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Cestou som si urovnával myšlienky, z ktorých mi trešťala hlava. Môj Opel Zafira si to brázdil 

pomedzi nepriehľadné steny dubov, ihličnanov a pod kolesami mi škrípala rašelina vo vyjazdenom 

koridore. Všade naokolo bol planý les. Nízke konáre mi oblizovali strechu. 

Pred hodinou padla noc a teraz celý les pomaly zaplavovala hustá hmla. To znamenalo, že prah 

mojej sústredenosti výrazne stúpol. Uhýbať sa obludným tieňom stromov vybiehajúcim spoza 

zákruty, v noci za hmly na horskej ceste, vôbec nebolo ľahké .Najmä v podguráženom stave. Mojím 

jediným pomocníkom bol svetelný kužeľ spojovacích svetlometov, ktorý sťažka prerážal plachú noc. 

Pneumatiky vyrevovali a poskakovali pri každom nepodarenom nabratí koreňa a karoséria bedákala 

pri každom pohladení prevísajúcimi vetvami. 

Zrazu som však vyletel na asfaltovú vozovku. Spoznal som to podľa toho, že som poskočil a začal 

sa prudko kĺzať po gumách obalených bahnom, a lampy pri ceste, ktorá svietila ako po fláme . Jej 

kolegyne ,v rade pred ňou aj za ňou, vypadali akoby  naposledy svietili na oslavu prelomu storočia. 

Teraz už boli zarastené a rozbité ako po apokalypse. 

Prefrčal som okolo lampy vytrvalky a pomaly som sa začal uvoľňovať. Rozhodol som sa , že 

minulosť nechám v lese  za chrbtom, spolu z hmlou, ktorá pomaly ustúpila. Stiahol som okno a 

nasával príjemný čerstvý vzduch. Z dverí mi vypadla ruka s cigaretou. Hviezdy blikali na oblohe a 

sovy húkali zvieracím jazykom. Z čašu na čas som si nostalgicky usrkol z chľastu. 

Nebyť tej zradnej mrchy- pomyslel som si zarmútene- nikdy by to takto neskončilo. Tri roky 

premárneného života. Tri roky. 

Cesta si to priadla povedľa hory a naľavo odo mňa sa už začali objavovať prvé hospodárske 

políčka farmárov. Najskôr malé, potom väčšie statky až som napokon zbadal prvé poľnohospodárske 

stroje. 

Začnem odznova- sľúbil som si a nedopalok cigarety som vyhodil do vzduchu, načo vrazil do 

smerovej tabuľe obce, Ľubovice. Špak pri náraze nepríjemne zablikal a zasyčal akoby sa mu niečo na 

tom mieste nepáčilo. 

O chvilu sa už vynoril rad pouličných osvetlení  a opatrené domy s poobrábanými malými 

políčkami. Ľudia tu asi chodili spať so sliepkami, pretože len málo rebelov svietilo po dvadsiatej 

druhej hodine. Cestu mi spestrilo malé štvorcové námestíčko, vedľa ktorého viedla hlavná cesta. 

Videl som tam putiky, malé obchodíky, radničku a malú policajnú kanceláriu. Srkol som si s fľaše a 

pohŕdavo som zakýval na odstavené policajné auto na námestí. 

Obďaleč, za radom domov, sa už cesta tiahla ako šíp popod  ošarpaný peší most. Rozdeľoval 

obytné oblasti od zakríknutého parčíku  vhodného  pre mládež hľadajúcu súkromie. Kdesi za ním sa 

už dedina končila. 

Na prednom sedadle vedľa seba som mal päť fliaš chľastu, zo šiestej som si poťahoval a nasrdene 

som šliapol na plyn, nech už som z tejto diery von. Preletel som popod most. Otáčkometer ukazoval 

4000.Rýchlosť 100km/h.Motor tichučko bzučal. 

A v tej chvíli sa mi niečo mihlo pred očami. BOOM- kapota zavŕzgala. Dačo obrovské a čierne mi 

zaclonilo výhľad na cestu. Zlomok sekundy trvalo než som si uvedomil, že volant akosi oťažel, 

potom ma airbag priklincoval k sedačke. Ktosi vydesený zmačkol brzdu. Motor zreval, pneumatiky 

zahoreli a auto zašmykovalo, zanechávajúc za sebou spálené čiary gumy. Potom všetko stíchlo ako 

predtým. 

