
Hlasy
Zobuď sa!
Otvoril som oči do čiernej noci.
Vedľa mňa ležala manželka, ktorá
pomaly oddychovala zo spánku.
Zvonka som počul bubnovanie
kvapiek na sklo okna.
No nebol to dážď, kvôli ktorému
som sa zobudil. Bol to hlas, ktorý
som začul. Ten hlas mi bol známy,
no asi sa mi to len snívalo. Pustil
som to z hlavy, otočil som sa na
druhú stranu a pomaly som zasa
upadal do spánku.
Nespi! Som tu predsa ja!
Znovu som sa strhol. No teraz som
vedel, že sa mi to nesnívalo.



Triasol som sa po celom tele a na
čele mi vystúpili studené kropaje
potu.
„Kto si? A kde vôbec si?“ zašepkal
som do tmy.
No nikto sa neozýval. Obzeral som
sa okolo seba, no nikoho som
nevidel. Potichu som sa zdvihol
z postele a otvoril skriňu. Nikto.
Pozrel som sa do kúpeľne, ale ani
tam nikto nestál.
Možno som sa zbláznil, neviem.
Mám zobudiť manželku a povedať
jej o tom? Veď by ma vysmiala.
Nikoho nebuď!
Strhol som sa, zobral som palicu,
o ktorú som sa vždy opieral do ruky



a začal okolo seba šermovať.
Prestaň, veď si trápny!
Palica mi skoro vypadla z ruky.
Vtedy som si uvedomil, že je mi
nanič, lebo ten hlas neprichádzal zo
spálne, neprichádzal ani zo dvora.
Bol len v mojej hlave!
Kto ste?
Teraz som to už nehovoril nahlas,
len som si tieto slová pomyslel.
Veď ty ma poznáš. Hádaj.
Teraz sa mi v hlave ozýval smiech.
Áno, odniekiaľ som tento hlas
poznal, no odkiaľ?
Pomôžem ti. Kvôli tebe som teraz
mŕtvy.
Čože? Mŕtvy? Ja som predsa



nikoho nezabil! Ja som počestný
človek, rozumiete? Ja s vami
nemám nič spoločné! Vypadnite
z mojej hlavy a to okamžite!
Ha, počestný človek? Nerobte zo
mňa blázna. Nielen ja už teraz
nežijem, ale už aj kopec iných ľudí
nežije len kvôli vašim
rozhodnutiam.
Zacpal som si uši, no ozvena
smiechu znela naďalej. Utekal som
preč z mojej izby, preč z môjho
domu, preč od mojej rodiny. Utekal
som k moru. Vlny sa lenivo
prevaľovali a ich šum prehlušoval
škodoradostný chechot v mojej
hlave.



Čo sa to len stalo? Z čoho ma ten
človek vôbec obviňoval? A ako sa
vôbec dostal do mojej hlavy?
Zbláznil som sa? To, z čoho ma
vinil, vôbec nebola pravda.
Aj keď...

* * *
Volám sa Alessandro
Pellegríni.Mám milujúcu manželku
a dve poslušné deti. Som sudca
v miestnom mestečku. Mal som
veľa prípadov, v ktorých som si
nevedel rady, no až doteraz som si
myslel, že som rozhodoval vždy
správne. Až doteraz...
Je ten hlas jedného z mužov, čo som
odsúdil? A možno neprávom?



Trest smrti je už dávno zakázaný, no
často sa stávalo, že ak sa väzeň
dostal do väzenia, dostal sa
k zbrani a zastrelil sa, alebo požil
priveľa liekov a predávkoval sa,
alebo proste vyprovokoval hádku
a spoluväzni ho ubili až k smrti.
Tieto správy som sa vždy dozvedel
z novín alebo z televízie. Bývalo mi
z toho vždy zle, no moja manželka
vždy stála pri mne a podporovala
ma.
Nevedel som, čo mám teraz robiť.
Hlas v mojej hlave stále niečo
hovoril a potichu sa chichotal, no
našťastie zvuk vĺn ho trochu
prehlušoval, aj keď nie úplne.



Práve svitalo. Musel som sa vrátiť
domov, no manželke nesmiem nič
povedať, lebo by si pomyslela, že
som blázon.
Len čo som sa vzdialil od mora,
k prvému hlasu sa pridal ďalší.
Tentoraz ženský.
Pamätáš si ma? spýtala sa
podmanivo.
Zasiahlo ma to ako blesk z neba.
Samozrejme, že si tento hlas
pamätám. V mysli sa mi vybavila
zvodná žena. Volala sa Giulia. Asi
pred dvomi rokmi predo mnou stála
ako svätica, no oblečená bola ako
prostitútka. V ten deň som bol
veľmi unavený, no táto žena ma



