uvádza
epizódu z literárneho seriálu
TULÁVA
Motorový vozeň s elegantným nápisom Túlava na oboch čelách pristál pri nepoužívanom nástupisku malej stanice. Oproti posunovaciemu rušňu prežratého hrdzou.
„Sme, no... niekde,“ zahlásil Spisovateľ a zaistil brzdy. Pozrel do priestoru za
sebou. Amanda práve vyšla zo sprchy, ktorú sem kedysi namontoval. Ruky mala
skryté pod gumenými rukavicami.
„Vieš, že tu mávaš zasratý bordel?“
„Aspoň sa nenudíš,“ pousmial sa a vzal kliny do rúk.
„Takže, opäť ideme na vzduch?“
„Jop,“ otvoril dvere a zišiel s klinmi dole k náprave. Zaistil ju.
„Vy ste ten muž bez mena?“ ozvalo sa z poza neho. Spisovateľ preglgol. Pozrel za
seba. Na opačnej strane sedel chalan. Amanda vykúkala z dverí a hodila spýtavý
pohľad na Spisovateľa. Pokrútil hlavou
„Ste ten, ktorý príde vyriešiť problém, správne?“
„V podstate?“ Spisovateľ si premeral sediaceho chalana, vôbec na nich nehľadel
pozeral do diaľky. Spisovateľ tam však nič nevidel.
„Mohli by ste pristúpiť o dva kroky bližšie?“
„No,“ Spisovateľ mykol plecami a pristúpil. Tesne za ním na zem dopadol vtačí
trus. Amanda nadvihla jedno obočie.
„Kto si?“ Spisovateľ hľadel na útlu postavu sediacu na panelovom peróne.
„Niekto, kto vám chce pomôcť a potrebuje pomôcť.“
„A vieš kto som ja?“
„Viem aj kto je Amanda,“ pozrel na Amandu, ktorá stuhla v dverách Túlavej. Oči
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mala nezvyčajne rozšírené.
TRHLINY SPOMIENOK
„Odkiaľ ho vieš?“ Amanda zoskočila na zem.
„Proste ho viem,“ pousmial sa, pričom ju stále pozoroval.
„Ty zasran, okamžite vyklop odkiaľ o nás vieš?“
„Vedel som, že prídete.“
Spisovateľ s Amandou si vymenili spýtavé pohľady.
„Počúvaj, ani my sme nevedeli, že tu zakotvíme, ako je možné, že si o nás vedel?“
spisovateľ k nemu prikročil tak aby mu videl do očí.
„Chcete sa mi pozrieť do duše, správne?“ chalan vstal, „tak do toho“
„Ehm,“ Spisovateľ mu hľadel do očí, videl tam bolesť a trápenie. Ubolené oči. Nič
viac nevidel, až na malú iskričku v kútiku.
„Išiel by som do vnútra, byť vami,“ zvrtol sa, „ja si vás ešte nájdem.“
„Ale... ale...“ Spisovateľ pozeral na to ako chalan od neho odchádza. Keď bol
dostatočne vzdialený vymenili si s Amandou opäť veľavravné pohľady.
„Fajn, čo to bolo za psychoša?“ Amanda neotáľala.
„Ja,“ Spisovateľ pozrel na miesto, kde ich pred chvíľou zaskočil záhadný mladík,
„netuším.“
„Netušíš?“
„Dobre, niečo si myslím.“
„Zase si niečo myslíš? Výborne? A?“
„Skôr ma trápi, prečo by chcel, aby sme šli do vnútra?“
„Čo?“
„Odporúčal nám ísť do vnútra.“
„Nasrať,“ obloha odrazu zatemnila a spustil lejak.
„Ehm,“ Spisovateľ tak trochu natlačil Amandu do Túlavej a hneď po sebe zatresol
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dvere.
„Tento raz nejdeme na ubytovňu?“
„Nie. Nie je búrka, len prší,“ vtrhol do obytného priestoru s knižnicou a prehrabával svoje knihy. Amanda opretá o zárubňu sledovala jeho prudké pohyby rukami.
„Čo hľadáš?“
„Niečo veľmi osobné,“ hádzal knihy za seba.