Zrazu som otvoril oci akoby to celé prebehlo v jednej sekunde. Prebral ma zápach taký rezavý aký 

býva len v najčernejších pajzloch. Pohľad mi padol pod sedadlo spolujazdca. Kedysi tam bolo šesť 
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fliaš vychladenej Stolichnaye, teraz už len hŕba zapáchajúceho skla. Z miesta kde  bol kedysi môj 

nos prišťali galóny krvi.  

Neohrabane som vykopol dvere Opelu a vypadol som na ulicu. Potom som sa oprel o karoseriu a 

nasával čerstvý vzduch a sily. V ušiach mi ešte stále pišťalo. 

Kapota preliačená, čelné sklo popukané a skrvavené, ľavý svetlomet zmizol v kope skla okolo 

auta. Čo to dopekla bolo? Obzrel som sa, no všade naokolo bola dymová clona spálenej gumy. 

Pozviechal som sa  a odhodlal postaviť  na vlastné. Zvládol som to. Všade bolo mŕtvolné ticho, 

dokonca sovy prestali húkať, listy prestali ševeliť. Z nosa som mal uhorku a hrtan plný krvi. 

Nervózne som zahrabal oboma chápadlami, aby som rozvíril hmlu, no bez výsledku. To naprosté 

ticho mi naháňalo strach. S veľkým sebazaprením som opatrne vykročil naslepo  do hmly.  

Vtom mi hlasné zachrapčanie pribilo členky k zemi. Niečo sa pohlo len dva metre odo mňa. Štrk 

na zemi zaškrípal a biely dym predo mnou sa rozvíril. Vydesene som odskočil o krok. Začul som 

tiché škrabkanie. S vypleštenými očami som hľadel na víriacu hmlu bielej steny. Vzápätí škripot a 

škrabot zmĺkol. Ticho, ktoré nastalo, ma naplnilo hrôzou. 

Azda to je srnec, ktorý pomýlený svetlom auta skamenel a nestihol sa vrátiť do bezpečia lesu. 

Musí to byť srnec!- presviedčal som sa. 

Osmelil som sa a priblížil o krok. Z hmly predo mnou čosi pomaly vyliezalo ako pavúk zo 

smotanového jogurtu. Bola to obrovská laba. Preglgol som všetku krv nahromadenú v hrdle. Biela 

ruka s jemnými chĺpkami, na ukazováku prsteň ženáča, nechty jemne zadrapené do asfaltu. Pre 

Kristove rany! Človek! Potom ako na signál režiséra sa roztvorila mliečna dymová brána do môjho 

pekla. Zhmotnil sa zvyšok tela. 

To telo ležalo naznak pritisnuté k zemi dva metre od auta v tej polohe, čo vzbudzuje dojem 

pohodenej kopy a vždy znamená to iste. 

Vydesene som prikročil. Mužove obrovské oči na mňa upierali zrak. V hrdle mi vyschlo. Vzápätí 

sa mu roztriasla brada, v kŕči ho vymrštilo k mojej hlave akoby mi chcel uhryznúť ľavé ucho a 

nevládne padol opäť na zem. „Prekrista. Pane!“- zaúpel som na neho. 

Ľavú nohu mu neprestajne drolilo. „Pane?“ zakvílil som. Neodpovedal, len ma prepaľoval  tým 

strašným pohľadom. Potom mu oči vytočilo do strán a jeho pohľad skamenel. Srdce mi zovrelo od 

hrôzy. 

Roztraseným prstom som mu nahmatal pulz .Srdce nebilo, nemal žiadny tep, bol to len posmrtný 

kŕč. Z toho sucha v hrdle sa mi zdvihol  žalúdok, kolená sa mi podlomili. “Vražda!“- zalapal som po 

dychu. 

Musím zavolať políciu. Som nevinný ,ten chlap mi vbehol pod kolesá. Je celý v čiernom. Nemal 

som šancu ho vidieť. Vytiahol som z jeansov spešne telefón. Vykrútil som číslo, ale náhle som sa 

zarazil. 

A čo ak mi polícia neuverí? Čo ak ma pošle do basy. Zimomravo som sa rozklepal. 

„Dobrý večer, dovolali ste sa na políciu, ako vám môžem pomôcť ?“- ozval sa z telefónu hlas. 

Zaklapol som mobil takou rýchlosťou ako keď mi volá svokra na Vianoce. Teraz som mal už šialený 

strach. 