upútala. Bola veľmi vábivá
a koketná. Avšak všetky dôkazy
svečili proti nej. Zabila svoje dve
deti. Odôvodňovala to tým, že už
nemala peniaze na ich výchovu
a bola úplne na dne. Ja som však
musel konať svoju povinnosť, aj
keď v tomto prípade veľmi nerád.
Odsúdil som ju na dvanásť rokov
väzenia.
Avšak týmto sa to neskončilo. O pár
týždňov ju našli v cele mŕtvu.
Niekde našla črepiny od fľaše,
podrezala si žily a vykrvácala.
A teraz bola v mojej hlave.
Prezerala si moje myšlienky, moje
spomienky a kebyže je živá a má



svoje telo, určite by sa triasla od
radosti nad mojím nešťastím.
Áno, máš dobrú pamäť, som to
naozaj ja, hovorila zvodne. Ale
vidím, že nespoznávaš toho
druhého. Ja ti pomôžem.
Z ničoho nič sa mi v mysli objavili
známe obrazy súdnej siene.
Antonino, muž, ktorý znásilňoval
mladé dievčatá sedel na stoličke a
s opovrhovaním na mňa pozeral.
Mal veľkú plešinu a vypadané zuby.
Naozaj odpudzujúci. Dostal pätnásť
rokov väzenia. Avšak utiekol a pri
zatykaní bol vážne postrelený.
Previezli ho do nemocnice a o pár
hodín už do márnice.



Vrátil som sa do reality a na
chodníku pred domom som sa
zapotácal. Vyvolalo to len ďalšiu
salvu smiechu. Utekal som domov.
V kuchyni už čakala manželka
Bianca a v rukách držala kanvicu
s čajom.
„Kde si bol?“ pýtala sa zvedavo.
„Nemohol som zaspať a preto som
sa vybral na prechádzku,“
odpovedal som nepresvedčivo.
Bianca pokývala hlavou, no videl
som, že mi neuverila. Pozná ma už
dlho a naozaj dobre.
Usadil som sa za stôl a mastil som
si chlieb.
Prečo svojej ženuške nepovieš



o hrôzostrašných hlasoch vo svojej
hlave? spýtala sa vrahyňa dvoch
detí.
Snažil som sa to ignorovať.
No prečo, prečo, prečo...?, zapáral
do mňa Antonino.
Od hnevu som tresol dlaňou o stôl
ako to robievam aj v súdnej sieni,
keď chcem utíšiť prekrikujúcich sa
ľudí.
Manželka sa ku mne otočila
a zamračila sa: „Deje sa niečo?“
„Nie, nič,“ vyhýbal som sa
odpovedi. „Len... málo som sa
vyspal.“
Bianca zdvihla svoje obočie ešte
vyššie, takže sa jej stratilo v ofine.



Vtedy prišli moje deti. Obaja sú to
chlapci: starší Mario mal
sedemnásť rokov, mladší Sebastian
mal pätnásť. Usadili sa za stolom
a pomaly jedli raňajky.
Och, akí sú chutní, hneď by som
ich zjedla, ozvala sa Giulia. Ten
mladší sa podobá na môjho
mŕtveho syna.
Ticho už! zavrčal som v mysli.
Vedel som, že musím ísť do práce,
lebo by som sa mohol prezradiť.
„Bianca, už musím ísť.“ Zdvihol
som sa a pobozkal som ju na líce.
Vyšiel som von a nastúpil som do
auta. Pripásal som sa a naštartoval.
Strhol som sa, keď sa k tým dvom



pridal ďalší hlas. Tentoraz patril
mladému chlapcovi, ktorému ešte
preskakoval hlas.
Na mňa si pamätáte?
Akoby nie. Prípad tohto chlapca
som mal na stole len pred
mesiacom. V noci sa opil, sadol za
volant a zabil šesťdesiatročnú
paniu. Volal sa Matteo a mal
šesťnásť rokov. V polepšovni
vyprovokoval hádku a ďalší
chlapec ho zabil. Ešte teraz mám
pred očami jeho vystrašenú tvár
posiatu vriedkami.
Chcel som ho ignorovať, no
chlapec stále niečo hovoril.
Kvôli vám som zomrel, máte ma na



svedomí...
S roztrasenými rukami som
šoféroval až k bránam súdu. Vstúpil
som dovnútra a môj tradičný
príchod s pozdravmi prerušovali
hlasy v mojej hlave.
A hneď som tu mal ďalší prípad.
Žiarlivý chlapík, ktorý
v nepríčetnosti dobodal svoju
priateľku. Desať rokov väzenia.
V tomto prípade to bolo
samozrejmé.
Lenže hlasy v mojej mysli s tým
nesúhlasili. Hovorili, že je to nefér
a že môžem mať na krku ďalšiu
smrť. S trasúcimi sa rukami som
urovnával papiere na svojom stole



a snažil som sa nevšímať si ich
poznámky a pracovať ďalej, no
nejako som sa nemohol sústrediť.
Ďalším prípadom bol rozvod.
Manžel si očividne našiel inú a už
nechcel tú svoju.
Mal to vyriešiť ako ten predtým...,
povedal Antonio.
„MLČ,“ zavrčal som omylom
nahlas. Právnička sa na mňa
zmätene pozrela, pretože som ju
práve prerušil uprostred vety.
„Môžem pokračovať?“ spýtala sa
neisto.
„Samozrejme, prepáčte,“
odpovedal som rozpačito a schoval
som si tvár do dlane.



