ktoré vychádzalo zo zváračky bolo natoľko veľké, že 
som sa začal potiť, ale  veril som, že to vyjde a tak som neotváral oči. Za krátky čas sa 
ozvalo rupnutie. Roody to dokázal.  prepálil zámok a dvere povolili. Hneď na to k nám 
pribehol zbytok skupiny. Zvuky boli už naozaj blízko a ja som si začal myslieť, že sme to 
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nestihli.  
„ Rýchlo dnu, bežte !“ zvolal Aidan a zapálil svetlicu. „ Snowden, hoď mi svoj obväz 

!“ rozkázal Aidan Snowdenovi, ktorý už ako posledný vchádzal do údržbárskej chodby. 
Snowden poslúchol a rýchlo mu ho hodil. Všetci okrem Aidana sme už boli za dverami.  

Nevedeli sme, kde sme sa dostali, ale cítil som sa bezpečnejšie ako tam vonku. 
Aidan vzal svoj aj Snowdenov zakrvavený obväz a spolu so svetlicou to zahodil dozadu za 
zdemolovaný vozeň. Potom prebehol cez dvere a zavrel ich. Roody v okamihu zapol 
zváračku a  zámok roztavil na toľko, že sa cez dvere už nedalo vrátiť naspäť. V rýchlosti 
pozváral aj okraje dverí, aby udržali čo väčší nápor. Triasli sa mu ruky, ale snažil sa 
a spravil to veľmi rýchlo. Všetci sme dúfali, že to vyšlo a čakali, čo sa za dverami začne 
diať. Odstúpili sme od dverí a vydýchli si.  

V tom sme započuli zvuky, ktoré vychádzali spoza dverí. Bolo to akoby niečo rýchlo 
prebehlo popri stene. Hneď na to sa ozvali šialené výkriky a tupé nárazy. Podľa toho sme 
zistili, že ich je tam v dosť hojnom počte.  

„Do kelu! Musíme ísť rýchlo ďalej. “ zašeptal Aidan, keď v tom sa niečo šuchlo popri 
dverách. Potom sme počuli zvuky ňuchania akoby nás zavetrili. Nikto sa v tom momente 
ani nepohol a každý čakal, čo sa bude diať. Zrazu sa ozval tupý silný náraz o dvere pred 
nami. Vydesilo ma to natoľko, že som skoro vyskočil z kože.  

„Vydržte!“ zašeptal Aidan, ktorý vedel čo robí. Tak sa ozval ďalší náraz o dvere 
a potom ešte niekoľko nárazov. Našťastie, silné železo a Roodyho zváranie spravili dvere 
nerozbitnými a tak po chvíľke nastalo ticho. Zvuky sa vzdialili a my sme si vydýchli. Pomaly 
sme sa vzdiaľovali od dverí a až vtedy som si uvedomil, že sme sa dostali do veľmi úzkej 
chodby. Aidan rozsvietil baterku a tým osvetlil chodbu pred nami, ktorá končila ďalšími 
dverami. Našťastie boli pootvorené a my sme sa mohli bez problémov dostať ďalej. 
Prekročením dverami sme sa dostali do systému dlhých úzkych chodieb a dverí. Na 
údržbárske chodby vyzeral byť tento systém príliš komplikovaný a skôr mi tie chodby 
pripomínali bunker, čo bolo zvláštne. Na naše prekvapenie sme v diaľke asi päťdesiatich 
metrov zbadali slabé blikajúce červené svetlo.  

„ Čo je to dočerta ?“ zamrmlal Yllion.  
„ Neviem, pravdepodobne núdzové svetlo.“ riekol Aidan.  
„ To nie je možné ! Núdzové generátory museli vypadnúť viac než pred desiatimi 

rokmi.“ povedal znepokojene Snowden.  
„Máš pravdu. Musíme to zistiť, poďte! Buďte potichu, nevieme či sme tu sami.“ 

zašepotal Aidan, vybral si svoju sekeru a ako prvý vykročil úzkou chodbou. Nasledovali 
sme ho a onedlho sme došli až ku zdroju svetla. To čo sme našli nás všetkých šokovalo. 
V stene chodby bola obrovská diera, z ktorej vychádzal slabý zdroj svetla. Diera spojila 
chodbu s miestnosťou, ktorá bola niekedy uzamknutá pod mohutnými pancierovými 
dverami. Vyzeralo to, akoby niečo tú dieru do skoro pol metra hrubej steny spravilo. 
Vkročili sme dovnútra a hľadeli kam sme sa to dostali. Bola to miestnosť zariadená ako 
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obývačka. Po stenách boli zaschnuté stopy po krvi, škrabance a diery po guľkách. Všetko 
to naznačovalo, že sa tu niekedy veľmi dávno odohral neurputný boj. 

Ultra‐plazmový 3D televízor bol rozbitý na kúsočky, z písacieho stola, na ktorom bol 
počítač s optickým rozhraním bol rozlomený na poly a optické disky rozhádzané po celej 
miestnosti. Kožený gauč bol rozsekaný a prevalený dole hlavou k stene. Až po chvíľke sme 
si uvedomili, že sme vstúpili do bunkra, ktorý si v metre pred katastrofou vytvorili bohatší 
ľudia. Iróniu bolo práve to, že ich to obrovské množstvo peňazí nedokázalo ochrániť proti 
vonkajšiemu nebezpečenstvu horšiemu ako sa naozaj stalo.  

„ Tak tu ich máme.“ povedal Aidan a zodvihol zarámovanú fotku, ktorá sa váľala 
v prachu na dlážke. Prišli sme bližšie a na fotke sme zbadali rodinu obývajúcu túto archu 
záchrany. Boli to manželia s približne šesť ročným dievčatkom. Fotka vo mne vyvolávala 
spomienky na domov, ale pri pohľade okolo seba som nedokázal spomínať na moju 
rodinu.  

„O takýchto bunkroch sa pred týmto všetkým iba povrávalo, ale teraz som sa uistil, 
že naozaj existovali ... zvláštne.“ riekol Aidan a hodil fotku naspäť na zem.  

„ Hej, Aidan, poď sa pozrieť na toto.“ zvolal Snowden z vedľajšej izby, ktorému 
svietili iskričky v očiach akoby našiel poklad. Prešli sme nízkymi dverami do druhej 
miestnosti a dostali sme sa do spálne. Boli tam tri úzke postele a zadnú stenu tvorili ďalšie 
malé dvere. Boli tvorené z hrubého plastického skla, cez ktoré sa nám naskytol pohľad na 
obrovské množstvo zásob potravín. Hneď ako som to zbadal vedel som, že je to 
chladnička. Bol to zázrak, že po toľkých rokoch akumulátor a generátor ešte fungovali 
a dodávali energiu celej tejto bunke. Každý pri pohľade dovnútra na chvíľu onemel. Bol to 
objav akoby ste uprostred púšte našli obrovský poklad. Ostali sme tým úplne očarení, ale 
prešlo nás to po zistení, že chladiarenské dvere sú uzavreté.  

„ Do kelu musí sa to nejako otvoriť.“ zamrmlal Kernel a pokúšal sa všeliako otvoriť 
masívne dvere, ktoré boli uzavreté na zámok, ale nepohlo to s nimi ani o milimeter.  

„ Musíme to otvoriť za každú cenu.“ povedal Snowden a rozhliadal sa po 
miestnosti, aby našiel vhodný predmet.  

„ To nie je náš cieľ, musíme ísť, poďme!“ zvolal Aidan. 
 „ Dostaneme sa dnu, daj nám minútku. Takéto šťastie si nenechám ujsť.“ zdôraznil 

Snowden a Aidana to znepokojilo. Vedel, že všetci sú na Snowdenovej strane a preto  
chvíľu váhal.  

„ Nie je tu bezpečne a na takéto veci nemáme ...“ vysvetľoval Aidan, keď ho zrazu 
prerušil Yllionov hlas z druhej miestnosti.  

„Aidan, sme približne pod sektorom 33, nie ? Poď sa pozrieť čo sme mali celý čas 
v chodbe nad hlavou a ani sme si to nevšimli.“ povedal Yllion. Vošli sme do chodby 
a Yllion zasvietil baterkou na strop, kde sa celou chodbou tiahlo množstvo potrubí.  

„ Nie je to regulátor ? Roody ? Poď sem! Čo ty na to? Mrkni!“ spýtal sa Aidan.  
„Áno  to ... j ... je ono.“ dokoktal a odkašľal si.  
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„Môžeme ho naložiť a dôjsť po povrchu k modrému bodu, alebo pôjdeme 
podzemím? Čo navrhuješ Aidan?“ spýtal sa Yllion. 

 „Nie, podzemím nie, musíme sa prebiť na povrch. Roody a zelenáč – Vy 
odmontujete regulátor. Yllion stráž pre každý prípad dvere, ktorými sme prišli. Kernel! 
Kernel! ty zmätok poď sem.“ zvolal Aidan akoby volal na neposlušného psa. 

 „Vidíš tamtú chodbu?“ ukázal na tmavé miesto strácajúce sa pomedzi úzkych stien 
v temnote.   

„Na konci chodby, asi päťdesiat metrov je podobný vchod akým sme prišli. Stráž ho. 
Nezapínaj svetlo, jasné!?“ zavelil a vošiel cez dieru v stene za Snowdenom.  

Ja a Roody sme sa dali do práce. Yllion a Kernel poslúchli a stratili sa v čierňave na 
opačných koncoch chodby. Nezávidel som Kernelovi a bol som rád, že som na svetle, kde 
som jasne videl pred seba. Najprv sme zistili, že v potrubiach už netečie voda a potom 
Roody postupne odšruboval časti, ktoré sme ukladali na kopu. Bolo to náročné, pretože 
celý čas bol Roody na mojich pleciach, aby vôbec na to dosiahol. Keď som sa snažil 
udržiavať rovnováhu všimol som si škrabance a zárezy na veľkých vzduchotesných 
dverách. Vyzeralo to, akoby sa k nim urputne dobíjali, až na koniec našli cestu dnu. Čo sa 
na tom mieste naozaj stalo som sa nikdy nedozvedel. Pomaly sme ukladali každú časť 
regulátora, aby nám nespadol na zem a nevydal prenikavý zvuk, ktorí by ich privolal 
priamo k nám. Všetko prebiehalo hladko a za pár minút sme mali napájacie časti 
regulátora zbalené. Ostávalo nám už len bezproblémovo zložiť najväčšiu časť a tou bolo 
celé telo regulátora. Plecia ma boleli a podlamovali sa mi nohy, pretože Roody vôbec 
nebol taký ľahký ako som si najprv myslel. Aidan chodil po chodbe a okrem situácie 
skúmal chodbu, kde našiel aj ďalšie bunkre. Všetky okrem toho jedného boli zavreté 
a pravdepodobne aj opustené. 

Zrazu sa zvnútra bunkra ozvalo hlasné rupnutie a potom nasledovalo neustále 
prenikavé pípanie. Spolu s Roodym a Aidanom sme rýchlo vbehli dnu k Snowdenovi. Zistili 
sme, že sa mu podarilo chladničku otvoriť a pretože vylomil zámok, panel na nej začal 
pípať. Aidan ho v rýchlosti rozbil pažou zbrane a chytil Snowdena za krk.  

“ Čo do čerta robíš, ty blázon!“ skríkol naňho a hodil ho o stenu. Jeho ruka siahala 
po noži, ktorý mal za opaskom  

„ Kľud, šéfe, kľud, ja som sa len chcel dostať dnu. Pozrite na tú krásu. “ vysvetľoval 
Snowden s neskutočne blaženým výrazom na tvári.  

„ Chceš nás všetkých zabiť, alebo čo ?“ rozčúlene povedal Aidan a vybehol na 
chodbu, aby zistil situáciu na oboch koncoch. Snowden sa celý rozjarený premiestnil do 
chladničky a začal vyberať zásoby potravín, ktoré po toľkých rokoch vyzerali ako čerstvé. 
Prehraboval sa v kope jedla a pchal do úst všetko čo sa len dalo, ani mu nevadilo, že je to 
zmrznuté skoro na kosť. Vyzeral šťastný ako v raji, pričom sa prehraboval v kope balíkoch 
akoby nakupoval.  

„ To sa mi sníva, hehe, už žiadne potkanie ani mäso, ale čerstvá zelenina. Dave! 
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Chytaj! hehe.“ mrmlal si a hodil mi zvnútra chladničky balík kukurice z obsahom 
konzervačných látok, ktoré udržovali dlhú trvanlivosť potravín. Snowden sa naďalej 
prehraboval a džgal jedlom, pričom si ani neuvedomil, že sa od nás vzdiaľuje. Gigantická 
chladnička, viac než polovicu celého bunkra a on sa každým krokom blížil k jej koncu. 
Rozhadzoval všetko okolo seba a pchal do vreciek.  Už som sa chystal vojsť spolu 
s Roodym dnu, aby sa aj nám niečo ušlo, keď ma v tom zastavila Aidanova ruka na mojom 
pleci.  

„Snowden! Ty idiot! Snowden!“ v tichosti naňho volal Aidan a ja som si uvedomil, 
že sa niečo deje, ale Snowden nereagoval a mrmlal si svoje popod nos. 

 „Máme veľký problém.“ zašeptal Aidan a odistil automatickú pušku.  
Zrazu Snowden došiel na koniec dlhej chladničky, po bokoch ktorej boli uložené na 

vysokých políčkach potraviny. Zastal, otočil sa k poličke akoby niečo spozoroval a z rúk mu 
spadol všetok jeho úlovok, pričom sa mu rozbilo niekoľko sklenených fliaš o zem. Jeho 
výraz skamenel a nestihol povedať ani pol slova, keď tu zrazu spoza poličky za ktorou bolo 
tmavé miesto vedúce do najtemnejších kútov, vyskočil jeden z nich a privalil ho na zem. 
Ten znovuzrodený nebol až taký veľký, ale za to bol neuveriteľne rýchly. Na jeho hlave mu 
ovísala hustá koža a zopár vlasov. Spodnú časť čeľuste mal natoľko poškodenú, že to 
vyzeralo akoby ju vôbec nemal. Celé jeho telo bolo chudé a zhybridované rôznymi 
výrastkami a nádormi, ktoré vychádzali spoza handier a kusov oblečenia.  Bolo to horšie 
ako sa pozerať na mŕtvolu, pretože to stále žilo. Znovuzrodený zakúsil s tými pár zubami 
v jeho hornej čeľusti do Snowdenovho krku a otrasený Snowden zreval ako porazené 
zviera. Z jeho krku náhle vystriekla krv a my sme začali tušiť, že to už neprežije.  

„ Pomóc! Pomôžte mi! Aaaaa ...“ vrieskal na nás z diaľky. Celý roztrasený som 
v rýchlosti chytil pištoľ a vytiahol ju z vrecka.  

„ Zacítili jeho včerajšiu ranu ... a už vieme prečo bola tá prekliata chladnička 
uzavretá. Do riti!“ povedal Aidan a stisol mi plece na náznak aby som nestrieľal. Snowden 
sa začal metať po zemi až sa mu podarilo vybrať nôž, otočiť sa a zapichol ho do jeho 
hrude. Na to znovuzrodený chytil so svojimi zdeformovanými rukami jeho hlavu a začal ju 
obrovským rozmachom obíjať o dlážku.  

„ Musíme niečo spraviť.“ skríkol som.  
„ Príde ich viac ... ako vždy. Preňho už nemôžeme nič urobiť. Musíme to rýchlo 

uzavrieť. Rýchlo než ich príde viac!“ zvolal Aidan a začal zatvárať chladiarenské dvere. 
Snowden ešte stále bojoval na zemi ako len mohol, keď tu zrazu z diery vyšiel ďalší z nich 
a rukami mu zlomil nohu. Snowden po toľkej bolesti omdlel, ale znovuzrodený neprestával 
a ďalej obíjal jeho hlavu o zem. Krv v mojich žilách vrela a tá situácia ma úplne vydesila na 
smrť. Zožieralo ma to, keď som videl, že zomiera a my sme nespravili nič preto, aby sme 
ho zachránili.  

Aidan zavrel dvere a prikázal Roodymu aby zavaril okraje. Na to sa v chladničke 
objavilo viac znovuzrodených, ktorý skočili na Snowdena ako supy na čerstvú potravu 
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a začali trhať jeho brnenie a oblečenie. Roody bol celý preľakaný a zváračku neudržal 
v ruke ani nachvíľu, preto som ju rýchlo schmatol do ruky a začal zvárať okraje, pričom 
som sa pozeral cez hrubé sklo chladničky na jatky, ktoré vo vnútri prebiehali. Potom čo 
mu odstránili oblečenie a brnenie, začali trhať jeho telo na kusy.  Vybrali mu vnútornosti, 
ktoré okamžite žrali ako psi.  Bolo to strašné a nedokázal som sa tam pozerať dlhšie ako 
pár sekúnd. Nechápal som, prečo žerú práve jeho, keď na vôkol je nespočetné množstvo 
potravín. Bolo mi z toho veľmi zle a zahmlievalo sa mi pred očami, ale neprestával som 
zvárať a vo vnútri som si neustále opakoval, že som v bezpečí. Po chvíľke sa mi podarilo 
pozvárať tie dvere a rýchlo sme vyšli von cez dieru v stene na chodbu. Všade bol veľký 
rachot a pochopili sme že sa znovuzrodení dobíjajú dnu.  

„ Aidan! Sú tu! Aký je ďalší postup?!“ zvolal Yllion z diaľky, kde sa ozval buchot, keď 
sa tu zrazu ozval rachot aj z druhého konca chodby, kde pri ďalších dverách strážil Kernel.  

„ Hej! Sú tu! Aidan! Aidan!“ zakričal Kernel, ktorý sa k nám rýchlo približoval. 
V tejto ťažkej situácii, sa ešte zrazu ozval aj buchot o chladiarenské dvere, čo znamenalo, 
že sa k nám dobíjajú aj zo zadu. Bola to napätá bezvýchodisková situácia, v ktorej by 
pomohol azda iba zázrak.  

„ Sme tu ako myši v diere. Do kelu, kde trčí Snowden? “ zvolal nervózne Yllion.  
„ Snowden to má už za sebou.“ trpko odvrkol Aidan.  
„ Do riti! Vedel som, že sme nemali loziť pod zem. Všetci zomrieme! Zomrieme!“ 

vrieskal zrazu ako zmyslov zbavený Yllion, ktorý sa zrazu akoby zmenil na malého 
bojazlivého chlapca a schúlil sa do kĺbka. 

„ Ukľudni sa! Vstaň! Vstávaj! Vzchop sa človeče. Prerazíme! Kernel, postav ho! 
Musíme sa preraziť!“ zvolal nervózne Aidan a začal premýšľať.  

„ Prerazíme ? Zbláznil si sa? Veď nad nami je asi desať metrov zeme, ktorá nás 
zasype, takže si môžeme rovno tak kopať hroby.“ beznádejne riekol Yllion. 

 „ Kto povedal, že sa chceme dostať na povrch? Urobíme to čo nečakajú. Prerazíme 
cez nich.“ Riekol Aidan a vbehol nachvíľu do bunkra.  

„Ešte, že to ten magor nemal zo sebou vo vnútri.“ Zamrmlal si popod nos Aidan, 
ktorý hneď na to vybehol von so Snowdenovým ruksakom v ruke. Zastal a začal si nás 
obzerať. Všetci sme nachvíľu stuhli a s nechápavým pohľadom hľadeli na jeho zamyslený 
výraz v tvári. 

„Presne! To pôjde! To pôjde chlapci! Takže ... Vyhádžeme stamaďiaľ všetko horľavé 
... Myslím z bunkra a potom ... Roody ... Ty Roody  to s tou tvojou hračkou zapáliš. Takto 
im odrežeme cestu aspoň z jednej strany.“ vysvetľoval a hodil Snowdenov ruksak do 
mojich rúk. 