Za prepážkou v aute som mal ešte jednu záložňú fľašu. Vycedil som si dva tri glgy na ukľudnenie.  

Zapálil som si, obzrel miesto činu. Ulica je neosvietená, most zakrýva svetlo mesačného splnu, pod 

ním je tma ako v hrobe. Nemal som šancu ho tam vidieť, nie je to moja vina. Nie ,nie je, pokúšal 

som sa ukľudniť. 
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Preboha, veď ja som pil- fľaša mi v tom momente vypadla z ruky a hlasno sa rozprskla o asfalt. 

Veď ja som šoféroval pod vplyvom alkoholu. Keby som bol teraz zavolal políciu..... 

Vystrašene som sa obzrel okolo seba. Za mostom vrúbila cestu z jednej strany parta folklórnych 

domov a z druhej nepriehľadný les, ktorý  stúpal do hustej hory. Nikoho som nezobudil, nikde sa 

nesvietilo. Našťastie! Za mostom na okraji dediny už neboli lampy, na cestu mi svietil len mesačný 

spln. Vražda!  Z tohto sa nevylížem- preklínal som sa. 

Pri moste svietili nejasne vyšľapané belasé prúžky. Prechod pre chodcov. 100 metrov pred ním 

tabuľa s označením pozor prechod pre chodcov, ktorú som si počas jazdy vôbec nevšimol. Znovu mi 

zmäkli kolená. Po tej ceste si si to fičal 100 km/h, v ruke si mal fľašu, je veľmi pravdepodobné, že si 

ho ani nezbadal. Deštrukcia karosérie prezradí akou rýchlosťou si v momente nárazu išiel. 

Alkoholtester prezradí koľko si toho vypil. Všetko je ľahko dokázateľné. Pôjdeš do chládku. 

Prepadala ma panika. 

Ihneď odtiaľ vypadni, šepkal vnútorný hlas. Tu už aj tak nepomôžeš. Ten chlap je mŕtvy. Vypadni 

odtiaľto a rýchlo. Teraz musíš myslieť na svoj krk. 

Nasadol som do auta, potočil zapaľovanie. Pravý svetlomet zalapal po dychu, ale napokon sa 

rozsvietil. Ľavý bol definitívne rozbitý. Šliapol som na plyn, ale vzápätí ho pustil. 

Nezanechal som po sebe stopy, ktoré privedú políciu priamo ku mne? Vystúpil som na ulicu. 

Všade bolo rozhádzané sklo, kúsok plechu, rozbitá fľaša. Dôkazy! Zhrozene mi padol pohľad na 

telo. Keď tu nájdu telo, začnú pátrať. Použijú sa otlačky prstov, vzorkami skla zo svetlometov sa určí 

typ vozidla. A koľko z tých vybraných Zafirov  v okrese bude mať podobné poškodenia ako moje? 

Kým všetky stopy ku mne upracem bude ráno. Musím to telo ukryť. Potom  možno nedôjde k 

vyšetrovaniu, možno si niekto povie, že ten bordel skla je len bordelom a nie dôkazom, možno si 

niekto pomyslí, že len blbla mládež. Keby som bol podľahol panike a ušiel bez tela, bol by som už 

jednou nohou v base. Prebehla mnou hrôza. 

Vyskočil som z auta s pichľavou dekou v jednej ruke a baterkou v druhej. Otvoril som kufor a 

vystlal ho dekou. Potom som si posvietil na telo nebožtíka. S ohromným sebazaprením, výrazne 

povzbudený alkoholom, som najprv vzal chlapa za ruku a potom prehodil cez chrbát. Noha sa mu 

ťahala po zemi. Pomalý golém kráčal do kufra a pri tom výrazne fučal. Cesta bola rovná ako šíp, zo 

severu na juh. Ak by teraz niekto šiel po ceste alebo vykukol z okna domu, zaiste by som bol v kaši. 

Bol som asi tak nenápadný ako chrobák na doboške. Pomaly som sa doteperil do kufru. 