Aj tento prípad sa neskončil
šťastne. Obaja chceli rozvod, tak ho
aj mali.
Načo sú rozvody? Veď by stačil
nôž a potom už je po probléme,
smiala sa Giulia.
Už som toho mal práve dosť. Šiel
som za vedúcim a povedal som mu,
že je mi zle a musím ísť hneď
domov. Ten sa najprv čudoval, no
keď uvidel, aký som bledý, nechal
ma ísť.
Znovu som nasadol do auta
a naštartoval som ho.
Lenže kam pôjdem? Doma nikto nie
je a tie hlasy ma privedú
k šialenstvu. Rozhodol som sa tak



ako ráno ísť na pláž.
Keď som tam dorazil, bolo tam už
plno ľudí. Vybral som sa teda na
svoje obľúbené miesto na vrchol
útesu. Zvuk mora prehlušili zlostné
mrmlanie v mojej hlave. Cítil som
sa dnes prvýkrát dobre. Usmial som
sa a pozeral na prevaľujúce sa
vlnky. Bolo to naozaj upokojujúce.
Mňa sa len tak rýchlo nezbavíš!
Tak som sa zľakol, až som spadol
na zem.
„Sophie? Si to ty?“
Áno som to ja. Na mňa si si teda
spomenul celkom skoro.
Samozrejme, že som si na ňu
spomenul. Sophie bola moja



spolužiačka ešte na strednej škole.
Mal som ju rád, no len ako
kamarátku. Ona si moje správanie
vysvetľovala trochu inak a bezhlavo
sa do mňa zaľúbila. No mne sa
páčil niekto iný. Bola to moja
terajšia manželka a vysvitlo, že aj
ja sa páčim jej.
Keď mi Sophie vyznala lásku,
snažil som sa ju čo najšetrnejšie
odbyť. So slzami v očiach odo mňa
utiekla. Myslel som si, že to oplače,
ale potom to pustí z hlavy a začne
nanovo. Lenže ona išla v noci
k útesom a skočila do mora. Ráno
ju turisti našli vyplavenú na pláži.
Bola mŕtva. Hovorilo sa, že skočila



niekde v týchto miestach.
No čo, ako sa má tvoja manželka
Bianca?
Nebol som schopný odpovedať. Na
Sophie som nemyslel už dávno.
Moja manželka vždy hovorila, nech
si preto nelámem hlavu. Sophie vraj
bola hlúpa, ak si len pre
neopätovanú lásku vzala život. A ja
som jej veril. Avšak teraz keď som
nad tým rozmýšľal sa mi nezdala
hlúpa. Len veľmi, naozaj veľmi
nesťastná.
Zabudol si rozprávať, fešáčik?
V hlave sa mi rozozvučal smiech
všetkých tých zločincov.
„Ako sa vás zbavím?“ zašepkal



som potichu, no oni ma aj napriek
tomu počuli.
Budeme tu navždy s tebou, povedal
Matteo.
Zalomil som rukami a do očí sa mi
tisli slzy.
No je tu jedna možnosť, ozvala sa
Sophie. Ak by si napravil všetko to,
čo si spôsobil.
Ako to mám len napraviť? pomyslel
som si.
Život za život, zašepkala Giulia.
„Čože?! Za každý jeden život mám
zabiť nejakých iných ľudí?“
Nie, nám stačí iba jeden život,
zašepkal Antonio.
Vtedy mi to došlo.



Neboj sa, smrť nie je taká hrozná,
ako sa o nej stále tak hovorí,
utešovala ma Sophie. Cítil som
v jej hlase radosť. Asi si myslela,
že ak zomriem, vrátim sa k nej
a budem ju mať rád.
Moje srdce divoko búšilo a musel
som lapať po dychu. V jednej chvíli
som si povedal, že to nikdy
neurobím. Nemohol som tu nechať
manželku len tak, bez žiadneho
slova. A čo moje deti? Nie,
neurobím to! Nie som predsa
samovrah!
No potom sa hlasy v mojej mysli
ozvali ako roj útočiacich sršňov.
Vtedy som bol už rozhodnutý.



Postavil som sa, roztiahol ruky ako
vták pripravený vzlietnuť, odrazil
som sa od zeme a... ponoril som sa
do vĺn.
 