 „Výbušninami odpálime dvere na druhej strane a presekáme sa cez nich, to je naša 
jediná šanca.“ vysvetlil Aidan.  

„A čo bude s chladiarenskými dverami ?“ spýtal som sa.  
„ Dúfajme, že si ich spravil dobre a vydržia. Ok, chlapi rýchlo, ideme na to! V tom 
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vaku máš semtex, vytiahni ho, ale opatrne! A nezabudni vziať ten regulátor, nech splníme 
po čo sme tu prišli. To zvládneme ... musíme! “ rozkázal Aidan a zo svojho batoha vytiahol 
svetlice, ktoré zapálil a rozhádzal po celej dlhej chodbe.  

Urobili sme ako kázal. Najprv sme zbalili regulátor a tak sme  vytiahli na chodbu 
všetky rôzne horľavé veci ako nábytok, papiere, knihy, fotky, deky či oblečenie. 
Znovuzrodení sa neprestávali dobíjať, ale masívne chladiarenské dvere ich držali v šachu. 
Bol som z tých monštier na toľko zhrozený, že som odistenú pušku nepustil z  rúk. Aidan 
pripevňoval malú nálož o dvere na jednej strane chodby, ktoré sa od otrasu a neustáleho 
buchotu chveli. Vyniesli sme napokon všetko a keď som sa išiel naposledy pozrieť či niečo 
ešte nenájdeme všimol som si, že sa znovuzrodení z vnútra chladničky aj so Snowdenovým 
telom náhle vytratili. Zdalo sa mi to veľmi čudné a preto som rýchlo vybehol von. Chodba 
zo strany z ktorej sme prišli bola celá zahádzaná vecami a Roody si už zapaľoval svoj 
šikovne zostrojený plameňomet. Ostatní stáli už pripravení na konci chodby pri dverách 
s náložou. Zobral som batoh s regulátorom a na to Roody zapálil masu vecí, ktorá ihneď 
zbĺkla. Potom sme sa všetci premiestnili na druhú stranu chodby k dverám, ktorými sme 
sa rozhodli prejsť.  Aidan aktivoval časovač na náložiach a pribehol k nám.  

„ Pripravte sa za dve minúty to búchne.“ oznámil a začal skladať guľomet, ktorý mal 
celú cestu vo svojom veľkom batohu.  Pás nábojov náhle spadol o zem a my sme vedeli, že 
ide do tuhého. Všetci sme dýchali zhlboka akoby to bolo na posledný ráz. Tie dve minúty 
sa mi zdali akoby trvali dve hodiny. Dym náhle hustol a rozťahoval sa po strope do chodby 
až k nám. Človek v takýchto situáciách začne rozmýšľať o všetkom možnom a keď sa 
zamyslí na to najkrajšie čo v živote má, zistí, že už nie je čas na to myslieť. Ozval sa 
výbuch, časti úlomkov a kamienkov zo steny prefrndžalo okolo mojej hlavy. Zvírený prach 
a dym sa nepríjemne rozptýlil, sotva som mohol dýchať a niečo vidieť, keď sa v tom ozvala 
streľba z Aidanového ťažkého guľometu, ktorá bola taká hlasná, že som skoro ohluchol. 
Nastal zmätok. Chvíľu som nič nevidel, pretože chodba bola zahalená v prachu a 
zábleskoch striel. Prešiel som pár krokov, keď som sa zrazu potkol o niečo mäkké a spadol 
na zem. Zistil som, že som sa potkol o jedného zo znovuzrodených, ktorý mal niekoľko 
veľkýxh dier v tele. Nehýbal sa a vyzeral akoby bol už mŕtvy, preto som sa rýchlo snažil 
postaviť. V tom ma, ale schmatol za nohu. Začal mi ju driapať a stláčať neuveriteľnou 
silou. Neváhal som ani chvíľu a dávkou som doňho z blízka vystrieľal niekoľko nábojov, 
lenže on nepovolil a veľmi bolestivo mi neprestával stláčať nohu. V nevedomosti som 
chytil zbraň a pažou ho začal mlátiť do hlavy. Bol som natoľko napätý a zmetený, že som 
ho pažbou zbrane mlátil až dovtedy kým som sa neprebil na podlahu a z jeho hlavy ostala 
len kopa neidentifikovateľných častí. Prach sa ustálil a jeho ruka povolila.  Postavil som sa 
a utrel si zapáchajúcu krv z tváre. Streľba neutíchla a po chodbe sa váľalo ešte niekoľko 
tiel, do ktorých Kernel a Yllion sekali a strieľali ako zmyslov zbavený. Aidan sa prebíjal 
ďalej a strieľal pred seba dávkami do všetkého čo sa hýbalo. Prešli sme takto pár metrov, 
kde sa po zemi váľalo mnoho nehybných tiel. Napokon sme sa dostali do ďalšej chodby, 
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v ktorej boli pootvorené dvere. Pri nich už stál zadychčaný Aidan. Vyzeral akoby sa práve 
kúpal v krvi. Keď sme sa priblížili k nemu vykopol dvere a na naše počudovanie tam už 
nebol nik.  

„ Zapáľ ich ! Roody zapáľ tie telá, rýchlo!“ povedal Aidan a ukazoval Roodymu na 
chodbu ktorou sme prešli. Otočil som sa a zbadal ako sa pár z tých tvorov ešte snaží 
doplaziť k nám. „ Roody! Roody!“ volali naňho no on ostal v šoku. Zrazu vo mne strach 
opadol a vzplanulo vo mne akési odhodlanie. Keďže som bol hneď pri ňom, vzal som mu 
plameňomet a bez váhania ich podpálil až do momentu keď mi došlo palivo. Niekoľko tiel 
sa ešte začalo hýbať, zvíjať a revať, ale my sme rýchlo zavreli dvere a snažili sa zistiť, kde 
sme sa dostali ďalej.  

Nikto z nás nebol na moje počudovanie ranený. Odhodil som zásobník a nabil 
zbraň. „ Za chvíľu je ich tu stovky. Musíme ísť ďalej! Rýchlo!“ skríkol Aidan a pripevnil si 
baterku o zbraň. Zrazu sa ozval buchot o dvere ktorými sme pred chvíľou prešli a to 
znamenalo, že ešte nie je všetkému koniec.  

„Už sú tu ďalší! Padáme! Rýchlo!“ skríkol Aidan a vbehol do chodby. Buchot o dvere 
bol veľmi silný a keď som sa obzrel naspäť, zistil som, že sa pomaly vybúravajú. Ozval sa 
ozrutný rev ako by za tými dverami bolo nejaké naštvané veľké zviera. Vyľakalo nás to 
natoľko, že sme ihneď zrýchlili krok. Chodba bola dlhá a na konci nej boli opäť ďalšie 
dvere. Zistili sme, že je to akýsi poprepájaný systém bunkrov.  Vláčil som sa s Roodym aj 
s batohmi ako posledný a tak sme  trochu zaostávali. Dostali sme sa skoro ku koncu 
a ostatní na nás už čakali, aby mohli zavrieť dvere. Zrazu sa za nami ozval prenikavo silný 
zvuk. Dvere, ktorými sme predtým prešli povolili a vyvalili sa na zem. V momente spoza 
dverí vyskočili smrtiaci hybridy túžiaci po našej smrti. Vystrelil som niekoľko guliek, ktoré 
trafili prvého z nich a padol na zem, lenže masu ľudožravcov to vôbec nezastavilo. Strieľal 
som a postupoval krok za krokom dozadu. Roody vypálil salvu plameňa a usmažil pár 
šťastlivcov, ktorý sa dostali do blízkosti pár metrov od nás. Ostatný stály za dverami 
a pretože chodba bola veľmi úzka nemohli strieľať, aby nám ich pomohli odraziť.  

„Rýchlo poďte sem!“  zvolal Yllion.  Strieľal som dovtedy kým som mal náboje 
a postupoval ďalej, ale znovuzrodených neubúdalo. Tí, ktorí padli na zem sa rýchlo plazili 
po zemi a blížili sa ku nám. Už som stál pri dverách, keď som si všimol, že Roody za mnou 
zaostáva. Rýchlo som ho schmatol cez dvere dnu. Spadli sme na zem a Aidan s Kernelom 
za nami zavreli dvere. Na chvíľu sme si vydýchli, ale vedeli sme, že tu nemôžeme dlho 
ostať. Aidan odhodil na zem guľomet, z ktorého sa dymilo ako s komína a vybral si 
automatickú pušku.  

„ Ok, poďme ďalej, niekde to musí končiť.“ oznámil a my sme sa vydali po úzkej 
chodbe na konci ktorej bolo schodisko smerujúce nadol.  

„Tí bastardi nám nedajú pokoj! Musíme ísť dole!“ rozkázal Aidan a obzeral sa 
naspäť na dvere z ktorých sa opäť ozýval buchot.  

„ Zbláznil si sa ? Nedám sa rozkúskovať zaživa. Tam dole sú ich tisíce! Nevkročím 
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rovno tam, kde žijú! “ nervózne namietal Yllion.  
„ Poznáme to tam! Ukľudni sa! Je to naša jediná šanca. Väčšina z nich teraz spí a ak 

si dáme pozor, nepozorovane sa priblížime k jednému z východov na povrch.“ vysvetľoval 
Aidan. 

 „ Tie kanály sú ich liaheň, človeče! To neprežijeme !“ skríkol Yllion.  
„ Ukľudni sa už konečne. Je to naša jediná šanca. Musíme to skúsiť, než nám 

odrazia cestu zo zadu! Rýchlo poďme! “ zavelil Aidan a vkročil na rozpadajúce sa železné 
schodisko, ktoré sa zatáčalo ako vrták smerom nadol. Postupovali sme rýchlo po schodoch 
dolu až sme sa dostali do mestskej kanalizácie. Stále tu bola voda, ktorá nám siahala po 
členky a preto mi bolo jasné, že si znovuzrodení vybrali miesto na prežitie práve tu, kde sa 
nachádza tekutina, nevyhnutná pre ako taký život.  

„ Držte sa pri stenách. zachovajte formáciu. Nestrieľajte až kým vám nepoviem.“ 
zašeptal Aidan a ako prvý postupoval kanálmi ďalej. Všade páchol nesmierny stuchnutý 
a v diaľke sa ozývali rôzne tlmené zvuky. O niekoľko metrov sme vo vode na zemi 
spozorovali rozkladajúce sa mŕtvoly a kostry, ktoré boli zdrojom toho nesmierneho 
zápachu. Čím ďalej sme šli tým viac mŕtvol sa nachádzalo v okolí. Niektoré kostry patrili aj 
znovuzrodeným, ktorí pravdepodobne padli za obeť svojim vlastným druhom ako medzi 
zvieratami v zákonoch džungle.  

Zrazu  sa v diaľke pred nami ozval čľapotavý zvuk vody. Aidan a Yllion rýchlo vypli 
baterky. „ Choďte k stene, k stene do čerta.“ zašeptal Aidan svojim chrapľavým 
hlasom, pritlačil sa k stene a zahalil plášťom. Spravili sme to isté. Zvuk sa blížil a my sme 
zistili, že niečo sa k nám rýchlo približuje. Zrazu to rýchlo  prebehlo pred nami a stratilo sa 
to v kanáloch. Po chvíľke sme sa odhalili a Aidan zapálil svetlo, bez ktorého sme nemohli 
vidieť ani na krok. Potom sme prešli ešte pár metrov a dostali sa na miesto kde sa kanály 
križovali.  

„ Musíme ísť tadiaľto vľavo !“ riekol Aidan.  
„ Si si tým istý, do čerta ? Už raz si prišiel o skupinu a nie takúto.“ narážal nervózny 

Yllion.  
„ Nepripomínaj mi to už nikdy, lebo ťa vlastnoručne naporcujem a hodím tým 

beštiám. Je ti to jasné ?“ povedal Aidan, ktorému už dochádzali v tejto ťažkej situácii 
nervy. Vykročil dopredu a my sme ho nasledovali. Yllion chvíľu rozmýšľal no napokon mu 
neostávalo nič iné iba sa k nám pridať. Morálka v skupine bola na rozklade. Všetci sme 
boli deprimovaní a zdesení smrťou, ktorá nás obkolesovala na každom kroku. Pokračovali 
sme kanálom ďalej až kým sme nenarazili k zúženému otvoru v stene, v ktorom na konci 
bolo vidieť útržky denného svetla. Bola to zúžená kanálová chodba, ktorá  podľa 
Aidanových slov mala na druhej strane odpadovú čističku vôd. Pod mestom bolo niekoľko 
stoviek takýchto recyklačných systémov, cez ktoré prechádzali galóny vody za sekundu. 
Na druhom konci kanála bolo vidno, že je čistička zdevastovaná, ale nevideli sme na dno 
a tak sme nevedeli čo sa tam nachádza. Pri pohľade na dopadajúce denné svetlo mi trochu 
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odľahlo a chcel som byť čo najskôr na povrchu. Ani v bunkri mi tak denné svetlo 
nechýbalo ako práve v tú chvíľu, keď pre mňa znamenalo nádej na život.  

„ Preplazíme sa tam a vyjdeme tým údržbárskym rebríkom nahor čo je na 
protiľahlej stene čističky. Je to jasné ? “ rozkázal Aidan a vopchal sa do úzkej rúry, ktorá 
vyúsťovala zo steny. Keď sa Aidan vopchal do úzkeho kanálového otvoru pripravil som sa 
a vošiel hneď za ním ako druhý. Tá rúra bola veľmi úzka a ja som sa cez ňu pomaly 
prepchával s plným batohom. Priechod bol dlhý asi tri, štyri metre ale pchať sa po tichu 
cez ten úzky otvor mi teda dalo zabrať. Zrazu Aidan, ktorý šiel predo mnou zastal akoby 
niečo v tej miestnosti spozoroval. Zdalo sa mi to podivné a vedel som, že niečo sa deje. Po 
chvíli pokračoval, prepchal sa a zišiel nadol. Na rade som bol ja a tak som sa prestrčil až 
ku okraju kanála a hneď zistil prečo tak Aidan zaváhal. Pozrel som sa na dno 
zdevastovanej čističky, po ktorej ostali len kúsky súčiastok a plechu. Čistička bola 
namiesto vody plná znovuzrodených, ktorí si z nej spravili sladký domov.  

„ Ježiši ...“ zahundral som, ale Aidan mi chytil ústa, aby som nehovoril a nezobudil 
spiace krvilačné monštrá. Bolo ich tam niekoľko desiatok a pohľad na nich bol akoby sme 
sa pozerali na kôpku spiacich šeliem. Neveril som vlastným očiam, ale tie zdegenerované 
beštie spali ako malé deti v škôlke. Po tichu som sa celý prepchal a  podal plný batoh 
Aidanovi, ktorý zliezol až na dno, kde ho položil. Zostúpil som pomaly dolu a zrazu sa 
ocitol uprostred masy znovuzrodených. Ak by zistili, že sme tam, tak by som určite padol 
ako prvý. Pozoroval som ich a všimol si ako zvláštne zmutované sú tie ich telá. Rozpoznal 
som tam ženy, dokonca aj deti, ktorých telá zmutovali do enormných rozmerov. Niektorí 
mali zmutované končatiny, iný mali rôzne obrovské nádory a výrastky po celom tele. 
Chvíľkou, keď som sa na nich pozeral mi ich bolo ľúto. Neveril som vlastným očiam, že to 
boli niekedy ľudia, ktorých čosi zmenilo v niečo nepoznané. Postupne ostatní pomaly 
zliezli ku mne a ja som sa cítil už aspoň trochu bezpečnejšie. Prikrčili sme sa k zemi 
a Aidan ukázal rukou trasu, ktorou sme mali ísť až k rebríku s otvoreným príklopom na 
vrchu. Všetci sme boli absolútne potichu a prikryli sme sa plášťami maximálne ako sa dalo, 
aby nás nerozpoznali. Celá skupina vyrazila naraz a snažili sme sa ísť tesne za sebou. 
Dávali sme pozor na každý krok, ktorý sme robili. Boli sme veľmi opatrní a na každý zvuk či 
vzdychanie sme zastali ako sochy. Šli sme popri stene a vyvarovali sa akéhokoľvek zvuku, 
ktorí by sme mohli vyvolať. Už sme boli skoro v strede trasy k rebríku, keď sa tu zrazu 
z kanála s kadiaľ sme prišli začali ozývať zvuky, ktoré svedčili o tom, že znovuzrodení 
prerazili dvere. Zastali sme a prikrčili sa k stene. Niekoľko z nich sa zrazu začalo na zvuky 
zobúdzať. Bola to prekliata situácia, v ktorej sme začali dúfať iba na to, aby sa úplne 
neprebudili. Lenže zrazu sa ozvali driapavé zvuky. Všetko naznačovalo tomu, že sa 
dostávajú cez trasu akou sme sa dostali my. To v čo sme v tú chvíľu dúfali sa nestalo, ale 
práve naopak stalo sa to najhoršie čo sa mohlo stať. Znovuzrodení sa začali zobúdzať, 
pričom vydávali zvláštne pazvuky, vzdychy a rev, ktorí načisto zobudil všetkých naokolo.  

„ A je to tu! Ostaňte v kľude. Nehýbte sa. Vydržte! Vydržte. Kľud!“ šepotal Aidan. 
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Bol som celý od hlavy až po zem zahalený plášťom a mal som sklonenú hlavu na môj lesklý 
lovcov pancier, ktorí pôsobil v rozptýlenom slabom svetle ako matné zrkadlo. V jeho 
odraze som pozoroval, čo sa predo mnou odohráva. Znovuzrodení sa postupne úplne 
prebudili. Pohľad na nich bol strašný. Ich správanie pripomínalo zvieratá v klietke. Začali 
sa s tými čo prišli dorozumievať zvláštnou ťažkopádnou rečou. Cez lovcovo brnenie som 
videl skreslený slabý obraz, ale zrazu som spozoroval, že sa medzi nimi strhla akási 
nezhoda. Tých čo nás naháňali zrazu ostatní začali napadať. Nastal zmätok a jatky, 
v ktorých masa troch nevítaných návštevníkov roztrhala na kúsky a začala hneď 
konzumovať. Vtedy som si spomenul na Aidanove slová a mal som sto chutí rozstrieľať tie 
bezcitné beštie na márne kúsky. Stále sme stáli nepozorovane pri stene, keď tu náhle sa v  
odraze lovcovho brnenia objavil znovuzrodený, ktorý sa ku mne približoval. Lozil po zemi 
ako opica a ňuchal akoby nás zavetril, hneď na to skočil rovno predo mňa. V odraze som 
videl jeho odporný rozkladajúci sa ksicht, ktorí bol odo mňa nie viac ako meter. Prestal 
som dýchať a pozoroval čo urobí. Prst na spúšti zbrane som pomaly stláčal a čakal na 
pravú chvíľu. Znovuzrodený náhle pri pohľade priamo do lovcovho brnenia zastal akoby 
skamenel. Myslel som, že ma spozoroval a tak som veľmi znervóznel. Priblížil sa ešte 
bližšie, pričom nespúšťal oči z  brnenia. Z krku a z úst na ktorom mal zvláštne nádory mu 
vychádzala akási biela tekutina kvapkajúca na zem. Na miesto nosa mal dva diery, cez 
ktoré ťažko dýchal. Napokon sa priblížil úplne blízko a tak som cítil jeho odporný hnilobný 
zápach, ktorý bol na nevydržanie. Jeho hlava nebola od môjho brnenia viac ako dvadsať 
centimetrov a ja som zrazu spozoroval v očiach zohavenej tváre ľútosť. Bolo to veľmi 
zvláštne, ale videl som ako si sám seba v odraze obzerá a akoby nemohol uveriť, že sa 
pozerá sám na seba. Jeho výraz v tvári bol beznádejný a zatratený. Pochopil som, že vo 
vnútri tohoto tvora drieme človek, ktorého jediné vykúpenie z tohto tela bola smrť. Akoby 
vedel čo bude nasledovať a tak sa ani nepohol z miesta. Prst, ktorý ma na spúšti už 
kŕčovito bolel povolil a z mojej zbrane sa ozval výstrel. Zdvíhal som zbraň, pričom som 
nespúšťal spúšť a strieľal z blízka dávkou do tela znovuzrodeného. Zrazu mi ju chytil 
rukami a namieril  hlaveň mojej pušky na svoju. Zaboril hlaveň zo spodku do svojho krku 
a zavrel oči. Nasledovalo niekoľko výstrelov, ktoré jeho hlavu rozbilo ako melón. V tej 
rýchlosti som si neuvedomil, že som nás prezradil a vedľa mňa už moji druhovia pália 
všade na vôkol. Prestal som strieľať a všetko naokolo sa na okamih spomalilo. Stál som sa 
nachvíľu duchom, ktorý sleduje okolie. Horúce nábojnice padali na zem a guľky lietali 
vzduchom do tiel znovuzrodených cez ktorých prechádzali a ukončili svoju dráhu 
v protiľahlej stene. Rútili sa na nás zo všetkých strán, dokonca lozili aj po stenách a vrhali 
sa na nás. Všetci vrieskali ako zmyslov zbavený a neprestávali páliť do silných tiel, ktoré 
odpadávali do masy za nimi. Myseľ som mal čistú ako prameň vody a nemyslel preto úplne 
na nič. Priestor okolo mňa plynul a ja som si to ani neuvedomoval. Môj zrak sa zastavil 
nad objektom, ktorý sa objavil predo mnou. Až po niekoľkých sekundách som si uvedomil, 
že je to Aidan, ktorý strieľal pred seba, otáčal sa na mňa a dokorán otváral ústa. Vrieskal 
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na mňa a z úst mu vyletovali kúsky slín dopadajúce na moju tvár . Nerozumel som mu čo 
hovorí, pretože namiesto reči som počul iba duté zvuky, ktoré nedávali zmysel.  
   