„Dobrý večer, mladý pánko“- ozval sa hlas a ja som sa premenil na voskovú figúru hrôzy, pravé 

vo chvíli keď som zabuchol kufor. „Čo to tam porábate ,mladý pánko? Poďte bližšie nech vás 

vidím.“- povedal ten hlas a ja som v kútiku duše dúfal, že sa neprihovára mne. V šere som zbadal 

šuchrať sa v papučkách smerom od najbližšieho domu malú útlu ženskú postavu. Chcel som niečo 

povedať, no nedokázal som vydať ani hlások. „No tak, nedajte sa dva kráť presviedčať.“- ženuška 

mykla v ruke čímsi čo vyzeralo v tme ako patik
1
 a ja som pochopil zmysel jej odvahy. Hneď som 

poslúchol. „A teraz mi podajte tú baterku nech si vás pekne prezriem. Mám už staré boľavé oči a 

nerada by som ich namáhala.“ Snažil som sa byť dobrý chlapec. Oslepila ma žiara mojej batérky až 

mi do očí vyhŕkli slzy. Nos som mal ešte stále krvavý a opuchnutý. „Teda, mladý pánko, vy vyzeráte 

ako Hamletov otec. Čo sa vám porobilo? Prišli ste mi ukradnúť dobytok?“- pokojne si ma premerala 

a nič jej neušlo, iste ani moje materské znamienko na kľúčnej kosti. Došľaka! 

„Nie, madam“- chvel som sa pred ňou ako pred Hitlerom, zbraň bola stále v pozore. 

                                                           
1
 vetvička 
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„Mladý pánko, oči mi už neslúžia, ale sluch mám za to ako netopier. Prečo ste tu robili taký 

rámus, takto v noci? Zobudili ste ma!“- nečakala na odpoveď a hneď lúčom svetla prebehla zo mňa 

na auto. Pomaly čľapkala v papučkách, nočnej košieľke k môjmu autu a ďalej si ma nevšímala. 

„Ojojoj, ojojoj“ -zabedákala ako z nejakej argentínskej telenovely- „Auto mate  rozflákané, čo 

vám spadlo pod kolesá, mladý pánko? Bola to srnka, pravda.“ 

Odovzdane som prikývol. Ešte stále vo mne tlel plamienok nádeje. 

 „Ach, bože. Sú to také majestátne zvieratá, ale je ich tu mnoho, často skončia pod kolesami. "-zo 

zeme pred autom sa odrážala lesklá červeň. Po tele nebolo ani stopy- „Chudiatko, teraz budeme 

musieť zavolať poľovníkom ,aby ju našli a ušetrili bolesti.“ 

Srdce mi poskočilo, keď som si predstavil ako sa banda sedliakov naháňa za duchom. Toto 

neskončí dobre -pomyslel som si. 

Bola to pani, ktorú netreba  dvakrát prehovárať, aby rozprávala. Nechal som ju bľabotať. 

Revolvér Luger pomaly skláňala k zemi. 

„Aj mi s Mortimerom sme mali jedno také. Krásny sedan z mesta modručký. Ale odkedy 

Mortimer odišiel hore bojím sa tú káru šoférovať. Teraz pekne čaká v záhrade na svojho nového 

majiteľa“ -usmiala sa asi tak žoviálne ako moja svokra 

„Miestny policajt je môj veľmi dobrý známy, azda by sme mu mali zavolať. Veľmi by mu to 

pomohlo vo voľbách, teraz  potrebuje prestíž ako nikdy predtým.“ 

„Ale kdeže , už som mu volal“- mávol som rukou a hľadal v jej očiach nádej. 

„Tak to som rada, Ja som mu z domu tiež volala. Bude tu každú chvíľu.“ 

„Čo?“ 

„Bude tu každú chvíľu.“ 

„Čo?“ 

Vyvalil som na ňu oči až sa zľakla a o krok ustúpila. „Vyzeráte veľmi nezdravo mladý pánko, 

azda by vám pomohol pohár horúceho čaju....“ Preboha, čo budem robiť? -takmer som nahlas 

zabliakal. Potrebujem zdrhnúť, zmizni ty stará obluda. 

„Tak v tom prípade si môžete isť už ľažkať, ja to už zvládnem, ďakujem“ -povedal som 

s úsmevom a začal nedočkavo prekračovať z nohy na nohu. Ešte je stále šanca ujsť. Ešte všetko 

môže dobre dopadnúť. Je stará slepá, zajtra si ma už nebude pamätať. Budú sa naháňať za 

nejestvujúcim duchom jeleňa. Všetko bude v poriadku.  

„Mladý pánko, ja už po takomto dobrodružstve dnes nezaspím, chichichi. Okrem toho Alfred je 

môj veľmi dobrý známy, dlho sme sa nevideli.  Je to jediný policajt čo byva u nás v dedine. 