„Vieš ako dlho mi trvalo kým som ich poupratovala?“
„Nie. Mám rád chaos, teraz nič neviem nájsť,“ hrabal ďalej.
„Ech, vy chlapi ste zasrane divní,“ pozrela do okna, ktoré bolo skrášlené narážajúcimi kvapkami. Kútiky úst jej stúpli.
„Super, skvelé, malá zelená knižka v pevnom obale, kde je?“
„Malá zelená knižka?“
„Áno, malá zelená knižka, musela si ju odpratať, kam si ju dala?“
„Nič také tu nebolo,“ spýtavo pozrela na Spisovateľa, ktorý si ju premeral pohľadom.
„Ako myslíš, že nič také tu nebolo?“
„Teda, aspoň ja som to nemala v ruke,“ hupsla na gauč.
„To nie, to nie,“ Spisovateľ prehadzoval naďalej knihy a hrabal v poličkách.
„Čo je v tej knižke? Vysvetlenie toho zasrana?“
„Vážne by si sa mohla vyjadrovať slušnejšie.“
„Naser si.“
„Tak asi nie,“ povzdychol. Sadol si pred poličku.
„Tak?“
„Čo?“
„Čo je v tej knižke?“
„Niečo, čo teraz potrebujem,“ pretrel si tvár.
„A to?“
„Povedal, že nám chce pomôcť, správne?“
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„A tam je tvoj problém?“
„Skoro.“
„Nenávidím keď robíš tajnosti,“ Amanda pozrela na hodiny, „prečo stále stoja?“
„Čo?“
„Hodiny.“
Spisovateľ upriamil zrak na ručičky hrubých hodín a nadvihol jedno obočie.
Pristúpil k nim a zdvihol ich. Otočil ich rubom k sebe. Pozrel na Amandu a druhou
rukou sňal kryt. Odkryl malú zelenú knihu ukrytú v priestore pre mechanizmus.
„A teraz čo?“ pristúpila k nemu a pozerala na malý zelený kožený obal.
„Prestalo pršať.“
„Hmn?“
„Prestalo pršať, poď!“ vyštartoval k dverám, Amanda ho bezhlavo nasledovala.
Vyskočili na nástupisko. Zamkol Túlavú a pozrel na staničnú budovu.
„Horná Štubňa,“ nadvihol obočie a mierne mu naskočili vrásky.
„Čo sa deje?“
„Musíme sa prejsť,“ pozrel na Amandu, ktorá krútila hlavou, „stanica je ďaleko
a bližšie si len tak zaparkovať nemôžem, zavadzal by som.“
„Jasné, prečo nemôžeš mať auto? Ale musíš mať vlak? Ha?“
„Lebo mám rád vlaky,“ potľapkal Túlavú po plechu, „čím skorej vyrazíme, tým
lepšie.“

„Vysratá cesta, vysraté chodenie, vysratá Túlava a jej parkovanie!“
„Nehovor tak o nej,“ Spisovateľ Amande venoval nemilý pohľad.
„Nemôže ma ani počuť, ani keby mohla tak by ma nepočula.“
„Ale ja to počujem, a vadí mi to.“
„Tak to prepáč, nevedela som, že je to tvoja žena,“ Amanda prešla okolo značky
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začiatok obce Horná Štubňa.
„Meh,“ obzeral si jednotlivé domy.
„To tvoje posraté MEH!“
„Mohla by si prestať!“
„A prečo? Hľadáš snáď niečo?“
„MOHLA BY SI PRESTAŤ?!“ hlas zvýšil priveľmi a o to sa mu prehĺbil. Amanda
stíchla.
„Prepáč,“ utrel si tvár, „ja len. Ja len,“ zahrabal rukou vo vzduchu. Chytila mu
ju medzi dlane.
„Ty prepáč,“ pozrela mu do jeho hnedých očí, „tak, čo hľadáme?“
„Presne neviem, ale bol by som rád, keby sme našli toho chalana.“
„Toho, čo o nás vie viacej ako my?“
„Presne,“ pozrel na svoju ruku v jej dlaniach. Pustila ho s úsmevom.