Pán domáci  
 

Zrazu sa objavil záblesk a bolesť na mojej tvári.   
„ Preber sa, človeče! “ zreval Aidan a ja som pomaly začal ovládať svoje telo. 

Všetko sa odohralo len pár sekúnd, ale v tú chvíľu to vyzeralo akoby som tam stál oveľa 
dlhšie.  

„ Dave! Strieľaj do riti!“ skríkol Kernel, ktorý stál vedľa mňa a udrel ma rukou do 
pleca. V tom sa na Aidana predo mnou zvalil jeden zo znovuzrodených. Chcel som 
vystreliť, ale zistil som, že som zo spúšte stále nespustil prst a mojej zbrani už dávno došli 
náboje. Rýchlo som odhodil prázdny zásobník a z bundy vybral ďalší.  
Všade bol rozruch a zmätok, v ktorom som okolo seba rozoznal iba Aidana bojujúceho na 
zemi. 
Prevalil sa a z opaska sa snažil vybrať sekeru. Znovuzrodený mu vyrval chránič, ktorý mal 
na krku a začal ho driapať. Nabil som zbraň a odistil. Aidan ho jednou rukou mlátil do 
hlavy a druhou siahol po  sekere, ktorou rozmachom zasekol do jeho krku. V tom ho 
znovuzrodený obrovskou silou hodil o stenu vedľa mňa. Postavil sa na nohy a vybral si 
zaborenú sekeru, pričom mu z krku začala striekať krv. Nevyzeralo, žeby s tým mal nejaký 
väčší problém. Mal cez dva metre a od tých čo sme zatiaľ stretli sa dosť líšil. Bolo to jedno 
obrovské svalovité monštrum. Namieril som a neprestal páliť do ozrutnej hory mäsa. 
Triafal som do jeho hrude, pričom ho dopadajúce guľky do jeho tela nepúšťali ku kroku, 
ktorý chcel spraviť. Boli to smrteľné strely, ktoré by človeka z takejto blízkosti na mieste 
zabili. Lenže moja zbraň mala obmedzený počet nábojov a čoskoro sa minuli. Zo 
znovuzrodeného sa liala krv ako z prestreleného vínového suda, ale tridsať nábojov, ktoré 
som vystrelil nestačilo na to, aby som ho skolil.  Zaťal zuby, tak, že sa ozval škrípajúci 
zvuk. Vedel, že zomrie a má pár sekúnd na to, aby sa pokúsil o svoj  smrteľný pocit podeliť 
s niekým z nás. Bol to pre mňa šok, pri ktorom som si spomenul na Xhanove slová a tak 
som rýchlo vybral deväť milimetrovú pištoľ, namieril a vypálil guľku rovno do jeho ľavého 
oka. Guľka preletela z druhej strany jeho hlavy spolu s časťami jeho mozgu. Konečne sa 
jeho telo bezvládne zvalilo na zem. Cítil som sa víťazne ale nie na dlho, pretože pri 
pohľade na masu, ktorá stala pred nami mi zmeravel výraz na tvári. Aidan sa pozviechal 
a ešte ani nevstal a už hodil oproti sebe dračí zub, ktorý sa v momente obrovskou 
rýchlosťou prevŕtal cez telo oproti útočiaceho znovuzrodeného ako motorová píla cez 
drevenú dosku. Strieľal som z pištole okolo seba a pozeral som po ostatných. Kernel 
s Yllionom dorážali zbraňami jedného znovuzrodeného, keď k nim zrazu z bočnej steny 
skočili ďalší dvaja. Na zemi pred nami sa váľalo niekoľko mŕtvych tiel a my sme bojovali, 
proti obrovskej prevahe, aby sme si zachránili holé životy.  
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Hľadal som očami Roodyho, ktorého som v tom zmätku nikde nevidel stáť. Aidan 
skočil k svojej sekere, heroicky zreval a veľkým rozmachom sa rozbehol oproti mase 
čakajúcich beštií. Bol to čin, aký nikto iný z nás nedokázal. Ja som rýchlo vybral ďalší 
zásobník a snažil sa nabiť automatickú pušku, keď sa na mňa niečo zhora zvalilo. Bol to 
jeden zo znovuzrodených, ktorý prešplhal nepozorovane po strope. Rozmachol sa svojimi 
drapľavými rukami, ktorými mi vybil z rúk pušku a zakúsil sa mi zubami do ramena. 
Nastala nesmierna bolesť, akoby mi niekto s pílkou začal oddeľovať celú ruku od tela. 
Zreval som od bolesti. Začal som cítiť teplo mojej vlastnej krvi, ktorá zo mňa pomaličky 
vytekala. Naštvalo ma to. Zrazu som dostal neuveriteľnú zlosť, ktorá vo mne náhle vzrástla 
a prestal som cítiť bolesť. Spravil som rýchly pohyb a podskočil som zo zeme. Chytil som 
znovuzrodeného za jeho pár vlasov a trhol som tak silno, že som mu z hlavy vytrhol skoro 
všetko čo na nej mal. Potom som ho chytil za ruky a nohu som zatlačil tak, že som 
šlapajou topánky tlačil na jeho krk, pričom som ležal na chrbte a znovuzrodený bol 
zvalený na mne. Držal som mu pevne ruky a neprestával silno tlačiť nohou na jeho krk. 
Jeho hlava zrazu opuchla, jeho oči vyšli z jamiek a z jeho úst sa vyvalila pena a krv. Tlačil 
som nohou až kým som nepočul rupnutie kostí a jeho hlava sa prevalila dozadu. V jeho 
krku sa objavila otvorená rana a vyvalila sa stekajúca krv. Odkopol som telo nohou, rýchlo 
som schmatol pušku odhodenú neďaleko mňa a nabil ju. Dýchal som zhlboka a čakal kedy 
vstane, aby som ho zblízka rozflákal na malé kúsky. Čakal som a túžil som po tom 
krvilačnom čine ako nikdy predtým. Bol som plný energie a nedočkania. Lenže 
znovuzrodený bol s prelámanou miechou načisto mŕtvy. Adrenalín mi poklesol, stŕpli mi 
nohy a prestal som si úplne cítiť pokusané rameno. Bol som v šoku a po tele som cítil 
chlad, ale snažil som sa sústrediť na boj okolo mňa. Nevzdával som sa za žiadnych 
okolností. Aidan kruto bojoval niekoľko metrov predo mnou a ja som strieľal  na tých, 
ktorí sa naňho vrhali. Rozmachoval sa sekerou v jednej ruke a v druhej ruke pištoľou 
ktorou strieľal a mlátil  okolo seba. Dával som si veľký pozor a strieľal len keď som si bol 
istý, že ho netrafím. Pod jeho ostrou sekerou skončili hlavy a končatiny znovuzrodených, 
ktoré odletovali ako kusy skladačiek. Bolo to úchvatné ale z mojou pomocou ich 
zmasakroval nespočetne veľa. Lenže to nestačilo, pretože znovuzrodených neubúdalo, 
práve naopak ich počet pribúdal. Vychádzali z kanálov a tunelových dier v stene, ktoré 
viedli boh vie kam. 

Náboje sa nám začali míňať a boje z blízka boli veľmi tvrdé a náročné. Držali sme sa 
dlho, ale podľahli sme nekonečným útokom, ktoré nám spôsobili zranenia. Zrazu sme sa 
ocitli jeden vedľa druhého obklopený hŕstkou znovuzrodených, ktorí začali hľadať slabinu, 
aby na nás mohli zaútočiť. Bolo očividné, že sa nás boja, ale určite zmiznúť nechceli. Držal 
som pištoľ v jednej ruke a nôž v druhej. V zásobníku som mal už len pár nábojov. Celé 
pravé rameno som mal zakrvavené a na nohe som mal bolestivé zárezy, vďaka ktorým som 
nemohol poriadne ani stáť na nohách. Ocitli sme sa v kruhu otočení chrbtami od seba 
v strede miestnosti plnej pováľaných tiel znovuzrodených, ktorí zaplňovali miestnosť. Boli 
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sme rozhodnutí bojovať do konca. Zrazu sa ozval miestnosťou vysoký prenikavý zvuk. 
Nebol veľmi silný, ale trhal bubienky v mojich ušiach. Vychádzal zozadu, z tmavého 
miesta, skadiaľ vyliezali. Znovuzrodení sa zrazu začali otáčať a revať rôzne pazvuky akoby 
sa dorozumievali. Náhle ma rozbolela hlava. Nevedel som z čoho to bolo.  Pripadalo mi to, 
že akoby mi z hlavy  mal každú chvíľu vyskočiť mozog. Pri pohľade na ostatných som zistil, 
že to isté cítia aj oni.  

„ Čo sa to deje, do čerta !“ zvrieskol zakrvavený Yllion zvierajúci si svoju hlavu 
v rukách. „ Malakai! To nie je možné!“ zreval Aidan, no nikto okrem neho netušil čo sa to 
k nám blíži. 

Spoza znovuzrodených sa objavila postava v záhadnom veľkom plášti. Tá sa rýchlo 
priblížila dopredu. Merala aspoň tri metre a spoza plášťa jej viseli zvláštne vláknité šnúry 
a výbežky, tie boli dlhé a ťahali sa po zemi. Hýbali sa akoby ich tá postava ovládala ako 
svoje voľné končatiny. Bolesť hlavy neustupovala, práve naopak rástla až sa to nedalo 
vydržať. Zrazu sa ozval akýsi hlas.  

„ Dave ... Dave Lama ... naše cesty sa napokon stretli.“ riekol a ja som nechápal 
s kadiaľ prišiel a čo to vlastne bolo, pretože ten hlas bol môj. Až po chvíľke som si 
uvedomil, že pochádza z mojej vlastnej hlavy.  

„ Je to pekné stretnutie nemyslíš?“ pokračoval hlas v mojej hlave.  
„ Pozrite na seba, vy úbohá ľudská rasa a vzhliadnite na nás. Sme nasledovníci vás, 

ľudí, ktorí pomaly vyhyniete ako dinosaury. Nechali ste nás na pospas smrti a utrpenia, ale 
neuvedomili ste si, že ste nás tým spravili vyvolenými, za čo vám môžem ďakovať. Nevieš 
si predstaviť čo všetko sme zažili. Aké veci sme videli ... aké zmeny prebehli, kým vy ste 
pokojne driemali vo svojich archách.“ prestal hlas v mojej hlave a postava, ktorá stála 
sotva tri metre pred nami zdvihla svoje dlhočizné tenké ruky a zložila otrhanú kapucňu 
zahaľujúcu hlavu.  Pred nami sa zrazu objavil znovuzrodený akého som ešte nevidel. Jeho 
hlava sa držala na silne údovitom dlhom krku. Z temena hlavy mu vychádzala akási 
predĺžená časť, akoby sa mu mozog rozšíril a rástol ďalej smerom nadol. Celé to vyzeralo 
akoby mu vychádzala z hlavy veľká slizká larva. Na tvári mu spod kože vychádzali ostnaté 
holé výbežky kostí. Oči mal biele a lesklé ako sklo. Na mieste kde by mali byť ústa a nos 
mal obrovský nádor, ktorý spájal krk z hornou časťou tváre. Kožu mal popraskanú 
a napnuté žily svedčili o tom, že orgány v jeho tele vzrástli, zmutovali a akosi sa geneticky 
zmenili na nepoznanie.  

„ Sme tu. Žijeme, zabíjame, žerieme. Nie sme vaše nočné múry. Sme skutoční 
a čoskoro povstaneme nad úbohým zbytkom vašej smiešnej ľudskej rasy.“ ozval sa hlas 
v mojej hlave. Postava pred nami sa vôbec nepohla ani sa nemihla len stála ako stĺp. Vedel 
som, že hlas v mojej hlave patrí tomuto tvorovi.  

„ Nechápeš ako je to možné, že sa s tebou zhováram v tvojej hlave, však. 
Povedzme, že je to vylepšenie, ktoré nám matička príroda dala. Sme duše, ktoré dlho 
trpeli v tomto hnusnom pekle, do ktorého sme sa vďaka vám ľuďom dostali.“ riekol hlas 
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v mojej hlave. Snažil som sa sústrediť na okolie, ale veľmi mi to nešlo, pretože som sa cítil 
akoby som bol paralyzovaný. Zrazu som spozoroval, že sa pri mŕtvych telách vedľa nás 
niečo hýbe. Najprv som si myslel, že je to nejaký umierajúci znovuzrodený, ale potom som 
sa pozrel lepšie a zistil som, že spod tiel siaha ruka po Aidanovom batohu pri stene. 
Nemohla to byť ničia iného ruka než Roodyho, ktorý sa v kope tiel ukryl. Nepozorovane si 
pomaly pritiahol batoh a vybral z neho semtex. Vedel som čo chce urobiť.  

„ Viem o všetkom Dave. Nič predo mnou neutajíš! Čítam v tvoju myseľ ako 
otvorenú knihu. Na to, že ste iba ľudia ste bojovali celkom dobre. Tvoj otec by bol na teba 
pyšný, škoda že bol iba ľudský červ ako ty.“ Opäť riekol hlas a mne bolo jasné, že tento 
tvor mi číta v hlave moje myšlienky. Nechápal som ako to bolo možné ale vedel som, že 
takto telepaticky ovláda nielen nás ale aj ostatných znovuzrodených, ktorí stáli na svojich 
miestach bez pohnutia. Tušil som, že má niečo spoločné so zmiznutím môjho otca 
z bunkru, ale pretože som bol paralyzovaný nedokázal som spraviť ani len krok dopredu.  

„Koniec rečí, čas zomrieť môj milí priateľ.“ prehovoril naposledy hlas v mojej hlave. 
Postava pred nami sa zrazu akýmsi spôsobom natiahla, tak, že merala o pol metra viac. 
Ozvali sa zvuky praskajúcich kostí a spoza plášťa sa zrazu objavilo viacero vláknitých šnúr, 
ktoré sa tiahli z tela, potom sa dotkli zeme a začali sa ťahať ako hadi smerom k nám. 
Všetci sme boli paralyzovaní a nedokázali sme nič v rýchlosti vykonať. Jediná naša nádej 
bol Roody, ktorý bol schovaný pod kopou tiel. Moje telo bolo v akomsi kŕčovitom stave 
a tak som ho nemohol ovládaťako som chcel. Zmohol som sa iba na to, aby som pootvoril 
ústa a vydal pár hlások. „ Roody! ... teraz!“ povedal som s ťažkosťami a on ihneď aktivoval 
nálož, pričom vybehol spod tiel. Začal páliť s pištoľou, ktorú mal pri sebe do tela obra. Ten 
sa akoby od bolesti skrčil. Kŕče a bolesť v hlave povolili, pomaly som opäť získaval 
nadvládu nad vlastným telom. Roody neprestával strieľať do tvora, ktorý sa schúlil do ulity 
a zahalil do obrovského plášťa.  

V momente, keď Roody vystrieľal všetky náboje do zahalenej kopy šiat, postava sa 
náhle vzpriamila  a rozprestrela plášť do vzduchu. S pod plášťa, z jej tela prudko vystrelili 
vláknité šnúry, ktoré sa napli a Roodyho prepichli ako ihly látku. Niekoľko týchto 
zvláštnych vlákien prechádzalo cez jeho malé vznášajúce sa telíčko. Krv pomaly začala 
prevsiakovať cez jeho šaty a kvapkať na zem.   

„ Nieeeeeeeee !“ urputne som zvolal a začal strieľať do postavy. Roody sa obetoval 
pre nás všetkých, aj keď sa najviac bál, dokázal sa postaviť pred silného nepriateľa 
a obetovať pre skupinu aj vlastný život. Zo smrti Roodyho som bol veľmi šokovaný 
a dychtil som po smrti toho tvora. Roody stále držal nálož, na ktorej blikal časomerač 
odpočítavajúci dve minúty.  

„ Bežte ! Yllion bežte rýchlo hore! Ja toho hajzla zdržím“ skríkol Aidan a zo zeme 
zobral svoju sekeru. Skočil ku postave, ktorá pomaly vyberala svoje vlákna z Roodyho tela. 
Jedným sekom odťal niekoľko jeho smrtiacich chápadiel, tie strelili ako struna. „ Bežte! Do 
riti! Bééééž! “ zvolal na nás Aidan, pretože sme stáli ako prikovaný a sekol sekerou do tela 
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útočníka. V tom sa mu cez nohu prepichli vlákna. Aidanov vreskot nás prebudil k činu. 
Poslúchli sme jeho rozkaz, schmatol som vak s regulátorom a skočili sme k stene niekoľko 
metrov vedľa nás, kde bol dlhý rebrík smerujúci k stropu. Pár znovuzrodených po nás 
skočilo a tak sme mali s nimi trochu práce. Minuli sme posledné náboje a prebili si cestu 
až k rebríku. Yllion šiel ako prvý, pretože bol najviac ranený. Rýchlo šplhal a tak ho 
nasledoval aj Kernel. Ja som išiel ako posledný a odháňal som znovuzrodených, ktorí po 
nás tápali. Aidan bojoval ako sa len dalo. Mal už niekoľko vlákien v tele ale držal sa 
a vyhýbal sa šmátrajúcim rukám. Yllion sa napokon dostal až k priklopiacim mreženým 
dverám, tie vybil a otvoril dokorán. Do miestnosti sa v momente rozptýlilo viac denného 
svetla. Znovuzrodených, ktorých sme skopávali zo stien si zrazu od nás urobili odstup. 
Bolo to asi kvôli svetlu svietiacemu priamo na nás. Na ich tenkú pokožku a nádory im 
slnečné lúče nerobili dobre a tak sa stiahli do tieňa. Yllion rýchlo prešiel príklopom 
a vytiahol Kernela na povrch. Ostal som zrazu sám visiaci na rebríku. Obzrel som sa 
posledný raz dole, kde sa v miestnosti odohrával boj. Aidan sa z posledných síl 
rozmachoval sekerou a stínal znovuzrodených okolo seba. Mal niekoľko napichnutých 
vlákien a zakrvavené telo vlastnou krvou, ale nevzdával sa a bojoval ďalej. Lenže čoraz 
viac znovuzrodených sa vrhalo naňho až napokon sa stratil v rozzúrenej mase. Rýchlo som 
vybehol nahor, pretože náloži pomaly ubiehali posledné sekundy. Kernel spolu s Yllionom 
ma rýchlo vytiahli cez betónový príklop s kovovou mrežou a ťahali niekoľko metrov preč 
do bezpečia. Ocitol som sa na povrchu, kde niekedy bola cesta a príklop umiestnený pri 
chodníku. Okolo sa nachádzali ruiny budov a piesok, ktorý som aspoň na chvíľu tam dole 
nevidel. Ani sme nestihli zastaviť a z príklopu za nami sa ozvala explózia, ktorá vymrštila 
kúsky kameňa a prachu do výšky. Otras bol silný a my sme spadli na zem.  