Mimochodom kam máte namierené?“- opýtala sa  a ja som si uvedomil, že ona neodíde. Ona nie! 

Ak ma tu uvidí ten fízel ,je so mnou amen. Prehľadá auto, prehľadá kufor. Zbohom milovaná 

práca, zbohom krásny byt na treťom poschodí, zbohom. Čo si o mne pomyslí otec? Moja matka? 

Rodina? 

Ktosi s priškrteným hlasom za mňa odpovedal a tá potvora pokračovala v klebetení, ktoré  nikto 

nepočúval. Sekundy tikali, laloky mi nervózne bubnovali. Dostal som tik do pravého obočia, hlava sa 

mi od hrôzy roztriasla, rozbolela. Tá žena len tak neodíde. Uvedomoval som si. Ak ma tu však uvidí 

ten chlap? 

Má cez sedemdesiat rokov, vyzerá ako Ezopova prateta, ledva sa drží na nohách, je celá 

scvrknutá, už dlho nepožije. Rozmýšľal som rýchlo. Každú chvíľu sa môže spoza ulice vyrútiť auto. 

Každú chvíľu už môže byť neskoro. Videla ma, spozná ma ,identifikuje ma. Ona neodíde! Zostávalo 

mi jediné. Nenápadne som sa naklonil bližšie k starene. Čas utekal! 



Daniel Mišík: Temná strana mince 

5 

 

„...Hľadať niečo v týchto lesoch, hotová katastrofa! Toľko zákutí, papradí, dolín, čo svet nevidel. 

Hovorím vám, páni horári to budú mať preťažké pri hľadaní toho raneného zvieraťa...“ Poľahučky 

som sa prikrádal k babičke a jej Lugeru, tak aby niečo nešípila- „...Ale rastie tam veľa hríbov 

a dobrých. Kedysi sme tam chodili na huby, ale teraz sa ta už bez Mortiméra bojím...“ Už som bol 

celkom blízko, tak aby mi cítila dych. „...teda mladý pán, vám teda páchne z úst. Ale aj ja si rada 

vypij....“ Pažba revolvéru ju v okamihu umlčala. Zastonala a tresla na zem ako kus bravčového. Z 

nosa sa jej rinul prúžok krvi. 

Odniesť ju naspäť do domu ? Na to nie je čas, ten fízel tu môže byť každú chvíľu- rýchlo som 

kalkuloval. Hodím ju do kufra?  Je to veľký kufor a potom ju kdesi v nejakej dedine vysáčkujem, 

hádam. Znelo to ako dobrý nápad. Prekrista, čo som to spáchal. 

Zabuchol som kufor a dbal som na to, aby babku mŕtvola nezababrala od krvi. Rýchlo som 

omrkol či som na ceste ešte niečo nezabudol, skočil som za volant, hodil jej Lugera do prepážky a 

naštartoval auto. Konečne som cítil, že to môže vyjsť. Konečne som cítil, že to môžem dokázať. A 

ešte predtým než som šliapol na plyn, som prvý raz v tú noc pocítil vnútorný pokoj. Šliapol som na 

plyn. 

A v tej chvíli môj čas uplynul. V tej chvíli  ma oslepili modro - červené spektrá. V tej chvíli za 

mnou stálo policajné auto. Noha na plynovom pedáli sa roztriasla. Úsmev predtým plný šťastia teraz 

zíval prázdnotou. Sen sa mi rozplynul pred očami. 

Zrazu akoby začal ktosi klopať na kufor. Tu sme! Tu sme!- vrieskal na políciu. Bil na plech s 

každou pribúdajúcou sekundou mojej slobody. A neprestajne mi klepali a klepali na mozgové laloky, 

aby mi môj ohavný čin pripomínali. 

Dvere káry sa otvorili a vypadol pomaly neohrabaný sud piva v policajnej rovnošate s absurdne 

malým klobúkom na temene hlavy. Za opaskom mu visela pištol CZ 85 . Cítil som ako sa mi spoza 

chrbta blížia jeho kroky a stekajú kvapky potu. Mozgové laloky mi  neprestajne bubnovali 

nervozitou- Klop, klop- ozývalo sa z kufra- klop, klop. 

Policajt sťažka prešiel okolo auta ,a potom sa rozkročil pri bočnom okienku. Ruka sa mu jemne 

zosunula ku pravému boku. 