„Mala by si to robiť častejšie.“
„Čo?“
„Usmievať sa,“ pozeral na jej tvár. Prevrátila očami a kráčala hlbšie do obce.
Domy jej prišli radové ale pritom rozličné. Staršie. Ostala oproti preliezačkám.
„Niečo je nesprávne,“ Spisovateľ pozeral rovnakým smerom.
„Nie sú tam deti,“ ozvalo sa spoza nich. Otočili sa. Chalan za nimi stál s rukami
vo vreckách.
„Správne, detské ihrisko bez detí. Kde sú deti?“ pozrel na ihrisko, na Amandu a
potom na chalana, „Tvoje meno?“
„Dávid,“ prezeral si dvojicu pred sebou.
„Dobre, Dávid, čo sa stalo z deťmi? Kde sú?“
„No,“ vytiahol z vrecka pokrčený papier a podal ho Spisovateľovi, „myslia si,
že ich niekto unáša.“
Spisovateľ roztvoril papier, bola na ňom fotka dieťaťa s textom hľadá sa.
„Rodičia sem prestali púšťať svoje deti, pretože začali miznúť.“
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„Len deti?“ Amanda pozrela na prázdny park.
„Niekedy aj rodičia, a vraví sa, že tu nie je bezpečne.“
„Tak prečo tu stojíme?“ spýtavo pozrela na Dávida, ktorý chcel odpovedať.
„Pretože ak by nám niečo hrozilo, vedel by o tom, že?“
Dávid prikývol a Amanda sa otočila na Spisovateľa.
„Chcem odpovede, ako to, že toľko toho vie, čo je ten zelený zápisník a prečo mu
očividne veríš?“
„Upokoj sa, všetko ti vysvetlím,“ pozrel na Dávida, ktorý pokrútil hlavou, „nesnaž sa ma zastaviť, viem, čo si zač.“
„Akoby ste mohli?“
„Pretože vidíš útržky spomienok, ktoré sa ešte nestali, preto vieš, čo bude, ale
nie presne,“ Spisovateľ k nemu pristúpil.
„Ako by ste to mohli vedieť?“
„Moment,“ Spisovateľ otvoril zelené knižku a podal ju chalanovi, „takto.“
„To nie je... vážne? Nie som jediný?“
„V čom nie je sám?“ Amanda k ním pristúpila, vytrhla mu knižku z ruky, „o čo
ide?“ pozrela na ňu, „ty si to vedel?!“
„Zabudol som na to, dobre, netušil som, že sa to stalo, ale...“
„Ale? Kedysi mi plánoval povedať, že vidíš budúcnosť, ha?“
„Ja... ah.. nevidím budúcnosť, dobre?“
„A toto je čo?“
„Útržok spomienky. Mohol som to vypilovať, ale neurobil som to, vzdal som sa
toho.“
„Prečo by ste to robili?“ Dávid si poškrabal nos.
„Nie je nuda prebudiť sa do dažďa o ktorom vieš?“
„No... v podstate je to mierne,... teda skôr... občas nudné,“ Dávid si premeral
Amandu.
„Čo čučíš?“ pristúpila k nemu. Pozrel na jej vztýčenú päsť. Prevrátil oči.
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„Je pravda, že to pochádza z deja vu?“ Dávid pozrel na Spisovateľa.
„Javí sa to tak. Ako si dosiahol pokrok?“
„Tréning,“ pozrel znova na Amandu, ktorá zložila ruku, „mali by sme ísť.“
„Prečo? Snáď sa bojíš, že by som ťa nakopala na ulici?“ štuchla do jeho ramena.
„Hrozí nebezpečie,“ Spisovateľ vykročil, „zober nás niekam, kde sa môžeme pokojne
pozhovárať. A povieš nám o tom svojom probléme.“
„Poďte,“ všetci začali kráčať preč z miesta. Amanda zastala.
„Spisovateľ?“ zdvihla pred seba ruky, od lakťov jej chýbali. Spisovateľ chcel
priskočiť, no Dávid ho zdrapil.