Tak sme sa pozviechali a postavili na nohy. Mali sme šťastie, že sme boli ešte na 
žive. Vedel som, že šance na to, aby to Aidan prežil, boli márne, ale aj tak som sa chcel 
pozrieť. Vykročil som smerom k príklopu, keď ma v tom Yllion zastavil.  

„ Človeče musíme vypadnúť! Musíme ísť rýchlo k modrému bodu.“ povedal 
ustarostene Yllion. Nemohol som sa zbaviť tušenia, že ten záhadný tvor prežil a tak som 
chcel nazrieť dnu. Z príklopu sa zrazu ozval piskľavý zvuk záhadného tvora. Prežil to. Po 
chrbte mi náhle prešiel mráz. V momente sme sa pustili do úteku. Kernel a ja sme 
podopreli Ylliona, pretože bol veľmi slabý a bežali sme až kým sa zvuk nevytratil v 
priestore. Nevládali sme, ale museli sme pokračovať k modrému bodu, ktorý bol vzdialený 
necelý kilometer. Yllion nás navádzal aj keď ledva videl pred seba. 

Prešli sme cez niekoľko ruín, keď tu zrazu Yllion bezvládne odpadol.  
 „ Do riti, Yllion prebuď sa!“ kričal Kernel a fackoval ho po tvári. Spadol som na 

kolená a chytil mu pulz. Bol slabý, ale srdce mu stále ešte bilo. Mal privreté oči, ale 
pozeral sa priamo na mňa. 

 „ Nechajte ma tu! Zachráňte sa." zašeptal tak ticho, že ho skoro nebolo počuť.  
„ Nie, nikto viac už nezomrie Yllion, to ti sľubujem.“ riekol som a držal ho za ruku. 
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Kernel mu rýchlo strhol bundu a krvavé handry, ktoré mal na sebe. Brucho mal celé 
zakrvavené a tak som ho utrel od čierno‐červenej krvi. Objavilo sa niekoľko hlbších rán, 
cez ktoré neprestávala tiecť krv. Nevedeli sme, že sú jeho zranenia až také vážne. Kernel 
rýchlo spravil z jeho oblečenia obväz, ktorí sme pripevnili na jeho brucho, aby sme stlmili 
krvácanie, aj keď sme si neboli istý či to robíme správne. Vzali sme ho na ramená a vláčili 
sme ho smerom, ktorý nám predtým ukázal. Po chvíľke sme sa dostali do bývalej 
milionárskej štvrti, ktorá bola umiestnená na kopci. Všetky domy boli zdevastované do 
základov. Jediné čo bolo na kopci zachovalé bola väčšia budova umiestnená na samom 
vrchu. Vrchné podlažia boli zničené ale spodné dve boli ešte zachovalé. Snažili sme sa 
prebudiť Ylliona, aby nám upresnil, kde presne máme ísť, lenže on bol v bezvedomí. Keďže 
sme ani jeden nemali tušenie, kde sa modrý bod presne nachádza rozhodli sme sa ísť na 
kopec. Tackali sme sa a ťahali za sebou zakrvaveného Ylliona, k tomu som ešte niesol na 
chrbte ťažký vak s regulátorom. Kontroloval som Yllionov stav a bál sa, že prídeme aj 
oňho. Snažil som sa čo najskôr dôjsť do cieľa, keď sa tu v polovici našej cesty rozvíril prach 
a piesok. Začal fúkať silný vietor, čo naznačovalo, že sa blíži búrka. Tak sme si pohli a 
napokon sme sa dotackali až na samý vrchol, kde stála tá budova. Skoro nič sme pred seba 
nevideli, ale dotiahli sme sa až k nej. V prednej časti boli stále zachovalé železné dvere, 
ktoré sa nedali otvoriť. Tak sme obišli cez zničený plot, kde sme našli zadný vchod. Rýchlo 
sme vyrazili schátrané  dvere a vnikli dnu.  

Vošli sme do miestnosti, ktorá bola spojená z veľkou garážou. Po stenách boli 
plagáty hasičov a výstrižky z novín, ktoré naznačovali, že to niekedy bola požiarnícka 
stanica.. Veci boli porozhadzované po zemi a steny popraskané. Šťastie, že budova stála 
ešte pokope. Zavrel som dvere a privalil ich kovovou poličkou, ktorá bola vedľa. Očistil 
som si bundu, pretože sa mi prilepil piesok na zakrvavenú bundu. Až vtedy som si všimol, 
že stále krvácam. Kernel uložil Ylliona na zem a prikril ho handrami čo našiel, aby ho 
udržal v teple. Dal som si dolu bundu, aby som sa pozrel na moje rameno. Mal som v ňom 
hlboké rany po zuboch až do kosti. Nepohyboval som ramenom veľmi pretože ma veľmi 
bolelo.. Zobral som handru a priškrtil rameno trochu vyššie nad ranu. Krv sa ustálila aj keď 
bolesť neustúpila, práve naopak rameno mi napuchlo a začalo bolieť oveľa viac. Ihneď ma 
obliala horúčka .Kernel bol na tom trochu lepšie. Mal síce škrabance po tvári a krvácal 
z nohy, ale držal sa z nás najlepšie. Yllion iba ležal nehybne na zemi a ledva dýchal. Vonku 
fúkal nepríjemný vietor. Miestnosť a garáž mala len malé okná cez, ktoré sme videli, že sa 
naozaj schyľuje k búrke. Vyšli sme po schodoch na druhé poschodie aby sme niečo zistili 
o tom kam sme sa to dostali. Bolo tam niekoľko miestností s veľkými rozbitými oknami 
a preto na celom druhom poschodí fúkal vietor.  Boli to asi niekedy kancelárie a skladište. 
Avšak všetko bolo zničené, vyrabované a rozhádzané. Všade bol bordel, lenže keď sme sa 
lepšie pozreli na zem zbadali sme kopu porozhadzovaných zásobníkov a vypálených 
nábojníc, čo svedčilo o tom, že sa tu kedysi odohrával boj. Obzerali sme sa po zbraniach, 
munícii a lekárničke, ktoré mohli byť pod tou kopu haraburdia. Vietor nám znemožňoval 
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hľadanie, ale napokon sme našli starú lekárničku s morfiom a tri náboje do pištole. Rýchlo 
sme zbehli dolu k Yllionovi, ktorý bol našťastie ešte stále nažive a vpichli mu morfium. Bol 
v bezvedomí a tak sme urobili všetko preto, aby sme ho udržali pri živote. Kernel zahodil 
automatickú pušku ktorá bola už na nič a vybral pištoľ. Do zásobníka ihneď vopchal tri 
náboje.  

„ Máme tri náboje. hehe. Tri! Niečo na tom bude ... Pre každého sa ujde jedna. Kto 
bude prvý?!“ zúfalo hulákal  Kernel a chytil sa za hlavu.  

„ Neblázni človeče, dostaneme sa z toho.“ upokojoval som ho.  
„ Ak sme na správnom mieste, pri zotmení príde transportér.“ dodal som.  
„ Hehe. Pri zotmení?! Dave zobuď sa! Pri zotmení vyjdú na povrch a bude ich tu 

tisíce. Celú cestu sme krvácali a ak zacítia stopu, prídu až sem a to bude náš koniec.“ 
skepticky povedal a sadol si zúfalo na zem. Nemal som na to čo povedať, vedel som, že 
sme stratení, pretože sme vlastne ani nevedeli, kde sme.  

„ Vieš Dave, čo som v dračom ľude trochu dlhšie ako ty a zažil som pár výprav. Na 
väčšine z nich sme len prevážali veci zo západu na východ a naopak. Vždy som sa chcel 
zúčastniť niečoho neobvyklého a výnimočného ako toto. Ísť do strateného mesta, to by si 
ma všetci vážili ... chápeš? Aj keď...aj keď som vedel, že to môže byť nebezpečné. Netušil 
som ... fakt som netušil, že to dopadne takto.“ riekol. Ja som sa po jeho slovách posadil na 
zem a od vyčerpania oprel o stenu. Chvíľu sa na mňa pozrel a ja som v ňom spozoroval, že 
má obrovský strach.  

„Chcel... Chcel som niečo dokázať, ... byť hrdinom, keď prídem naspäť. Rozhodol 
som sa, že pôjdem na takúto výpravu a teraz ... teraz tu sedím, mám nasraté v gatiach 
a jediné na čo myslím je ... je vypadnúť s tadiaľ najskôr ako to pôjde.“ Povedal, rozplakal 
sa ako malý chlapec a schúlil sa do klbka. Na rozdiel od neho to bola moja prvá výprava 
a napriek  poraneniu ramena som sa snažil byť kľudný a nechcel som sa zrútiť tak ako on. 
Triasli sa mi ruky a zatvárali oči, ale snažil som sa byť nad vecou. Veril som, že sa z toho 
dostaneme. Nepovedal som nič, pretože som vedel o čom hovorí a tak som ho nechal 
nech vyjadrí svoje city navonok.  

„ To bude v poriadku. Odpočiň si. Budem hore keby dačo.“ povedal som napokon, 
aby som ho upokojil. Podal mi pištoľ a zložil sa blízko Ylliona. Bol na tom psychicky veľmi 
zle a o niekoľko minút zaspal. Vyčistil som si nôž od krvi a pripevnil ho na opasok. Pištoľ 
som odistil a pevne držal v ruke. Myslel som na Athiu. Chýbala mi a túžil som byť pri nej. 
Chcel som ju hladiť po tvári a bozkávať jej pery. Bol som taký vyčerpaný, že sa mi o nej 
začalo zdať a ťahalo ma na spánok, ale rozhodol som sa vydržať a byť pripravený pre každý 
prípad. Spomenul som si na Roodyho, Snowdena a Aidana. Nemohol som uveriť tomu, že 
zomreli len pred nedávnom. Vietor vonku sa zosilil a fúkal ako divý. Napriek všetkému bol 
všade pokoj a ja som na chvíľu zavrel oči, aby som si len na chvíľu oddýchol, no napokon 
som predsa len zaspal.  

Prebudili ma až akési silné zvuky. Vonku sa už stmievalo a tak som musel spať viac 
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ako tri hodiny. V garáži som skoro nič nevidel. Zvuk sa zrazu ozval znova a ja som zistil, že 
niečo búcha na železné garážové sklápacie dvere. Ten zvuk zobudil aj Kernela, ktorý sa 
v rýchlosti prevalil  a chytil drevenú dosku, čo bola na zemi. Namieril som pištoľ na miesto 
skadiaľ vychádzal zvuk a vybral nôž, ktorý som podal Kernelovi. Tak som vybral dračí zub, 
ktorý som až doposiaľ nevytiahol. Nebol som si istý či ho použiť, pretože buchot sa ozval 
ešte raz, bol pravidelný a tak som váhal. Boli sme ticho ako myši a čakali čo sa bude diať 
ďalej. Zrazu sa ozval rachot zozadu, z dverí cez ktoré sme prišli. Niečo sa zrazu začalo 
dobíjať dnu. Hodil som Kernelovi pištoľ a odistil dračí zub. Bol som pripravený vraziť ho 
priamo do toho, čo sa v tých dverách objaví. Polička sa pomaly odsúvala a dvere otvárali. 
Boli sme nedočkaví, napätie vzrastalo a my sme boli pripravení bojovať, keď sa tu zrazu 
z dverí ozval ľudský hlas.  

„ Do riti! Prekliate dvere, čo je s tým sakra!“ povedal nahnevaný hlas, ktorý mi bol 
veľmi povedomý. Vedeli sme, že to nie sú znovuzrodení a uľavilo sa nám. Odsunuli sme 
poličku a do dverí vošiel Ethan.  

„ Čo je s vami, robíte si tu party, alebo čo?“ riekol a prekročil zvalenú poličku na 
zemi. Bol celý vystrojený v brnení a cez plece mal prehodenú brokovnicu. V miestnosti 
bola tma, preto sa porozhliadal okolo.  

„ Čo do pekla ? Kde je zbytok? Aidan a ostatní? “ nechápavo sa spytoval.  
„ Sú mŕtvy.“ odvrkol som.  
„ Do riti! do ... riti! “ nadával prekvapený Ethan, keď v tom do dverí vošiel ďalší 

z dračích bojovníkov.  
„ Ethan, musíme ísť, už je čas !“ povedal a odistil zbraň. V tom sme rýchlo schmatli 

Ylliona a vytiahli ho von. Viditeľnosť bola veľmi nízka, ale videli sme že dole pod kopcom 
je transportér. Skočil som ešte naspäť a vzal vak s regulátorom, ktorý som hodil Ethanovi. 
Búrka neprestávala, našťastie sa ešte neblískalo a tak sme sa rýchlo ponáhľali 
k transportéru, kde nás už čakali ďalší dvaja dračí bojovníci. Vkročili sme dnu a Ylliona 
položili na dlážku. Hneď som sa cítil o trochu bezpečnejšie. Ostatní chvíľu skúmali okolie 
a napokon postupne nasadali k nám do transportéru. Bol to taký  istý typ transportéra aký 
bol v bunkri. Ethan si sadol dopredu za palubnú dosku a pomaly zapínal systémy 
transportéra. Po chvíľke sme už všetci boli vo vnútri. Ethan sa napokon pohol 
s transportérom a jeden z dračích bojovníkov  zavieral dvere transportéra, keď v tom 
zrazu skočil jeden zo znovuzrodených do vnútra. Sedel som trochu ďalej. Vpredu boli ďalší 
dvaja, ktorí hneď začali strieľať do toho tvora držiaceho sa na dverách transportéra.  
Ethan pridal plyn a tak s transportérom trhlo a dvaja dračí bojovníci padli otrasom na 
zem. Mutant dostal do tela len pár guliek, ktoré mu vôbec neuškodili. Ten ktorý sa snažil 
zatvoriť dvere sa snažil tvora skopnúť, lenže nešlo to, pretože jeho telo bolo veľmi silné 
a tak sa držal dverí ako kliešť. Napokon jeden z nich mu prestrelil dlaň, ktorou sa 
pridržiaval a tak povolil svoje zovretie. Rýchlo zatiahli dvere a zamkli ich. Transportér sa 
rozbiehal a naberal rýchlosť. Konečne sme boli naozaj v bezpečí. 
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Ethan s vozidlom prechádzal pomedzi ruiny a rýchlo sa vyhýbal prekážkam. Museli 
sme sa držať na sedadlách, aby sme nespadli na zem. Bolo vidno, že sa Ethan v stratenom 
meste vyzná, pretože nám trvalo len chvíľu než sme sa dostali na pokojnejšiu dráhu.  
Nezastavovali sme a uháňali pomedzi zrúcaniny, až sme sa po niekoľkých minútach dostali 
na okraj mesta. Potom už nasledovala len pokojná cesta rovno k juhovýchodnej bráne. Išli 
sme tak rýchlo, že kolesá sa skoro vôbec nezabárali do piesku a vírili ho za transportérom 
akoby sme sa vznášali.  Neprešla ani polhodina a boli sme pri bráne, kde na nás už čakali. 
Na ľavej časti brány stáli ľudia, ktorí lanami zdvíhali spodnú časť brány poskladanú 
z hromady dosiek a plechu. Tá sa po chvíľke zdvihla a transportér prešiel bránou do 
tábora. Vybehli sme von a preniesli Ylliona do jedného príbytku, kde sa oňho postarali. Od 
minulého stretnutia k nám ľudia boli trochu prívetivejší. Možno to bolo aj kvôli tomu 
v akom stave sme práve boli. Prehltol som tabletky proti bolesti, napil sa vody a vyšiel 
von.  

Moju myseľ sužovala udalosť, ktorá sa odohrala v stratenom meste. Nedokázal som 
odvrátiť myšlienky a nikdy som nezabudol na to čo sa tam vtedy udialo. Noc bola tichá 
a pustatina kľudná. Po chvíľke som sa vrátil naspäť a zaspal som v jednom prichystanom 
príbytku ako batoľa. 
 

Návrat 
 
Ráno som vstal a porozprával sa s Ethanom. Ten bol zo smrti Aidana šokovaný. 

Vyrozprával som mu všetko, čo sa tam udialo od doby čo sme vkročili do toho prekliateho 
mesta. Povedal mi trochu viac o tom záhadnom tvorovi, ktorý mi vošiel do mysli. Videli ho 
naposledy pred dvoma rokmi a tak sa čudoval, že sme naňho narazili. Mysleli si, že je už 
po ňom. Nazýva sa Malakai a je to tvor, ktorý nemá obdobu na zemskom povrchu.  Do 
jeho blízkosti sa dostalo len pár ľudí a väčšina z nich sa už nevrátila späť z centra mesta, 
kde sa nachádza ako vo svojom kráľovstve. Každý z nich opisoval to čo som zažil aj ja. 
Najzvláštnejší bol prihovárajúci sa hlas v hlave, kvôli ktorému sa mnohí zbláznili. Ethan bol 
presvedčený že Malakai získal schopnosti vďaka, ktorým vedie a ovláda ostatných 
znovuzrodených. Povedal, že ho zahliadol iba raz v živote, a to z ďalekohľadu, no počul 
o ňom už mnoho krát. Nikdy sa im nepodarilo Malakaia zabiť, pretože vždy sa v momente 
ako na zavolanie objavili znovuzrodení, ktorí ho ochraňovali ako svojho Boha.  Mimo 
zmyslové vnímanie používa nielen na znovuzrodených, ale aj na ľudí, čo som mal možnosť 
zažiť na vlastnej koži. Nikto presne nevie čo je to zač a skade získal takéto zvláštne 
schopnosti, ale jedno je isté, že je hlavou všetkých znovuzrodených. Mal som z toho veľmi 
zvláštny pocit, pretože som sa zahliadol do očí najväčšiemu zlu a vyviazol z toho len 
o vlások. 