„Dobrý večer, čo tu porábate ,pán vodič?“ 

Nevinne som sa na toho človeka zahľadel a zobral všetko odhodlanie, aby som odpovedal. 

„Vletel mi pod kolesá jeleň, pán policajt.“ 

„Ukážte mi prosím vás Váš vodičský a technický preukaz.“ 

Nervózne som vyklopil clonu nad hlavou a podal mu potrebné papiere. Pozorne si prezrel obe 

kartičky a následne si ma premeral skúsenými očami. Ešte chvíľu o niečom premýšľal, potom mi 

vrátil papiere. 

„Pili ste niečo, pane ?“ 

„Nie!“- odpovedal som  potláčajúc chvenie v hlase. 

„Vystúpte si z auta, prosím!“- odvrátil pohľad a neohrabane o krok odstúpil.  

Poslúchol som ho. Keď mi teraz dá fúkať- pomyslel som si a moje kolena stvrdli. Zistí, že som 

pil, prehľadá auto, prehľadá kufor. V lalokoch mi zabubnovalo- Tu sme! 

Dal mi znamenie, že mám zostať stáť na mieste. Potom sa pevným krokom vrátil po niečo do 

štátneho auta. Spomenul som si na nabitý revolver v prepážke spolujazdca. Keby som bol teraz dosť 

rýchly, ešte by som mal šancu z toho vyviaznuť. Roztrasene som preglgol. 
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Zobral som zostatok odvahy. Nehlučne som sa prikradol k autu, natiahol som ruku do prepážky a 

nahmatal studené olovo hlavne. Kým sa vrátil ku mne, zastrčil som si revolver za opasok pod tričko 

a stál na pôvodnom mieste. 

Tým istým pevným pohybom sa hrnul naspäť. V rukách som mu zbadal čosi čierne. Podal mi to a 

rukou mi kývol, že to mám použiť. Ohmatal som to a pomaly nervózne priložil k ústam. Bol som 

pripravený fúkať. A vtedy som si uvedomil, čo to je za predmet. Nebol to alkoholtester. Bola to 

obyčajná baterka. Odľahlo mi ako po vyliečenej rakovine. 

„No tak, ukážte mi to miesto“- popohnal ma policajt akoby sa ponáhľal do postele. 

Obrátil som sa a neiste som vykročil ku kaluži krvi ako keď stúpite do lajna a spomeniete si na to 

až doma v chodbe. Policajt ma nasledoval. Zbraň som mal stále nenápadne zastrčenú za opaskom. 

Ostrý svetelný kužeľ obkreslil kalužu krvi. „Prichádzal som z dediny“- vykoktal som- 

„Dodržiaval som predpisy, išiel primeranou rýchlosťou, videl som tabuľu pozor lesná zver. No 

nebolo mi to nič platné. Spoza jedného piliera mostu vybehol jeleň. Začal som brzdiť, no bol príliš 

blízko. Zrazil som ho. Keď sa auto zastavilo, obkolesil ma biely dym spálenej gumy. Kým sa 

vyparil, zviera už bolo preč.“ 

„Ste si istý, že to bol jeleň?“ V hlave mi preblysla mužova tvár a jeho prepaľujúce oči. 

„Iste, vyzeralo to ako jeleň, možno srna“ 

„Viete, dlhý čas som bol poľovníkom. Pýtam sa preto, lebo zvieratá majú v krvi veľa železa. No 

táto krv je akási pribledá na jeleňa.“ Jeden prst položil do kaluže a potom si ho zamračene pred 

očami pošuchal. V hrdle mi vyschlo a sánka mi svojvoľne vyskočila. Po chvíli však muža upútalo 

niečo iné. 

„A toto je čo?“- zahľadel sa na dve šmuhy krvi vedľa mláky. Smerovali okolo môjho auta. Tie 

šmuhy som spravil, keď som toho chudáka ťahal do kufra. Pre Kristove rany!- zmrákalo sa mi pred 

očami. 

„Azda sa kotúľal, po náraze“- odvetil som pochabo a ústa som si zhrozene zakryl. Druhá ruka sa 

mi pomaly načiahla za chrbát k revolveru. 

Vôbec moje slová nevnímal. Najprv sa zohol nad jednu šmuhu. Dlho na ňu hľadel. Potom prešiel 

k šmuhe druhej a tiež na ňu dlho hľadel. Skrčil sa a pošúchal skrvavený asfalt. 

Následné venoval krátky pohľad ku môjmu kufru a naspäť na škvrnu. Pár krát to zopakoval. 

Žalúdok mi zovieralo ako kliešťami na ľad. Pomaly som odistil poistku na revolvere. 

Tu sme! Tu sme!- búšili moje obete na kufor. 

Potom akoby niečo krokoval, vymašíroval bližšie ku kufru. Prešiel pár krokov a zarazil sa. Zrazu 

sa zohol a niečo zdvihol zo zeme. V lesku čelných svetlometov som spoznal prešívanú peňaženku 

pána mŕtvoly. Musela mu vypadnúť. Košeľa sa mi prilepila k chrbtu. 

Ten chlap peňaženku otvoril a chvíľu ju prekutrával. Chcel som vytasiť revolver a vystreliť. Chcel 

som zobrať nohy na ramená a zdrhnúť. No nemohol som. Stratil som guráž. Zostal som  stáť  v kŕči v 

tichom úžase. Hánky na revolveri od zovretia zbeleli. Potom sa príslušník miestnej polície 

hviezdoslávne usmial a obrátil sa k mojej stuhnutej tvári. 

„Asi ste niečo stratili. Vaša?“ Podal mi peňaženku s úsmevom na tvári. 

Spotená ruka za mojím chrbtom prekvapene zvädla, potom sa nenápadne  pritisla k boku a 

ostýchavo sa načiahla za peňaženkou. Vyčaril som ten najokúzľujúcejší úsmev aký som v tej situácií 

zvládol. 

„Áno to bude tuším moja.“- zaškrípal som zubami. 

„Načo pri sebe nosíte prázdnu peňaženku, pán Krátky?“- opýtal sa trochu podozrievavo. 
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„V tej nosím hotovosť.“- vykumštoval som- „Na doklady mám túto“- vytiahol som moju 

peňaženku a nedôveryhodne som sa zachechtal. 

„Vy mešťania.“- pokrútil hlavou policajt a ďalej sa v tom už nevŕtal. 

Môjmu kufru venoval ešte jeden krátky pohľad. Akoby sa díval či mi ešte niečo nevypadlo. 

Laloky nervózne zabubnovali. Policajt však nemohol nič počuť. Hádam. 

Napokon policajt  plesol dlaňami- „No ,vypadá to ako úplne bežná nehoda. Tak môžeme vypísať 

zápisnicu pre poisťovňu a ja dám vedieť poľovníkom nech si toho chudáka, jeleňa, odchytia.“ 

Vypísali sme  zápisnicu a dunivé bubnovanie na kapotu kufru pomaly ustávalo až celkom vymizlo 

z mojej mysle. Cítil som, že som mimo najväčšieho nebezpečenstva. A mal som pravdu. 

Potom on uvoľnene žmurkol na mňa a ja zas na neho. „Nebudem vás ďalej zdržovať , pán Krátky, 

môžete ísť“- zachroptel na mňa spod absurdného klobúčika. Za iných okolností by mi bol určíte 

dobrým priateľom. Bol to dobrý chlap. Ulicu oslepil strieborný záblesk, v momente keď som 

naštartoval motor. Potom sa mi strážnik ešte oprel o okno ,aby sa so mnou priateľsky rozlúčil, 

zavtipkoval a poprial mi šťastnú cestu. 

A v tej chvíli  sa vrátila moja nočná mora. Spod hlbokých železných útrob úložného priestoru 

sedanu sa ozval tichý skoro nebadateľný zvuk tak nereálny až bol skutočný. „Ťuk, ťuk.“ Plechy 

zarinčali .Moje a strážnikove oči sa stretli. Na okamih. Bol to pohľad hlbokého sklamania 

a zármutku. „Halóóó, pomoc!“- ozval sa jemný ženský hlások sedemdesiatničky. Tentoraz to nebol 

výplod mojej pojašenej hlavy. Muž zákona si chvatne načiahol ruku pod pupok, odopol puzdro a 

vzápätí sa spoza dverí na mňa usmievala chladná oceľ.  

Vtedy sa dvere vykopli a tresli tučniaka do brucha. Vyjavený sa skotúľal na zem, pištol mu 

vypadla kdesi do nekonečnej temnoty. „Halóóo“- ozývalo sa z kufra.  Šliapol som na plyn, až sa 

gumy zapálili, a vyštartoval do neznáma. 

 