Keď sme sa skončili zhovárať, Ethan ma zaviedol ku skupine, ktorá sa pripravovala 
na odchod do dračej jaskyne. Boli to karavany nesúce zásoby. Pozostávali zo spodných 
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náprav automobilov. Navrchu boli pozbíjané dosky, ktoré tvorili ložný priestor a zospodu 
bolo niekoľko dlhých navzájom posplietaných lán. Celé to vyzeralo ako  vozík plný vecí. 
Neváhal som a pridal sa k nim. Skočil som sa ešte pozrieť za Kernelom a Yllionom, ktorí 
boli neďaleko.  Vošiel som do krpatého obydlia, kde sa nachádzali. Kernel sedel bez duše 
na zemi a pozeral von, ani sa nemihol, keď som vošiel dnu. Bol na tom psychicky veľmi zle, 
ale určite najhoršie bol na tom Yllion, ktorí ležal vedľa. Bol bledý ako stena, čo 
naznačovalo, že stratil veľa krvi. Triasol sa aj keď bol prikrytý niekoľkými vrstvami 
prikrývok. Naozaj to s ním nevyzeralo dobre. Cítil som, že by som mu mal nejako pomôcť, 
ale nevedel som ako. Oslovil som Kernela a povedal mu, že odchádzam do jaskyne, no on 
nereagoval. Dúfal som, že pôjde so mnou, lenže jeho stav vyžadoval čas a pokoj. Rozlúčil 
som sa s ním a vnikol do jedného s príbytkov kde sa zložili veci z transportéra. Skoro som 
si nevšimol niekoľko tiel odpočívajúcich dračích bojovníkov, ktorí tam bezducho zbierali 
sily po nočnej stráži. Nevyrušoval som ich, iba som vzal batoh s regulátorom, a nejaké 
roztrhané oblečenie. Prišiel som ku karavanom, kde sa už všetci zbierali na odchod. Okrem 
bojovníkov sa tu nachádzalo aj niekoľko žien. Deti neopúšťali bezpečie dračej jaskyne a už 
vôbec sa nenachádzali pri bránach. Celá skupina pozostávala približne z dvadsiatich ľudí. 
Muži chytili laná a pripevnili si ich o svoje telá. Vykročili dopredu, pričom ťahali za sebou 
karavan. Sila sa rozložila medzi všetkých a tak nebolo veľmi ťažké ťahať aj takýto väčší 
náklad.  

Po chvíľke sme opustili juhovýchodnú bránu a stratili sa v pustatine. Cesta naspäť 
bola pokojná, ale nekonečne zdĺhavá. Myseľ sa mi celú cestu nezastavila a tak som myslel 
na všetko, čo mi prišlo na um. O živote, smrti ,láske, nenávisti. Rozmýšľal som hlavne 
o Athii a o tom, čo jej asi tak poviem, keď ju uvidím. Jednoducho som zmýšľal o všetkom 
ba dokonca aj o tom prekliatom piesku, ktorý som celú cestu videl pred sebou. Ešte stále 
mi nešlo do hlavy skadiaľ sa ten piesok vzal. Púť do jaskyne mi v spoločnosti ostatných 
ubehla veľmi rýchlo a poranené rameno sa pomaličky hojilo.  

Po štyroch dňoch sme dorazili k červenému pohoriu. Karavan sme odtiahli pod 
skaly , kde sa zamaskoval a zásoby sa potom postupne poodnášali po skalách až do 
jaskyne. Zobral som batoh  z karavanu a vyšiel nahor až ku vchodu jaskyne. Tam stálo 
niekoľko strážcov, ktorí sledovali okolie. Spoznali ma a tak som bez problémov vošiel dnu. 
Bol som rozhodnutý odniesť ten batoh Veľkému otcovi a tak som sa vydal do hlavných 
stanov, kde sa nachádzalo aj jeho sídlo. Tam ma zastavili strážcovia a povedali mi, že 
Veľký otec sa nachádza v posvätnej jaskyni. Neváhal som, okamžite sa vydal k nej a vošiel 
chodbou dnu. Predo mnou sa objavila postava kľačúca na kolenách so sklonenou hlavou. 
Vedel som aká je to vážená osobnosť v dračej jaskyni, ale neváhal som a batoh s 
regulátorom som mu hodil rovno pod nohy. Strážcovia v miestnosti spozorneli 
a inštinktívne siahli po zbraniach. Veľký otec sa avšak vôbec nepohol. Akoby to v ten 
moment presne očakával.  

„ Severan ? “. povedal a zvoľna zdvihol hlavu. V tú chvíľu ma udivilo ako vedel, že 
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som to ja. Jeho oči žiarili  akoby sa mu z neznáma práve vrátil syn. Chytil svojimi rukami 
moje líca a začal si ma obzerať.  

„ Zomreli. Oni zomreli.“ zmätene zo mňa vyšlo náhle.  
„ Severan ... Tak predsa!“ povedal a trasúcou rukou ma potľapkal po tvári. Akoby 

ho vôbec nezaujímalo, čo sa stalo s ostatnými.  
„Našiel si to. “ pošeptal a usmial sa.  
„Áno ... našiel som to! Tu ej ten prekliaty regulátor! “ zvolal som. 
 „ Nie... nechápeš! Našiel si sám seba. Sám seba, chlapče.“ povedal a pohladil ma 

po hlave. Ustavične to opakoval a ja som vôbec nevedel o čom rozpráva. Jeho správanie 
ma desilo. Chytil som mu jeho ruky a snažil sa ho upokojiť. No on zavrel oči a začal sa 
triasť.  

„ Mal by si odísť.“ povedal náhle jeden z jeho strážcov. Videl som, že to bude asi 
najrozumnejšie a tak som vzal batoh a odišiel. 

Z pomäteného správania Veľkého otca som bol otrasený. Nechápal som jeho 
slovám, ale snažil som sa na to zabudnúť. Vrátil som sa späť aj keď som svojim slovám 
neveril, bol som na mieste a to ma hrialo na srdci. Vedel som, že v tejto dobe je Athia 
pravdepodobne v záhrade. Chcel som ju prekvapiť a dúfal, že si večer pôjde zaplávať na 
svojom obľúbenom mieste.  

Vyložil som regulátor v Roodyho obydlí a zložil zo seba lovcovo brnenie. Jeho práca 
od jeho smrti ostala na mne. Rozsvietil som vianočné žiarovky. Bez neho boli všetky tie 
stroje ako bez duše. Miloval ich ako oni milovali jeho. Ešte stále som sa nevedel spamätať 
z ich smrti. Ľahol som si na posteľ a od vyčerpania tuho zaspal. Neviem či sa mi niečo 
snívalo pretože som sa zobudil až na piskotavý zvuk. Bol veľmi podobný tomu aký som 
počul v Stratenom meste pri zjavení Malakaia. Vystrašilo ma to natoľko, že som vyskočil 
z postele a pevne schmatol prvú vec čo bola predo mnou.  

„ Človeče, kľud. Dave!“ povedal vyľakaný hlas. Zrak sa mi upriamil a ja som pred 
sebou zbadal Mathaiasovu prestrašenú tvár. Moje pevné zovretie jeho košele povolilo. 
Zohol sa a pozbieral jedlo, ktoré popadalo z jeho rúk na zem. Bol som celý spotený a tak 
som sa utrel do najbližších handier čo sa po blízku nachádzali.  

„ Prepáč... prepáč mi to. Mal som zlý sen.“ zamrmlal som. 
„ Viem čo sa stalo Dave. Je mi to veľmi ľúto. Dozvedeli sme sa, že si prišiel tak sme 

ti niečo s Illien prichystali.“ povedal a pokyvoval s jedlom v rukách. Mal som veľký hlad 
a tak som neodmietol.  

„ Je mi veľmi ľúto, že zomrel aj Roody. Bol to chudák a nešť ...“ prerušil som jeho 
zbytočnú ľútostnú reč.  

„Nebol žiaden chudák! Zomrel ... Zomrel dosť statočne ... vlastne o tom nechcem 
hovoriť.“ odvrkol som a Mathaias sa odmlčal.  

„Je to pre teba ťažké, ale si tu! Medzi nami. Si živý! Dokázal si to. “ vyjadril sa 
a pozrel na mňa. Prestal som jesť a pozrel sa mu priamo do očí. Z môjho pohľadu vyčítal, 
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že akosi nemám o tom vôbec chuť sa rozprávať. Chvíľu rozmýšľal, ale nie dlho, lebo 
o chvíľu pokračoval ďalej.  

„ Chcem ... Chcem tým len povedať... Vždy sme tu Dave, keď budeš čokoľvek 
potrebovať sme pripravení ti akokoľvek pomôcť a preto ... a preto mi musíš povedať čo sa 
vlastne stalo.“ úprimne presvedčoval. Videl som jeho neústupčivú zvedavosť a tak som 
začal rozprávať. 

„ Všetko išlo v poriadku. Prešli sme bránou a vošli do strateného mesta a tam ... . 
Sám tomu ešte nerozumiem ...“ povedal som zmätene.  

„Len pokračuj Dave! No tak ...“ nadväzoval.  
„Vyrojilo sa ich na nás mnoho. Snowden. On zomrel ... ako prvý. No najhoršie to 

bolo až keď sa zjavil ...“ náhle ma prerušil svojim zvolaním: „ Malakai?! “. Prikývol som.  
„ Vedel som to. Vedel som to celý čas, že neskapal.“ povedal a znervóznel.  
„ To je ... to je veľmi zlé chlapče! Vždy, keď sa tento tvor objaví, vyskytnú sa 

problémy.“ riekol a posadil sa.  
„ Tušil som to, ja som to tušil, ale prečo až teraz, prečo teraz ? “ opakovane si 

dudral.  
„ O pár dní sa vráti Zein. Pôjdeš na radu a povieš to čo si práve vyslovil. Musíš ísť 

Dave a dosvedčiť to. Musia sa to dozvedieť!“ dopovedal, začal premýšľať a pochodovať po 
miestnosti. „ Ak je to pravda? Ak je to tak? Zein by sa pravdepodobne nestal tým čím je. 
Vieš, čo tým myslím, že? Bol to určite Malakai, Dave? Si si istý? Určite!?“ spýtal sa.  

„Áno, Určite. Aidan to povedal, keď sa objavil. “ uisťoval som.  
„ Potom to je pravda. Aidan sa nikdy nezmýlil. Musím ísť Dave. Oddýchni si.“ 

povedal a vytratil sa preč. Jeho rozpačitosť ma prekvapila. Vyšiel som z Roodyho obydlia 
a uvedomil si, že sa schyľuje k večeru. Otvoril som batoh a vybral z neho fľašu s kvetinou, 
ktorú som našiel v stratenom meste. Bola krásna akoby som ju vôbec nevytrhol zo zeme. 
Obliekol som sa a odišiel na Athiine miesto pri jazere. Zakrádal som sa pri obydliach aby 
som sa tam dostal nepozorovane. Stráže boli všade naokolo a tak to nebolo veľmi 
jednoduché. Na koniec som sa dostal až kde som chcel. Kvetinu som položil na skalnatý 
breh a nedočkavo vyčkával. Prekvapilo ma, že som nečakal dlho a Athia sa po chvíľke 
objavila. Skryl som sa za kamene a pozoroval ju ako kráča k miestu. Keď zbadala kvetinu 
náhle zastala.  Zodvihla ju a pohladila po lupeňoch. Jej úsmev zacelil boľavé rany na mojej 
duši. Nevedel som či ísť k nej. Celý čas, čo som bol preč som myslel iba na ňu, no v tej 
chvíli som nevedel, čo jej poviem. Váhal som a pozoroval ju. Vstal som a opäť si sadol. 
Tento moment som si predstavoval celú cestu a tak som ho vôbec nechcel pokaziť. 
V momente, keď som začal v duchu preklínať svoju neschopnosť som omylom rukou zhodil 
pár kamienkov zo skalnatej steny.  

„ Je tu niekto?“ zašeptala preľakane. Stuhol som a ani neviem prečo. Skrčil som sa 
a snažil sa, aby ma neobjavila. Zdalo sa mi hlúpe vyliezať v takejto situácii von. Vytiahla 
nôž, ktorý mala vždy pri sebe vo svojom plášti a spravila pár krokov mojím smerom. Bola 
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opatrná a blížila sa , keď tu zrazu zastala.  
„ Vylez! vidím ťa. Mám zbraň. “ zašeptala náhle. V tom momente som už naozaj 

nevedel, čo mám robiť.  
„ Vylez! Inak zavolám stráže!“ povedala s chvejúcim sa hlasom.  Nechcel som ju už 

viac trápiť. Pozbieral som sa a vyliezol spoza kameňa. V momente, keď ma zbadala sa jej 
uľavilo. Začal som mrmlať jednu z dlho pripravovaných viet, no nestihol som povedať ani 
prvé slovo a objala ma. Náhle som pochopil, že láska nepotrebuje slová. Stískal som ju 
celou svojou silou a nechcel ju za žiadnu cenu pustiť.  

„ Dave! Myslela som, že ťa už nikdy neuvidím.“ zašeptala a neprestávala ma 
objímať. Bola pre mňa jediným, čo som v srdci mal a pre čo som bol ochotný žiť. Vtedy 
som si uvedomil, že je jediným zmyslom môjho života.  

„Od chvíle čo si odišiel som na teba neprestávala myslieť.“ povedala a vo mne 
vzplanul neuveriteľne šťastný pocit. Jej prítomná krása mi dodala odvahu, silu a 
odhodlanie. Začal som ju bozkávať na krku. Nebránila sa.  

„ Dúfala som.“ riekla a opätovala moje bozky. Na oboch z nás bolo vidieť, že sme 
stvorení jeden pre druhého. Naše telá zrazu vzplanuli obrovskou energiou a túžbou.  

„ Už nemusíš ... nemusíš už dúfať ... som tu.“ povedal som a začal ju hladiť po 
celom jej tele. Moje ruky blúdili od krku, cez jej prekrásne prsia až k rozkroku. Vzrušenie, 
ktoré sme spolu prežívali bolo silné a intenzívne. Akoby sme sa vznášali v nebesiách. 
Všetko bolo pre mňa v tej chvíli ukradnuté  Začali  sme sa navzájom vyzliekať 
a neprestávali sa bozkávať.  

Zvieral som jej nádherne hebké telo a neprestával ju bozkávať. Túžba každého z nás  
po tom druhom už nabrala také obrátky, že sa tomu nedalo odolať. Položil som ju na skalu 
a začal ju vrúcne s láskou milovať. Naše telá vznikli v jeden celok prežívajúci prekrásnu 
chvíľu vzplanutia lásky. Spojilo nás to natoľko, že sme od toho dňa nemohli bez seba 
existovať.  
 
... ako kvapka dopadajúca zo stropu na zem ... 
 

Ďalšie dni sme sa tajne stretávali v jaskynnej klenbe pri jazere. Rešpektovali sme 
proroctvo a pred ostatnými tajili svoju lásku k sebe. Deň svadby vyslovený v proroctve sa 
blížil a my sme vedeli, že sa to odvrátiť nedá. Jediná šanca bola ak by som v priamom boji 
porazil Zeina, ale na to som žiadnu šancu. Snažili sme sa na to nemyslieť a využívať každú 
spoločnú chvíľu čo sme mali. Roodyho práca na mňa spadla ako kameň z nebies, no ja som 
ju veľmi rád prijal. Spolu s ďalšími z jaskyne sme sa niekoľko dní pokúšali opraviť 
zavlažovací systém. Tá práca ma tešila. Bol som v Athiinej blízkosti a tak mi nevadila ani 
ťažká manuálna práca. Hneď v prvý deň, som si v strede záhrady všimol zasadený kvet, 
ktorý som jej doniesol. Starala sa oňho ako o moje srdce a tak rozkvital do svojej plnej 
krásy. Roody mal pravdu, že na niektorých miestach potrubie dlho nevydrží. Keby sme ten 
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regulátor nedoniesli, potrubie by za pár dní určite prasklo. Práca bola náročná, pretože sa 
potrubie tiahlo niekoľko desiatok metrov od jazera, kde sa nachádzala pumpa. Museli sme 
postupne preveriť každú časť a nastaviť správne regulátor. Počas celého procesu bolo 
potrubie prerušené a ženy museli vyvážať vodu sami. Vtedy som pochopil, čo znamená pre 
dračí ľud táto záhrada. Bolo to pre nich miesto oddychu a spomienok na starý svet. 
V štvrtý deň práce sa nám podarilo nasadiť a opraviť posledný kus. Prišlo na skúšku 
potrubia a ľudia čakali s veľkým nadšením. V momente, keď sa v záhrade na druhej strane 
objavila voda, ľudia začali jasať radosťou. Tešili sa a niektorí ma začali aj objímať. Dokonca 
aj Goltar, ktorý bol vždy na stráži sa na mňa začal dívať iným spôsobom ako dovtedy. 
Mnohí mi ďakovali, no ja som si vtedy spomenul na Aidana, Roodyho a Snowdena. Vedel 
som, že bez nich by záhrada takto nefungovala a vďačiť sme mali práve im. Možno to bol 
osud, ktorí im ukázalo Dračie oko, no to sa už nikto nedozvie.  

Ešte v ten večer, keď som sa vracal od jaskynného jazera, kde som strávil čas 
s Athiou, som si všimol niečo zvláštne. V posvätnej jaskyni sa každý večer už niekoľko dní 
schádzali ľudia. Vtedy som ešte nebol zaučený do učenia proroctva a nevedel som, že ide 
o posvätnú vec. Vždy keď zomrel významný dračí bojovník, tak jeho rod a blízky by mali 
zaňho niekoľko dní meditovať v posvätnej jaskyni. Ich spomienky naňho mu mali pomôcť 
k tomu, aby dračie oko prijalo jeho ducha k hviezdam. Celé rituálne meditovanie trvalo  aj 
niekoľko hodín. Ľudia verili, že keď pomôžu svojmu druhovi k hviezdam, tak im to v deň 
ich smrti odplatí a pomôže im na oplátku zasa on. To bolo učenie Veľkého otca, ktoré 
poznali v jaskyni už aj malé deti. Meditáciu mohol vykonávať iba Dračí bojovník. Človek 
musel mať zavreté oči, uvoľnené telo a mal by  si zachovať čistú myseľ. Musí sa 
koncentrovať iba na seba a na svoje pôsobenie v okolitom svete. Po niekoľkých minútach 
koncentrácie a sústredenia, sa človek dostal do meditujúceho stavu. Pocítil každý atóm či 
molekulu okolo seba. Čas ani priestor v tejto dimenzii nehral vôbec žiadnu rolu. Z vnútra 
človeka vychádzala pri meditácii obrovská forma energie ‐ jeho duševná sila. Skupina 
meditujúcich tak spájala svoju energiu pulzujúcu do celej jaskyne a tá vytvárala cestu 
k hviezdam, kde sa nachádzalo Dračie oko a duše zosnulých. V posvätnej jaskyni sa 
nachádzal Aidanov rod, ktorý kvôli nemu prišiel zďaleka. Ľutoval som, že som to vtedy 
nevedel a nemohol sa pridať k meditujúcej skupine.  

Nasledujúce dni som sa v jaskyni snažil opravovať všetky možné technické závady. 
Spočiatku to bolo ťažké. Nerozumel som všetkému a tak som trávil hodiny skúšaním. 
Dokonca sa mi podarilo omylom na niekoľko hodín odstaviť hlavný generátor. Ľudia ma 
skoro zožrali za živa. Našťastie som v Roodyho haraburdí našiel staré technické manuály 
z pôvodných bunkrov. Netrvalo dlho a naučil som sa skoro všetkému. Všetko to boli 
manuálne stroje a potrebovali špeciálnu opateru. Obdivoval som Roodyho zručnosť, 
muselo ho to naozaj baviť. Najzaujímavejšou vecou, ktorá mi bola zverená bolo kŕmenie 
potkanov. Každý deň som sa musel pozerať na mŕtvoly z ktorých mäso veľmi rýchlo 
ubúdalo. Pohľad na to som ako tak zniesol, no ten zápach vo mne ustavične vyvolával 
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pocit na zvracanie. Každý tretí deň so mnou k jame prišlo niekoľko mužov a žien. 
Zaobstarávali zásoby jedla nielen z jaskyne, ale aj z iných končín, prevažne zo západných 
miest, kde sa pestovali jedlé plodiny, psi, mačky a na moje prekvapenie sa lovili aj ryby. 
Vo chvíľu keď sa potkany kŕmili ich skupina ukameňovala a potom pozbierala do zberného 
koša ako v nákupnom centre. Ľutoval som tie úbohé zvieratá. Bola ich obrovská masa a ich 
pokrmu ubúdalo. Rešpektovali prírodu, v ktorej silnejší vyhráva. 

O niekoľko dní sa v jaskyni po dlhšej dobe objavil nový človek. Stráže ho dovliekli 
z povrchu pohoria, kde sa napil posvätnej vody a tak musel predstúpiť pred Dračie oko. 
Bol to muž okolo päťdesiatky. Jeho strach v očiach mi pripomenul môj príchod do jaskyne. 
Tentoraz šlo všetko po poriadku, nie ako to bolo v mojom prípade. Muž predstúpil pred 
Dračie oko a to ho prijalo. Potkany si na čerstvú stravu museli počkať trochu dlhšie. Ľudia 
umierali a ľudia prichádzali. To bol kolobeh dračieho ľudu udržiavajúci sa pri živote. 
S príchodom nového človeka, sa ale objavil aj Zein. Pricestoval so svojou skupinou z južnej 
brány. Mathaias ho ihneď oboznámil s radou, ktorá sa začala ešte v ten večer. Pozvanie od 
Mathiasa som prijal aj ja. Vedel som, že tam musím ísť, no Zeinova prítomnosť ma desila. 
Večer po mňa prišiel Mathaias a spolu sme vkročili do stanu Veľkého otca, kde sa rada 
konala. Už kráčaním k stanu som zistil, že diskusia je v plnom prúde. V momente, keď nás 
uvideli tak stíchli a spravili nám miesto. Všetci sedeli do kruhu na kope látok formujúci 
akýsi okrúhly koberec. Okrem Veľkého otca a Zeina  sa tam nachádzal ešte hojný počet 
ľudí. Keď ma uvidel Zein prekvapivo sa na mňa zahľadel a stíchol. Vedel som, že je z mojej 
prítomnosti tak znechutení ako ja z jeho. Sedelo tu deväť zástupcov najsilnejších rodov 
Dračích bojovníkov a piati zástupcovia ľudu. Bojovníci boli oblečení vo svojej zbroji, zatiaľ 
čo zástupcovia ľudu mali na sebe dlhé tmavé habity. Medzi predstaviteľov ľudu, ktorí 
patrili aj za radcov Veľkého otca sa nachádzal aj Mathaias. Usadili sme sa a diskusia 
pokračovala.  Nevedel som presne o čom je reč, ale  jednalo sa o ustavičné problémy 
medzi dračími bojovníkmi žijúcich pri bránach a ľuďmi v jaskyni. Konfrontácie 
a obviňovania  z oboch strán náhle prešli do hromadnej hádky. Čakal som, že sa každú 
chvíľu pozabíjajú, no v tom prehovoril Veľký otec: „ Dnes sme sa, ale zišli kvôli niečomu 
inému! “ zvolal a všetci magicky stíchli.  

„ Mathaias by nám chcel niečo povedať.“ navrhol.  
„ Mathaias. Prosím, pokračuj.“ riekol Veľký otec. Mathaias chvíľu blúdil očami po 

prítomných tvárach, no potom začal svoju reč.  
„ Veľmi rád by som vám niekoho predstavil.“ povedal a naznačil mi aby som sa 

nachvíľu zodvihol zo zeme, čo som aj urobil.  
„ To je Dave. Severan a nádejný učeň rodu Ermielovcov. Patril medzi Aidanovu 

poslednú výpravu ... “ do Mathaiasových slov skočil prudko Zein.  
„ Je jediný, čo prežil. “ povedal a Mathaias sa na chvíľu odmlčal. 
 „ To nie. Nie som jediný! Okrem mňa sa k bránam dostal aj Yllion a Kernel.“ 

presvedčivo som skočil do Zeinvých slov.  
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„ Už si jediný chlapče. Vrátili sme sa z juhovýchodnej brány. Áno, videli ich tam, ale 
Yllion z rodu Xermédovcov zomrel a Kernel učeň rodu Poittovcov zmizol.“ povedal starší 
chlap s ázijskými črtami v tvári a bradou spletenou do dvoch vrkočov až k zemi. Jeho slová 
ma znepokojili. Nevedel som si pripustiť, že to Yllion neprežil. Vinil som sa z ich nešťastia 
a v duchu sa za to začal ešte viac preklínať. Dúfal som, že ich čoskoro uvidím, ale táto 
predstava sa po týchto slovách  rozplynula ako vodná para. 

„ Nechceš k tomu niečo povedať Dave? Čo sa stalo v stratenom meste ? “ spýtal sa 
ma Mathaias a vytrhol ma z hlbín  mojich temných myšlienok.  

„ Narazili sme na Malakaia.“ vyšlo zo mňa náhle. V skupine zavládol rozruch 
a všetky znepokojené pohľady smerovali k Zeinovi.  

„ To nie je možné! On klame!“ zreval Zein a ihneď sa postavil. 
 „Ten tvor ľahol už dávno k zemi. Videla to minimálne polovica tejto rady.“ s istotou 

povedal.  
„ Áno, Aidan tam bol tiež a podľa Davových slov, ho práve Aidan identifikoval. Je 

tak?“ spýtal sa ma Mathaias a ja som súhlasil.  
„Prepáč Mathaias, ale je to smiešne, veď ešte nepozná ani naše učenie a ako si 

každý pamätá, boli s nim problémy. Tak ako mu môžeme veriť? “ riekol akýsi chlapík zo 
zástupcov bojovníkov a v rade nastal opäť rozruch.  

„ Ticho! Poprosím ticho. Nechajte ho nech vám to sám povie a usúďte sami. “ zvolal 
Mathaias a naznačil mi, aby som začal rozprávať.  

„ Tak ... šli sme ... teda ... putovali sme k juhovýchodnej bráne.“ zbieral som slová 
a ostatní sa začali sústrediť na moju reč.  

„Naša výprava mala nájsť regulátor vodného potrubia, ktoré smeruje od jazera až ... 
až k  záhrade. Pozostávala z Aidana, Ylliona, Snowdena, mňa a Roodyho.  Ten regulátor 
bol špeciálny typ. Mohol sa nachádzať iba v starej kanalizácii mesta to tvrdil aspoň Roody 
a preto ...“ moje slová zrazu prerušil niekto z rady. 

„ K veci chlapče! Poučky láskavo vynechaj, aj keď si teraz majster opravár, no nie? “ 
povedal a niektorí sa v tichosti zasmiali.  

„ Tak dobre.“ pokračoval som.  
„ Vstúpili sme do strateného mesta a prešli až ... myslím, že až do sektoru 

tridsaťpäť? Tridsaťosem? No neviem nepamätám si to presne. V tomto sektore sme vošli 
do metra, kde sa na nás vyrojilo niekoľko znovuzrodených. Unikli sme bočnou cestou. 
Akýmisi služobnými dverami, tam sme sa dostali do pasce ... dúfali sme, že nájdeme 
bezpečnejšiu cestu. Bola tam dlhá chodba v ktorej sme našli malý bunker. Asi civilný. 
Neviem ... “ prestal som na chvíľu hovoriť a všimol si ako niektorí spozorneli.  

„ Tu zomrel Snowden a potom sme vyrazili dvere a pokúsili sa preraziť ...“ moje 
slová náhle prerušil Zein.  

„ Počkaj! Ako zomrel Snowden? Povedz to presne ... no tak?“ spýtal sa.  
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„ V tom bunkri bola chladnička. Snowden, on bol  dosť chamtivý. Chcel tam vojsť za 
každú cenu. My sme sa zatiaľ snažili odmontovať regulátor, ktorý sme nad chodbou 
náhodu objavili. Snowden vylomil zámok a dostal sa dnu, no nevšimol si dieru v chladení. 
Dostali sa tam znovuzrodení a takto zomrel.“ Oznámil som a na chvíľu stíchol. Nikto 
nevydal ani hlások  

„ Tak nastal zmätok. Museli sme odtiaľ vypadnúť. Všetko bolo veľmi rýchle. Vyrazili 
sme dvere a prerazili sa do kanálov. Ocitli sme sa v rozbitej čističke. Tu sa ozval tichý, ale 
zároveň hlasný piskľavý zvuk a objavil sa on ...Postava asi tri metre vysoká, zahalená 
v plášti – Malakai. Paralyzoval nás, alebo niečo podobné. Nemohli sme sa jednoducho 
spočiatku hýbať. Bolo to zvláštne.“ povedal som a hneď na to sa ozval niekto z rady.  

„ A nedostal sa ti do hlavy? Myslím neozval sa ti nejaký hlas v hlave?“ spýtal sa 
a ostatný s napätím počúvali odpoveď.  

„ Áno.“ riekol som. Rada zhlučnela nepokojom. Videl som, že sa mnohí začínajú 
prikláňať na moju stranu.  

„ Ten tvor zaútočil akýmisi vláknami alebo chápadlami. Všetko bolo rýchle. Bol som 
v šoku. Roodyho ten tvor akosi neobjavil, pretože sa ukryl. Roody nastavil nálož a vybehol 
oproti nemu. Aidan zatiaľ bojoval s Malakaiom. Obidvaja zomreli, avšak vďaka tomu sme 
mali čas na útek. Vyšli sme von z kanalizácie. Vtedy sa ozval výbuch a bolo po všetkom.“ 
dokončil som čo najskôr ako sa len dalo. Ešte stále mi bolo nepríjemné o tom hovoriť.  

„ Malakai? Prežil to? “ spýtal sa jeden zo zástupcov ľudu.  
„ Neviem, ale asi áno. Hneď na to sa ozval piskľavý zvuk a neprestal až kým sme sa 

odtiaľ nevzdialili.“ odpovedal som.  
„ Tak to by stačilo! “ zvolal Zein.  
„ Hádam mu túto báchorku nechcete zhltnúť? Je to absurdné.“ povedal rozhorčilo.  
„ Malakaia som zabil vlastnými rukami. Prežiť to nemohol. Všetci ste to predsa 

videli?“ presvedčoval Zein a otočil sa k zástupcom bojových rodov.  
„ Fyorin! Astrok! Ulumir! Veď ste to videli! Čo? Kifjan? “ spytoval sa bojovníkov, no 

tí klopili zrak k zemi.  
„ Videli sme len zahalené telo a to vieš. Započúvaj sa do slov toho chlapca, Zein. Ak 

hovorí pravdu musíme tomu čeliť.“ povedal jeden z menovaných bojovníkov.  
„ Spochybňuješ slová Dragúna, Fyorin ?!“ zreval Zein a povstal s rukou siahajúcou 

na jeho zbraň. Situácia sa vyostrovala a tak sa strážcovia stojaci v posvätnej jaskyne dali 
ihneď do pozoru. „ Nezabúdaj, že za Dragúna si bol zvolený práve kvôli Malakaiovej 
smrti.“ objasňoval Mathaias a v rade nastalo opäť pobúrenie. Zein sa na mňa zahľadel 
a nespúšťal ma z očí. Jeho pohľad nasvedčoval, žeby ma najradšej roztrhal na milión 
kúskov.   

„ Dosť! Dosť týchto hlúpostí!“ vykríkol po chvíľke Zein.  
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„ Som pobúrený vierou niektorých prítomných. Nielen, že ste spochybnili moje 
slová a činy, ale dokonca aj Veľkého otca a samotné proroctvo.“ povedal a všetci uprene 
načúvali jeho vysloveným slovám.  

„Veď práve on, čo je najvernejší dračiemu oku si vybral svojho nasledovníka. Mňa! 
Poviem vám, že si dobre zapamätám vaše dnešné postoje. Až príde čas ...“ Zeinove 
dôvtipne myslené slová náhle prerušil dunivý hlas Veľkého otca.  

„ Až príde ten čas, pochopíme to všetci! Proroctvo sa napĺňa.“ zvolal Veľký otec 
a pokračoval.  

„ Nepochybujme Dragúnove slová, rovnako ako nepochybujme slová učňa rodu 
Ermielovcov. Čas zrodu Dračieho syna sa blíži. Dovtedy sa musíme sústrediť na ochranu 
proroctva a čeliť jeho nepriateľom.“ riekol, oprel sa o palicu a vstal.  

„ Učeň z rodu Ermielovcov povstaň! Budeš sa zaúčať umeniu boja svojho rodu 
a proroctva. To či uspeješ a staneš sa dračím bojovníkom, bude záležať len od tvojho 
ducha. Teraz odíď!“ dopovedal. Nasledoval som jeho pokyny a v tichosti odišiel preč.  
 

Dni všednosti 
  
Tak ako sa podľa Veľkého otca naplňovalo proroctvo, tak sa naplnili aj jeho slová. 
Od toho dňa som sa dostal pod Xhanove ruky a jeho tvrdý výcvik. Mal som sa stať 

nasledovníkom, rodu Ermielovcov a prijať posvätné meno. To mi mal právo dať Xhan 
vtedy, ak bol rozhodnutý, že som ho naozaj hoden. Musel som sa naučiť všetkému jeho 
umeniu a podrobiť všetkým jeho skúškam. Zvláštne bolo, že každý rod bojovníkov mal iné 
učenie boja. Niektorí sa zaoberali iba streľbou, iný sekerami či zhotovenými zbraňami na 
blízko alebo výbušninami a špeciálnymi zbraňami. Môj rod, rod Ermielovcov sa 
sústreďoval na boj bez zbrane, čo mi neskôr niekoľkokrát zachránilo život. V učení nešlo 
len o boj. Išlo o predanie informácií a skúseností napríklad aj z prvej pomoci či 
technických znalostí. Všetko to pomáhalo k prežitiu a zachovaniu proroctva v zbesnenom 
svete, ktorý sa po katastrofe vytvoril. Naučil som sa špeciálne bojové umenie a smrtiace 
chmaty. Všetky vychádzali z akýchsi pradávnych bojových umení starých aj niekoľko tisíc 
rokov. 

Najdôležitejšou časťou učenia bolo pochopenie sily vlastného ducha a tá pramenila 
v človeku a jeho mysli. Telo a duch museli byť v rovnováhe a až potom som sa mohol stať 
naozajstným dračím bojovníkom. Okrem tvrdého fyzického výkonu som musel meditovať 
na úbočí skál Červeného pohoria. Snažil som sa vytvoriť balans medzi fyzickým 
a duchovným svetom. K tomu je potrebné zachovať si čistú myseľ a koncentráciu. 
Väčšinou sme meditovali v noci, no v tej zime sa nedalo na nič sústrediť. Spočiatku som 
nechápal ako mám meditáciu uskutočniť. Niekedy som spal len štyri, päť hodín a svaly ma 
boleli tak veľmi, že som sa ledva postavil na nohy. Vedel som, že to musím dokázať za 
každú cenu a tak som pozorne počúval Xhanove slová. Snažil sa, aby som pochopil 
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v prvom rade sám seba. V Xhanovi som našiel priateľa a spoznal v ňom správneho človeka, 
ale to nestačilo na to, aby som sa stal dračím bojovníkom. Musel som v sebe nájsť tú silu 
a potlačiť myšlienky na chlad, či bolesť. Následne sa mal duch oslobodiť z tela, ktoré sa 
dostane do stavu meditácie. Prešlo veľa dní a veľa utrápených nocí. Začal som si myslieť, 
že na meditáciu jednoducho nie som schopný. V momente, keď som rozmýšľal nad tým, že 
skončím učenie prišiel deň dokazujúci opak.  

Bol to deň, keď som si myslel, že to po toľkých pokusoch už nedokážem. Celý deň 
som cvičil s Xhanom bojové umenia ako obvykle a tak som sa veľmi vysilil. Keď sme 
skončili, vyšli sme temnými chodbami z jaskyne na povrch Červeného pohoria. Bola noc 
a na oblohe kotvil mesiac. Mohlo byť pár stupňov nad nulou, ale ja som si už po 
niekoľkých nociach zvykol na chlad. Posadili sme sa do sedu a začali meditovať. Telo som 
mal mať uvoľnené a myseľ čistú, čo bolo veľmi ťažké, pretože som mal neuveriteľne 
stuhnuté údy. Človek sa nemal pri meditovaní pohnúť ani len o centimeter, aby dosiahol 
uvoľnenie duše z tela. To sa nedalo dokázať, pretože som sa triasol od zimy. Snažil som 
o to niekoľko krát, ale nedalo sa to. Veľa krát sa mi stalo, že v momente, keď už chýbalo 
málo, neudržal som sa v meditácii a tak som začal znova. Približne po hodine ma prešla 
trpezlivosť. Moje telo bolo prechladnuté a z nosa mi tieklo. Očividne bolo so mnou zle. 
Pozrel som sa na Xhana, ktorí sa od začiatku meditácie vôbec nepohol. Okolo neho 
prefukoval vietor víriaci jeho vlasy zapletené do šibalských vrkočov. Vyzeral ako medúza 
v rozprúdenom mori, no jeho telo bolo prikované ako socha. Ledva dýchal. Pohľad naňho 
vo mne vyvolal odhodlanie. Snažil sa a bol veľmi dobrým učiteľom. Uvedomil som si, žeby 
so mnou skúšal meditáciu aj tisíc krát ak by to bolo treba. Veril mi, že to dokážem. Vážil 
som si toho a nechcel som ho sklamať. Rozhodol som sa, že to skúsim ešte raz. 

Posadil som sa a zavrel oči. Koncentroval som sa iba na seba a na nič iné v okolí. 
Snažil som sa necítiť chlad, ktorý ma obkolesoval. Dýchal som pomaly a pravidelne. Myseľ 
som mal čistú a telo uvoľnené. Udržoval som sa takto, čo najdlhšie ako sa len dalo. 
Napokon sa stalo niečo zvláštne. Ocitol som sa v akomsi polospánku a pocítil  plynúcu 
energiu celým mojím telom. Cítil som každý milimeter môjho bytia. Po chvíľke som okrem 
seba začal cítiť aj objekty okolo mňa. Nevidel som ich priamo, ale vedel som, že sú tam. 
Náhle som sa ocitol akoby mimo svojho tela. Nevnímal som čas ani priestor. Všetko 
naokolo bolo všedné a úžasné. Trvalo to veľmi krátko a po chvíľke som sa ocitol späť pri 
vedomí. Moje telo sa nachádzalo v kŕčoch a trochu to trvalo než som sa s ním vysporiadal. 
Zacítil som prúdiacu krv do nôh, ktoré boli dovtedy úplne stuhnuté. Z úst mi tiekli sliny 
a bola mi neuveriteľná zima. Oprel som sa rukami o tvrdú chladnú skalu a naberal sily. 
Triasol som sa a dýchal zhlboka vzduch do mojich pľúc. Pretrel som si oči a otvoril ich. 
Prvé čo som rozoznal bola obloha. Na moje prekvapenie bolo už ráno.  

Musel som meditovať viac tri hodiny a pri tom sa zdalo, že to trvá len pár sekúnd. 
Xhan už stál nadomnou a usmieval sa. Pokúsil som sa vstať. Pár kostí zaškrípalo, ale 
nakoniec som sa predsa len postavil. Akoby bolo moje telo niekoľko hodín mŕtve 
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a prebúdzalo sa k životu. 
 „ Už som sa obával, že sa Veľký otec mýlil.“ riekol Xhan.  
„ Dokázal si to. Cítil som tvojho ducha. Ty si ma cítiť nemohol. Človek musí svojho 

ducha vedieť ovládať. Toto bol iba začiatok, môj učenec.“ povedal a zamyslel sa.  
„ Vieš, je to ako jazda na aute. Práve si sa ho naučil naštartovať, ale ešte nie jazdiť. 

To, ako sa zdokonalíš je na tebe.“ riekol a na chvíľu sa zahľadel do diaľky.  
„ Takže teraz už patrím do rodu Ermielovcov?“ spýtal som sa a Xhan sa z chuti 

zasmial.  
„ Nie Dave. Ideš na to skoro. Musíš ešte veľa cvičiť. Naučil som ťa všetkému umeniu 

čomu som chcel, ale musíš skrotiť svojho ducha. K tomu, aby si prijal meno rodu je ešte 
ďaleko.“ odpovedal a podišiel ku mne. Chytil ma svojimi rukami za plecia a pozrel sa mi 
priamo do očí.  

„ Dave, Budem musieť odísť. Sú veci, za ktorými musím ísť. Odchádzam na západ, 
do Wiringulu. Verím, že sa čoskoro stretneme. Jedného dňa budeš pripravený a 
potom prijmeš meno nášho rodu.“ povedal a chvíľku zvážnel.  

„ Ukázalo mi to dračie oko, verím tomu ... naozaj tomu verím..“ zašeptal a podišiel 
k trhline v skale ktorou sme sa dostali na povrch.  

„ Nezabúdaj, že sila bojovníka pochádza z jeho vnútra, z jeho činov, z cti a službe 
proroctvu.“ zvolal a stratil sa v trhline  

„Prezraď mi ešte za čím odchádzaš?“ zvolal som . „ Za ženami a slávou ... ženami 
a slávou Dave! To je to za čím odchádzam, hehe“ skríkol s blaženým smiechom a ja som sa 
tiež pousmial. Ostal som stáť na úpätí skál. Telo som mal vyčerpané a tak mi chvíľu trvalo 
kým som sa spamätal. Do dňa svadby vysloveného v proroctve chýbali necelé tri mesiace. 
Uvedomil som si, že jedine Dračí bojovník mal právo vyzvať Dragúna na súboj. Začínal som 
veriť v to, žeby som mohol Zeina v súboji poraziť a preto som sa chcel dračím bojovníkom 
stať čo najskôr.  
  Od toho dňa som sa rozhodol slúžiť proroctvu najlepšie ako som len mohol. Naďalej 
som sa staral o techniku a stroje v jaskyni, no prijal som aj miesto strážcu. Jaskyňu za ten 
čas navštívilo niekoľko šťastlivcov, ktorí sa napili posvätnej vody. Len pár z nich sa stali sa 
súčasťou dračieho ľudu, tak ako ja. Trápilo ma to, pretože zomreli náhle a ani nevedeli 
prečo. Veril som v dračie oko a dúfal, že je to správne. Ich telá som potom 
s nechutenstvom hádzal krysám, ktoré si plnili svoje žalúdky.  Občas som aj ja strážil pri 
prameňoch, kde voda vyviera, no mne sa bohužiaľ nikoho nepodarilo odchytiť, tak ako 
odchytil Zein mňa.  Meditáciu som vykonával, skoro každý večer. Nie vždy sa mi ju 
podarilo uskutočniť, no časom som sa zlepšoval. Dokázal som sa udržať v meditácii oveľa 
dlhšie a vnímal ju oveľa intenzívnejšie. Za každým som sa akoby dostával do iného sveta, 
do inej formy bytia. Bolo to fascinujúce a zároveň desivé. Pri meditácii som sa niekedy 
obával mojej schopnosti vrátiť ducha späť do môjho tela, ale za každým som to úspešne 
dokázal. Snažil som sa zabudnúť na výpravu v stratenom meste, no občas sa mi z toho 
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miesta spomienky neodvratne vracali späť. Divné na tom bolo, že sa to stávalo práve 
počas meditácie. Nevedel som si to vysvetliť a dúfal, že to prejde. 
S Athiou som trávil čas skoro každý večer. Pomáhala mi zabudnúť na výpravu a ja som jej 
na oplátku pomohol upraviť záhradu podľa jej predstáv. Jej úsmev ma každý deň udržiaval 
pri živote. Milovali sme sa, no naša spoločná láska musela byť hlboko ukrytá pred dračím 
ľudom. 
  Netrvalo dlho a ako učeň som sa začal zúčastňovať rozličných výprav. Opúšťal som 
pokojnú dračiu jaskyňu a vydával sa do okolitého sveta s nádejou, že si tak ctím dračie oko 
a proroctvo. Pri odchode som mal pocit, že polovičku môjho srdca nechávam Athii. 
Odchádzalo sa mi veľmi ťažko,  ale zakaždým som dúfal v môj skorý návrat. Navštívil som 
rôzne miesta po celom ostrove.  

Moja úplne prvá výprava prebehla na moje počudovanie pokojne a bez problémov. 
Dostal som sa spolu so svojimi druhmi do Čierneho údolia, kde sme so sebou na 
karavánach doniesli množstvo pitnej vody a jedla. Jednalo sa o výmenu paliva za ostatné 
suroviny, ktorými sme disponovali. Cesta bola dlhá a únavná. Podmienky nám tesne pred 
cieľom sťažila púštna búrka a tak nás tamojší spočiatku privítali so zbraňami v rukách, no 
napokon po zistení, že sme dračí bojovníci nás vrúcne privítali. Zaviedli nás do svojich 
príbytkov, čo boli zničené časti budov. Niektoré steny boli celistvé a zachovalé, no 
niektoré boli prikryté drevom a železom. Vnútri bolo celkom útulne a na ľuďoch, ktorí tam 
boli som videl, že žijú jednoduchý život založený na každodennom prežití. Boli to zväčša 
obyčajní úbohí ľudia, ktorí videli v mieste, kde sa ťaží ropa istotu, dostatočnú vzdialenosť 
a ochranu pred znovuzrodenými, či E – klanom. Okrem toho som videl, že niektorí z nich 
sú pravdepodobne z Base‐ 112. Dalo sa to spozorovať už na ich výzore. Ich pokožka bola 
bledá. Oči mali strnulé, prezrádzajúce obavy, nedôveru a strach.  Vedel som, že všetci v 
okolí vedia o transportéroch, ktoré pravidelne prevážajú ropu naspäť do bunkru Base ‐
112. Lenže mlčali a neprezrádzali to okolitému svetu. Verili v Base‐112 a v obnovenie 
civilizovanej spoločnosti. Bol som rád, že zachovávajú takýto postoj a nenaznačoval som, 
že som bol práve jeden z nich.  

Pohostili nás a my sme nasledujúce ráno na karavany naložili niekoľko kanvíc ropy, 
ktoré sme vymenili za pitnú vodu, jedlo a muníciu. Ráno bolo po búrke tiché a kľudné. Až 
vtedy som spozoroval, že sa nachádzame v skalnatom údolí s tvrdou zemou pod nohami. 
Zem bola mierne zafarbená do čierna a neďaleko sa nachádzala vyvretá ropa, ktorá sa 
sformovala do kalného jazera. Pri ňom bolo niekoľko odstavených ťažobných strojov, tie 
boli istotne dovezené z Base‐112. Neostávali sme v ich prítomnosti dlho, pozbierali sme sa 
a opustili to miesto. Cesta späť ubehla pomerne rýchlo a čoskoro som už držal Athiu vo 
svojom náručí. V jaskyni som sa cítil bezpečne a Athiina láska ma hriala čím ďalej, tým 
viac. Lenže ja som cítil potrebu slúžiť proroctvu, ktorému som začal chápať a pevne v neho 
veriť. Neváhal som a zúčastňoval sa ďalších výprav. Väčšina z nich bola určená 
k zásobovaniu alebo k dohodám. Rada od môjho vypovedania o Malakaiovi rozhodla 
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neposielať väčšie výpravy až kým sa Malakai ešte raz neobjaví. Podujal som sa výprave, na 
ktorej som preskúmal západné pobrežie a spoznal tak mestá ako Lounsling či Minshire. 
Obidve mestá boli na moje počudovanie dosť rozsiahle. Chatrče a príbytky sa rozkladali po 
celom horizonte. Mohlo tu žiť viac než desať tisíc obyvateľov. Moji druhovia mi povedali, 
že ich nazývajú morskými ľuďmi a vedel som aj prečo. Obidve mestá vznikli v rozpätí 
západného pobrežia. Bolo to kvôli tomu, že lovili ryby a zbierali morské riasy na malých 
poskladaných lodiach. Bol som rád, že aspoň niečo živé sme my ľudia neboli schopný 
dokonale vyhubiť. Presvedčil som sa, že tam ryby naozaj lovia aj keď ich vraj nie je veľa. 
Musela vzniknúť migrácia vodného ekosystému a veľa druhov rýb, či morských tvorov 
vyhynulo. Prišli sme ráno a na mori sa už nachádzalo niekoľko desiatok malých člnov 
dúfajúcich v úlovok. Z jedného mesta bolo vidno na druhé. Vznikli blízko seba, na mieste 
kde príliv vždy niečo priniesol.  Mali síce dostatok potravy ale nedostatok pitnej vody. 
Lounsling a Minshire patrili k Syndikátu. 

Na západe sa nachádzalo ešte jedno mesto ‐ mesto Wiringul. Vedel som, že je to 
miesto, kam odišiel Xhan. Čas sa už neurputne krátil a ja som sa k výzve Zeina musel stať 
čo najskôr Dračím bojovníkom. Cítil som, žeby som mohol byť pripravený a pripojil sa 
k výprave do tohoto mesta.Výpravu viedol človek, ktorý mi bol veľmi známy, no nevedel 
som si spomenúť o koho ide. Bol zavalitej postavy s ázijskými črtami v tvári. Mal veľmi 
dlhé zapletené čierne vlasy naberajúce sivý odtieň a bradou zahaľujúcou jeho brnenie na 
hrudi. V zvráskavenej a bojom poznačenej tvári som spoznal zástupcu rodu bojovníkov – 
Fyorina. Bol známy tým, že nikdy nechodil na výpravy sám. Vždy mal po svojom boku 
svojho brata Ulumira. Spolu tvorili veľmi silnú zohranú bojovú dvojicu. Ulumir bol od 
Fyorina, ktorý mal okolo štyridsať, asi tak o päť rokov mladší. Obidvaja prišli do jaskyne 
spoločne, no predstavovali rozdielne rody. Fyorin bol z rodu Kerielovcov a Ulumir zasa 
predstavoval rod Anrialovcov. Avšak v boji boli elitou, dopĺňali sa a  fungovali ako celok. 
To ich spravilo skoro žijúcou legendou. Spoločne prežili mnoho výprav, z ktorých sa len 
málo kto vrátil. Bolo mi cťou tráviť cestu po ich boku aj keď som vedel, že táto výprava nie 
je bojovou. Ja som však svoj cieľ mal a išiel som za ním. 

Všetci sme od opustenia jaskyne kráčali v tichosti. Jediné čo vydávalo zvuk boli 
kroky v piesku a štrngajúce kovové časti našich zbraní. V púšti sme nestretli nikoho, iba na 
tretí deň sme v diaľke spozorovali uháňajúci transportér Syndikátu. Cesta bola 
vyčerpávajúca, no napokon sme po šiestich dňoch zahliadli mesto Wiringul. Toto mesto 
bolo postavené pri starej továrni z vysokým komínom. Predtým to bola priemyselná oblasť 
plná skladov, ktoré  sa po katastrofe predsa len zachovali a prežili vplyv počasia či času. 
Bolo to najsevernejšie a najväčšie mesto ľudí zo západu. Severnejšie sa nachádzalo už len 
pár malých zoskupení a E‐klan. Wiringul bolo mesto odboja proti E‐klanu a tak bolo plne 
vybavené zbraňami. Okrem toho to bolo vďaka skladom, kde sa nachádzal rôzny materiál, 
aj významné mesto výmenného obchodu. Ľudia tu putovali z celého ostrova.  Syndikát mal 
vďaka obchodu skoro polovicu mesta pod palcom. Sídlil v severnej mestskej časti, 
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v továrni s vysokým komínom.  Avšak ani strážcovia zo Syndikátu nemohli zabrániť vplyvu 
klanu, ktoré spôsobovali krádeže či vraždy. Wiringul bolo prvé mesto vzniknuté po 
otvorení bunkrov. Niekedy bolo vraj obrovské, ešte väčšie ako Lounsling, no po nájazdoch 
a problémoch s E‐klanom mnohí odišli do pokojnejších častí známeho sveta. Tí, ktorí tu 
ostali síce riskovali, že prídu pri obchode o život, no žili si tu v blahobyte. Dali sa tu získať 
naozaj zaujímavé veci.  

Vkročili sme do mesta. Ocitli sme sa na ceste smerujúcej popri zrúcaninách 
a postavaných domoch k uliciam plných ľudí. Ponúkal sa tu rozličný tovar pováľaný na 
zemi či v karavánach. Ľudia sa prechádzali v hojnom počte a vyberali spomedzi vecí. Všade 
bolo rušno a ulicami sa ozývali pokriky, či hudba strunových a bubnových nástrojov. 
Nachádzalo sa tu naozaj skoro všetko. Boli tu veci pozvláčané z celého okolia, ktoré sa 
zachovali po katastrofe, alebo sa vykradli z bunkrov. Nechýbali tu zbrane, nábytok, 
príbory, zlato, striebro, šatstvo, knihy, jedlo a voda. Dokonca sa tu nachádzali aj živé 
zvieratá ukradnuté z laboratórií, tie sa tu pestovali predovšetkým na potravu. Medzi nich 
patrili mačky, psy, potkany a najvzácnejšie a najdrahšie boli kury. Z rastlín tu ponúkali len 
konzumné riasy a niekoľko druhov jedlých rastlín pestovaných na severe ostrova. Našiel 
som tu na predaj aj elektrickú gitaru či dokonca aj lebky znovuzrodených. Obchod 
prebiehal ako výmenný, alebo sa platilo SYNami, čo boli bývalé lístky mestskej hromadnej 
dopravy. Tieto lístky syndikát našiel zachovalé v hangáre bývalej dopravnej spoločnosti, 
kde pôvodne usadil svoj štáb. Tento trh ma prekvapil. Až dovtedy som neveril, žeby takéto 
niečo mohlo v tak krutú dobu jestvovať. Okrem obchodu tu boli rôzne služby ako hostince, 
preprava po ostrove, sexuálne služby, kostoly či dokonca mešity a mnoho ďalších, ktoré 
som ani nestihol poobjavovať. Na poriadok hľadeli strážcovia snažiaci sa dozerať nad 
chaosom v uliciach. To, že tu dochádzalo ku vraždám a krádežiam som sa vôbec nedivil. 
Dohodol som sa s Fyorinom, že pôjdem hľadať Xhana. Chcel mi pomôcť a tak súhlasil. 
Odišiel s časťou výpravy na rokovanie so Syndikátom, kde som sa neskôr musel dostaviť. 
Blúdil som mestom a pýtal sa kde sa len dalo. Stretol som aj niekoľkých Dračích 
bojovníkov slúžiacich Syndikátu, no nikto Xhana v meste za tú dobu nevidel. Vyvolalo to 
vo mne znepokojenie. Akoby vôbec do mesta nevkročil. V momente, keď sme opustili 
mesto vedel som, že o miesto Dragúna bojovať nesmiem. Moju myseľ tak zahalili veľmi 
temné a smutné myšlienky. 

 
Sen 
 
Už pri vkročení do jaskyne som vedel, čo musí nasledovať. Bolo len niekoľko dní do 

svadby. Dračí ľud sa na tento deň veľmi dlho pripravoval. Svadobný rituál mal prebehnúť 
ako ostatné svadby v jaskyni. Dračí bojovník sa obliekol do svojho brnenia. Spolu 
s doprovodom ostatných dračích bojovníkov sa dostáva k prameňu posvätnej vody. Tam 
bojovník nečerpá do veľkého krčaha posvätnú vodu a spolu so skupinou si meditáciou uctí 
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dračie oko. Potom sa sprievod premiestni do posvätnej jaskyne, kde ho bude čakať jeho 
nastávajúca žena, rodina a priatelia. Tu si pár prisahá vernosť a oddanosť. Potom obaja 
nastavia dlane ponad krčah s posvätnou vodou. Veľký otec poreže nožom obidvom dlane 
a následne sa pár chytí za porezané ruky. Pomaly krvácajúce ruky spoja obe telá v jedno. 
Zmiešaná krv symbolizujúca splynutie kvapká do priezračnej vody, ktorú jemne zafarbí do 
červena. Následne všetci v posvätnej jaskyni pokľaknú. Veľký otec vezme krčah a napije sa 
z neho. Ostatní v posvätnej jaskyni ho nasledujú a pijú z krčaha, pričom kladú páru úctu 
a prajú im šťastie. Obrad sa končí pri jaskynnom jazere, do ktorého sa vylejú posledné 
kvapky z krčaha. Časť energie vyžarujúcej spojením milovaných osôb sa tak dostáva do 
jaskynného jazera, späť k dračiemu oku.  

Ctil som si proroctvo, dračí ľud a jeho zákony. Athiu som urputne miloval a vzdať 
som sa jej vôbec nechcel. Moje rozhodovanie bolo veľmi ťažké, no nad rozumom vyhralo 
srdce. Vedel som, že bez nej v tomto svete žiť nedokážem.  Jediná nádej na to, aby sme 
boli spolu bol útek. Musel som konať rýchlo a tak som sa jej to rozhodol oznámiť ešte 
v deň, čo som sa vrátil naspäť. 
Z cesty som bol unavený, no neváhal som s ňou odísť ihneď niekam preč, niekam ďaleko, 
kde by sme mohli byť spolu. Overil som si stráže a našiel najrýchlejšiu cestu z jaskyne. 
Pripravil som sa na všetko a pobalil si veci. Obliekol som si lovcovu zbroj a počkal ju večer 
na našom mieste pri jaskynnom jazere. Pri pohľade na pokojný dračí ľud veriaci 
v proroctvo som začal váhať. Vedel som, že pre nich proroctvo znamená veľa a Athia je 
jeho súčasťou.  Keď som ju zahliadol ako kráča popri jazere uvedomil som si, že pre mňa 
znamenala viac ako veľa. Znamenala pre mňa samotný život. Uvedomil som si, že verím 
v našu lásku viac ako v samotné proroctvo. 
  V momente, keď som ju uvidel, objal som ju a nepúšťal z rúk. Z mojej reakcie 
vytušila, že som sa nestal dračím bojovníkom ako som jej sľuboval predtým a nemám 
právo o ňu bojovať. 

 „ Dave! To nevadí. Aspoň ti neublíži. “  povedala smutným hlasom.  
„Nie, ešte je čas láska moja.“ riekol som a s ťažkosťou si ju odtrhol z tela. Pobozkal 

som ju a pozrel sa do jej uplakaných očí.  
„ Musíme odísť. Obaja. Kým je čas!“ naznačoval som.  
„ Nie Dave! To nie, to sa nedá.“ zašeptala a rozhliadla sa dozadu, akoby niečo 

započula. „Musíme odísť Ihneď. Athia!“ zvolal som.  
„Chceš porušiť proroctvo a všetko v čo títo ľudia veria?“ spýtala sa a po tvári jej 

stiekla slza. Privinul som si ju k hrudi a pohladil.  
„ V prvom rade verím v nás dvoch. Sme si súdení. Nedopustím, aby sa ti niekedy 

niečo stalo.“ riekol som a snažil sa ju upokojiť.  
„ Musíme ísť. Hneď teraz! Mám plán.“ povedal som v momente keď Athia prikývla 

sa stalo niečo nečakané. Spoza skaly sa náhle objavila akási postava.  
„ Tak to by už stačilo. Nikto nikam nepôjde.“ povedal mne známy hlas. Bol som 
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z toho v šoku, že som si spočiatku neuvedomoval, kto to je. Vybral som zbraň, rýchlo 
odistil a zamieril. Spoza postavy sa objavili ďalšie dve. Ozvalo sa nabíjanie. Vedel som, že 
v takomto prítmí nemám šancu na viac cieľov.  

„ Odlož to Dave. Prosím, zahoď to! Ihneď!“ skríkol a až vtedy som ho rozoznal. Bol 
to Mathaias. Nechcel som ohroziť prestrašenú Athiu a tak som pomaly položil pištoľ na 
zem.  

„ Neverím vlastným očiam!“ povedal a podišiel bližšie.  
„ Dave! Prečo práve ty, to som vážne nečakal!“ zvolal nahnevane a pokračoval. „ 
 Čo si chcel urobiť? Prekaziť proroctvo?“ povedal chvejúcim hlasom.  
„Všetko som počul a poviem ti, že nič z toho sa nesmie stať a ani sa nestane. Všetci 

sa teraz pôjdeme prejsť a dať veci do poriadku.“ oznámil a naznačil, aby som šiel dopredu. 
Tí dvaja boli strážcovia a nepúšťali zo mňa oči.  

„ Nechajte nás. Mathaias. čo robíte?! Všetko pov ...“ zvolala Athia.  
„Chceš sklamať svojho starého otca dievča?  Jeho i našu vieru?! Stojí na tom celý 

svet, celý vývoj nás všetkých. Buď ticho!“ povedal a Athia stíchla.  
„Toto je Zandrel.“ ukázal na jedného zo strážcov. 
 „ Spozoroval vás ako tu idete. Má na takéto veci nos ... musel som sa na vlastné oči 

presvedčiť, že ste tu! Neveril som tomu, no teraz verím svojim očiam a ušiam. “ povedal.  
„Mal som to skôr vedieť, ale už mi to zaplo. Obhajoval som ťa pred radou Dave, ale 

netušil som, že sú to len výmysly ... “  vysvetľoval, lenže ja som mu skočil do rečí. Videl 
som na ňom, že sa cíti ukrivdení a v duchu ma za moju lásku k Athii začína nenávidieť.  

„ ... Malakai žije. To s tým nemá žiadne súvislosti.“ zvolal som.  
„ Neklam! Neviem skadiaľ si mal tú historku, ale viem, že si si prial, aby bol Zein 

zložený z postu Dragúna. Hanbím sa za to, že som ti veril a pomáhal. No teraz to už bude 
inak. Úplne inak. Úplne, úplne inak!“ povedal dosť šialeným výrazom v tvári. Videl som, že 
je rozrušený a posadnutý svojou pravdou. Nereagoval som. O chvíľku sme sa už ocitli pri 
obydliach. Mathaias prikázal jednému zo strážcov, aby odišiel za Zeinom a potom sme sa 
v tichosti vydali chodbami až na povrch Červeného pohoria. Po ceste som mal príležitosť 
niečo podniknúť. Viedol nás iba jeden strážca. Vedel by som využiť jeho slabý moment 
a odzbrojiť ho, ale namiesto toho som spravil niečo úplne iné. Cítil som, že okrem Athii 
som súčasťou proroctva aj ja. Nechal som sa týmto pocitom uháňať a chytil Athiu za ruku. 
Mathaias videl, že sa milujeme a tak nás nechal aspoň v túto chvíľu na pokoji. Vedel, že 
naše telá oddeliť môže, no našu lásku nikdy nerozdelí. 
  Držal som ju pevne , akoby som tušil, že sa niečo stane. Prisahal som si, že keď 
ublížia Athii zabijem ich až kým neskonám. Dorazili sme na povrch a ocitli sa na mieste, 
kde sa vyhadzovali krysami ohlodané mŕtvoly. Na oblohe sa rozliehali temné mraky 
a piesok v zásype niekoľko metrov pod nami vytváral víry naznačujúce prichádzajúcu 
búrku. Namiesto mesiaca, ktorý sa snažil vyliezť spomedzi mrakov nás osvetľovali 
tancujúce  blesky. Búrka bola ďaleko, no blesky vysvecovali oblohu akoby bol na pár 
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mikrosekúnd deň. Privinul som si Athiu k sebe a pobozkal ju. Náhle nás na Mathaiasov 
rozkaz oddelil strážca, ktorý mi puškou podlomil nohy. Dotkol som sa telom mrazivej 
skaly. Chlad ma donútil myslieť na iné než bolesť. Pozdvihol som hlavu a zahliadol sa na 
ňu. Chcel som sa uistiť či je v poriadku. Na ničom inom mi v tom momente nezáležalo. 
Stála vedľa Mathaiasa ako socha so slzami v očiach. Prišla druhá rana. Tá bola mierená do 
brucha, ale útočník rýchlo zistil, že takto nepochodí. Rýchlo odhrnul plášť a bundu. Objavil 
neprekonateľné lovcovo brnenie. Chytil si nohu, ktorou ma kopol a zaklial. Uškrnul som sa 
a to bola chyba. Udrel ma od zlosti päsťou do tváre. Na chvíľu som zábleskom rany stratil 
zrak.  
„To by stačilo!“ zvolal zrazu niekto. Bol to Zein. V očiach mal slzy, ktoré sa nechceli ani 
stratiť ani stiecť po jeho tvári. Prekvapilo ma to. Veril, že Athia bude jeho nastávajúcou 
ženou v deň, na ktorý tak dlho čakal.  
„ Môžeš ho načať.“ povedal a  spoza neho sa z temnoty chodby objavil Goltar.  Prelámal si 
prsty na rukách a zložil zbrane na zem.  V momente, keď som sa snažil pozbierať zo zeme 
ma schmatol a hodil o skalnatú stenu. Škaredo som si udrel rameno a zreval som.  
„ Vedel som, že si to raz užijeme.“ povedal a vyzdvihol ma zo zeme. Chcel udrieť svoju 
hlavu o moju, ale predvídal som to. Zaklonil som hlavu a rýchlo zdvihol dlane, ktoré 
zospodu udreli o jeho čeľusť. Zuby zaškrípali a ja som sa vymanil z jeho zovretia. Teraz už 
zreval aj on a rozmachol sa svojou obrovskou rukou.  

Mieril na hlavu, lenže ja som sa opäť úspešne uhol. Skúsil to ešte raz a ja som sa 
pokúsil použiť jeden z Xhanov najobľúbenejších ťahov. Spočíva v tom, že sa v momente 
útoku jednou rukou chytí natiahnutá útočníkova ruka a potiahne sa smerom k zemi. 
Druhou rukou sa protichodne dlaňou udrie do útočníkovho lakťa. Sila tak vymrští kĺb 
a zriedka zlomí aj ruku. Človek po útoku od bolesti väčšinou odpadáva k zemi. Tento 
chmat som praxoval dlho a teraz som mal možnosť si ho vyskúšať. Jednou rukou som 
sklopil Goltarov úder a druhou rukou som sa snažil trafiť jeho pažu. Netrafil som. Moja 
dlaň sa pokĺzla po jeho spotenej pokožke. Ihneď ma chytil, sklonil a silno kolenom udrel 
do tváre. Po dlhšej dobe som opäť pocítil chuť vlastnej krvi. Chytil ma za krk a zložil 
k zemi. Moja hlava zrazu začala byť každou ďalšou sekundou ťažšia a ťažšia. Až po chvíľke 
som si uvedomil, že ma začal škrtiť. Záblesky osvecovali jeho výraz v tvári. Bol šialený 
a zároveň pokojný. Ústa sa mu otvárali, ale ja som okrem piskotu v ušiach nepočul skoro 
nič. Telo si po chvíľke začalo vyžadovať vzduch a ja som sa nemohol vôbec nadýchnuť. 
Snažil som sa odstrániť jeho zovretie. Udieral som ho do hlavy, do rúk, do tela, no nič 
s ním nepohlo. Čim viac som sa snažil a vydával zo seba silu tým viac rástla túžba po 
nadýchnutí.  Ležal som prikovaný k zemi a po chvíľke som sa nezmohol už na nič. Telo som 
mal vysilené a chcelo sa mi zaspať ako nikdy predtým. Zaspať sladko a na posledný kráť. 
Goltar sa zrazu strhol a obzrel za seba. Niečo skričal no nedalo sa to rozoznať. Za ním sa 
objavila postava. Náhle sa objavil záblesk a ja som v postave rozoznal Zeina. V ruke držal 
pištoľ a niečo hovoril na Goltara, avšak on nereagoval. Zaťal zuby akoby už bol blízko 
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svojho cieľa a nechcel sa ho vzdať za žiadnu cenu. Zein na Goltara zvolal ešte raz a keď 
videl, že neodpovedá, chytil rukou časť svojho plášťa a sformoval ho do jedného veľkého 
kusu látky.  Priložil ho k hlavni zbrani a pozrel sa na mňa.  Zavrel som oči a on náhle 
vystrelil. Tlmený výstrel povolil moje zmysly. Uvoľnil som sa a prestal cítiť bolesť, či chlad. 
Zhlboka som sa nadýchol a moju tvár zavalil pocit tepla. Mal som to konečne za sebou. To 
trápenie sa ukončilo.  

Nenachádzal som sa na inom svete ako som si v prvom rade myslel. Otvoril som oči 
a prvé čo som si všimol, boli lietajúce kúsky látky dopadajúce na moju tvár. Zein sa 
nepohol ani o milimeter, ale Goltar sa z môjho pohľadu úplne vytratil. Pozdvihol som 
hlavu a hneď zistil, čo sa stalo. Tvár a telo som mal od krvi. Vedel som, že keby to bola 
moja krv už by som nevnímal. Goltar ležal s prestrelenou tvárou krížom cez moje telo. Zo 
zadnej časti hlavy mu vytekala krv, no jeho oči sa stále hýbali. Dýchal som, konečne som 
dýchal. Skrčil som sa a začal kašľať. Podarilo sa mi vymaniť spod Goltarovho tela 
a postaviť na kolená.  

„ Povedal som mu, aby ťa len načal, no dokončiť ťa chcem ja!“ zvolal a vytiahol nôž. 
Athia začal kričať a Mathaias ju umlčal rukou pritisnutú k jej ústam. Strhol som sa smerom 
k nej. „ Ale no, tak! Kam, že?“ povedal Zein a namieril na mňa pištoľ.  

„Pusť ju Mathaias!“ zvolal som naňho.  
„ Nikoho púšťať nebude!“ povedal a podišiel ku mne bližšie.  
„ Všetko malo ísť ľahko! Tak ako bolo súdené podľa proroctva! “ skríkol a skočil 

predo mňa s nožom pár centimetrov od mojej tvári. Krčil som sa k zemi a naberal sily, ešte 
stále som bol otrasený.  

„ Máš ma milovať dokonca života a vydať sa za mňa! To je v proroctve! “ zvolal na 
Athiu a nepúšťal obe zbrane z rúk.  

„ Možno si ju vezmeš, no súdené milovať ťa, jej nie je!“ vykríkol som a hľadal 
možnosť útoku, no čakal som na ten pravý moment. Zeina sa moje slová dotkli. Jeho oči sa 
ešte viac naplnili zármutkom. Vedel, že mám pravdu. V ten moment som pochopil, že sme 
obaja ako bratia. Obaja túžime po tom istom. Zatiaľ, čo on verí v proroctvo a svoje 
záujmy, ja verím v lásku, ktorá je pre mňa silnejšia ako tento nadprirodzený zákon 
jaskyne. Vedel som, že chce svadbou získať predovšetkým moc, zatiaľ čo mne šlo iba o jej 
srdce. Možno sa v tú chvíľu preklínal, za svoje sny a ideály, ktoré sa mu zrútili ako domček 
z karát. Lenže, ten sen s ňou sa pomaly rúcal aj mne. Stál nado mnou s dvoma zbraňami 
v rukách, zatiaľ čo ja som bol bezbranný a ranený. Niekto z nás dvoch sa musel vytratiť. 
Vedeli sme to obaja a pozerali si priamo do očí. Akoby sme si obaja čítali myšlienky. Jeho 
prst sa pritlačil ku kohútiku zbrane, ale hneď na to povolil. 

 „ Tak dobre, učeň slávneho rodu Ermielovcov!“ zašeptal a hodil pištoľ strážcovi, 
ktorý stál celú tú dobu nepozorovane neďaleko nás. Zein si chytil plášť a strhol ho na zem.  

„ Mal by si byť bez zbrane dobrý, tak sa ukáž!“ povedal a zaútočil nožom. Videl, že 
mám na sebe brnenie a tak siahol čepeľou po krku. Odskočil som na bok a udrel ho päsťou 
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do boku. V rýchlosti sa otočil a zaútočil opäť. Stihol som odskočiť dozadu. Bol 
neuveriteľne rýchly a v prítmí sa veľmi ťažko registrovali jeho útoky. Stáli sme oproti sebe 
a čakali, kto zaútočí skôr.  

„ Xhan zmizol. Myslel si, že ťa dostatočne vycvičil, ale mýlil sa!“ skríkol a zaútočil. 
Uhol som sa len o vlások. Nôž prerezal látku a keby som nemal brnenie tak by som ho už 
mal v hrudi.  

„ Tvoj učiteľ sa vytratil. Je múdry, vedel prečo.“ povedal a opäť zaútočil nožom. Bol 
som už vysilený a tentoraz som sa nestihol vyhnúť čepeli, ktorá ma porezala na ruke. 
Zastonal som od urputnej bolesti, avšak hneď som sa postavil na nohy.  

„ Niéééé!“ skríkla Athia.  
„ Čuš!“ zreval Zein na ňu a ja som sa v tom momente naňho vrhol celou silou. Nôž 

dopadol o skalu a naše telá sa spojili v jednu telesovú sústavu, ktorá letela zo skaly 
niekoľko metrov do naviatého piesku. Dopadli sme a začali sa kotúľať strmým 
piesočnatým kopcom. Všade naokolo sa nachádzali mŕtvoly vystrkujúce časti svojich 
hnilobných tiel. Podarilo sa mi zachytiť sa o jedno z rozkladajúcich sa tiel. Zein sa ešte 
kotúľal a snažil zastaviť. Napadla ma nechutná ale v túto situáciu jediná možná vec. 
Z nohy mŕtvoly vytŕčala ostrá kosť. Vytrhol som ju a hodlal som ju použiť ako zbraň. 
Dotackal som sa k Zeinovi, ktorý sa spamätával z pádu a vrhol sa naňho. Rozmachom som 
sa rukami chystal vraziť kosť do jeho krku, keď mi v tom zabránil. Chytil mi zápästia a špic 
kosti sa chvel len pár centimetrov od jeho krku. Tlačil som ako som len mohol, no on mal 
oveľa viac síl ako ja. Ruky sa mi triasli a ja som tlačil celou svojou váhou, no nepomohlo 
to. Musel som povoliť a to bola chyba.  

Kosť sa vzdialila a on ma prevalil na druhú stranu. Treskol mi pár krát päsťou do 
tváre a to už bol môj ozajstný koniec. Prehĺtal som krv snažiac sa nenadýchnuť sa jej. 
Vedel, že sa už na nič nezmôžem a bol s tým spokojný. Vydychoval vzduch z celých síl. 
Určite uznával, že som mu dal zabrať, ale napokon predsa len vyhral. Koleno priložil na 
moje zápästie a vytrhol mi kosť z ruky. Bol pripravený vraziť mi poslednú ranu. Vztýčil 
ruku s kosťou a v momente, keď už šiel bodnúť, nespravil tak. Jeho čin prerušil dotyk, ten 
prekrásny dotyk, na ktorý môžem už len spomínať. Athina ruka náhle držala jeho vystretú 
pažu, v ktorej zvieral kosť.  

„ Nerob to! Prosím nechaj ho. Kvôli mne!“ riekla. V Zeinovi sa zrazu niečo zmenilo. 
Vedel som, že jej dotyk je magický, no netušil som že vie skrotiť aj rozzúrene krvilačné 
zviera akým bol práve on.  

„ Prosím! Nestojím už o ďalšiu smrť.“ povedala a po jej tvári lenivo skĺzla slza.  
„ Proroctvo sa naplní. Vydám sa za teba, tak ako je nám súdené.“ zašeptala 

a pritisla svoju tvár k jeho. Zein zrazu váhal v svoje konanie. 
„ Budem ... budem ťa milovať! Milovať nadovšetko.“ riekla s tečúcimi sa slzami 

v očiach. Hneď na to ho začala bozkávať na pery a hladiť po tvári. Ten pohľad mi prebodol 
srdce. Chcel som byť radšej mŕtvy a ľutoval som sám seba, že ešte žijem.  
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„ Nechaj ho! Je to úbožiak. Ty si vyvolený, si silnejší ako on, cítim to.“ pokračovala. 
Zein opätoval bozky, ale nevravel nič.  

„Nechaj ho žiť! Vieš, čo urobíš?“ zašeptala a pokračovala ho vzrušujúco hladiť po 
celom tele až k jeho rozkroku.  

„ Nie. to nemusíš! Athia, nie! Zabi ma! Radšej ma zabi!“ zašeptal som z posledných 
síl, no obaja ma nepočúvali akoby som už neexistoval. Jej konaním som každou sekundou, 
do srdca dostával tisícky bodavých rán. Chcel som náhle byť preč, mimo tento svet.  

„Povieš, že mi chcel ublížiť a zabil Goltara! Ochránil si ma a vyhnal ho preč. 
Dosvedčí to Mathaias. Ľudia ťa budú zbožňovať. To potrebuješ nie ? “ presvedčovala.  

„ Nie, to je proti našim zákonom!“ povedal náhle Zein.  
„ Oddám sa ti ešte dnes. Aj to je proti zákonom. O pár dní budeš zákon ty. Iba ty 

a ja. Budem patriť iba tebe ... iba tebe. “ navrhovala a ja som už prestal počítať slzy, ktoré 
si lemovali dráhu po mojej zmeravenej tvári. Bozkávala ho, avšak zbadal som, že to robí s 
odporom.  

Preklínal som sa a cítil sa podlo za to, že sa kvôli mne takto obetovala.  
„Dobre! Ak mi budeš takto radiť, dotiahneme to ďaleko.“ riekol Zein.  
„ Ďalej akosi len vieš predstaviť.“ zašeptala a pozrela sa na mňa. Na ten pohľad som 

veľmi dlho spomínal. Bolo to niečo ako odkaz či výzva, ktorá mi dávala nádej, že jej lásku 
budem mať vždy.  

„ Dobre! Nech bude po tvojom, láska moja.“ riekol.  
„Všetko bude iné, ako je do teraz! To ti sľubujem! Budú tu vládnuť moji ľudia a 

proroctvo sa naplní. Mnohí zomrú, ale to je ich osud, no nie? “ povstal a odhodil kosť do 
piesku a zahľadel sa na moju hruď.  

„ Myslím, že v E‐klane si ťa obľúbia.“ povedal a zohol sa až k mojej tvári.  
„ Oni totiž nemajú radi lovcov v presne takom brnení aké máš na sebe, ale pśśśt, 

viem to iba ja, bol som tam niekedy ako doma.“ pošeptal mi do ucha a z chuti sa zasmial. 
Athia sa rozplakala, no on sa smial ďalej. Mal som chuť roztrhnúť ho v dve polovice, lenže 
zmohol som sa iba na schmatnutie jeho nohy.  

„ Čo by si chcel? Už sa nevieš dočkať? Mathaias ťa tam zavezie, v darčekovom 
balení ešte dnes, neboj sa!“ zvolal a odtrhol svoju nohu z môjho beznádejného zovretia . 
Zahmlievalo sa mi pred očami, ale snažil som sa byť čo najdlhšie pri vedomí. Nie kvôli 
nemu, ale kvôli nej. Vedel som, že každým ďalším momentom ju vidím posledný krát. 
Chcel som jej ešte veľa povedať, pobozkať ju, dotknúť sa jej, no ona sa mi pred očami 
rozplývala ako sen, ktorý som si raz vysnil.  

Niekto z nás dvoch sa z jej života musel vytratiť. Bol som to ja.  
 
... ale, nie nadlho ... nie nadlho ... 

                      Robert  Sidor 
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