„Čo robíš?“ pozrel na Dávida, ktorý ho hneď pustil a Amanda začala po častiach
miznúť. Keď na jej miesto Spisovateľ dobehol nebolo po nej žiadnej stopy. Spisovateľ pozrel na Dávida.
„To ty! Nechcel si aby som ju zachránil,“ kráčal k nemu.
„Nechcel som, aby si si ublížil.“
„Neverím ti, prečo by som mal!“
„Pretože,“ Dávid zdvihol ruku, „toto“ zmizla mu dlaň. Upieral zrak na Spisovateľa.
„Môj problém je, že mi zmizla sestra. Nájdi nás. Zachráň nás,“ zmizli mu nohy,
no jeho telo stále viselo vo vzduchu, „Uvidíme sa.“
„Do pekla,“ Dávid mu zmizol pred očami. Okolitý svet mu prišiel pokojný, ale pre
istotu zmenil svoju polohu. Netušil, čo má teraz robiť. Kráčal po uliciach Hornej Štubne a prišiel k jednému domu. Nadýchol sa. Zaklopal. Dvere sa s vrzgotom
otvorili. Spisovateľ ich odtlačil a odhalil sa mu priestor pred ním. Malý útulný
domček. Kedysi. Teraz bola všade špina a prach. Okna boli zakryté tmavými závesmi
a podlaha pod ním praskala. Strop bol popraskaný krížom krážom. Otvoril dvere
do izby a zotrel prach zo stola a stoličky. Posadený listoval v malom zelenom
zápisníku. Stránku po stránke. Zhlboka dýchal. Odhodil zápisník do rohu. Chodil
po miestnosti sem a tam. Kopol do stoličky. Vyšiel von. Pozrel na neho, tráva mu
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siahala takmer po lýtka. Vyšiel z brány do ulíc.

Odomkol Túlavú a nastúpil si do nej. Na stanovisku odkryl malý kúsok zrkadla
a pozeral sa na svoj odraz.
„Netušíš, čo sa stalo?“ prehovoril na svoj obraz.
„Nie. Viem toľko čo ty.“
„Do kelu, nemohla umrieť, že nie?“
„Netuším,“ odpovedal mu jeho protipól.
„Musíme ich nájsť. Ju aj toho chalana. Máš dáky nápad?“
„Obaja máme nápad, ísť na to miesto, kde sa to stalo.“
„Dobre,“ Spisovateľ zakryl kúsok zrkadla. Skontroloval či má pri sebe pero a
papier. Nadýchol sa.

Postavil sa pred detské ihrisko. Kráčal pomedzi preliezačky a chytal ich končekmi prstov. Usadil sa na hojdačku a pozoroval domy vôkol. Vzal pero a naškrtal
si rozloženie domov a smerovanie okien. Mohli by niečo vedieť. Vyskočil na nohy.
V jednom okne si všimol tvár. Rýchlo zmizla. Kráčal k tomu domu. K dverám. Zaklopal.
Dvere mu otvorila pani okolo štyridsiatky.
„Dobrý deň, pomôžem vám?“
„Dobrý deň, zisťujem, čo sa tu deje s deťmi, keď začali tak miznúť.“
„Ahá,“ premerala si ho.
„Chcem sa spýtať, či aj vám zmizlo dieťa, alebo niekto.“
„Nie, nie, môj syn je stále doma, je to taký domased, väčšina ľudí zmizla z ih-
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riska. Tam oproti.“
„Mohol by som sa, len tak zo zvedavosti pozrieť z vášho okna a porozprávať sa
s vaším synom?“
„No,“ pozrela na neho, „netuším kto ste.“
„Moment,“ siahol do vnútorného vrecka, chvíľu hrabal až vytiahol odznak na
koženej podložke. Iba ním mávol pred jej tvárou.
„Dobre, poďte, dáte si kávu? Limonádu?“
„Poprosil by som zázvorový čaj,“ prezrel si dom a pozrel na okno v obývačke,
uprostred výhľadu stál elektrický stĺp.
„Taký nemám, niečo iné?“
„Nie, ďakujem, môžem hovoriť s...?“ pozrel na paní.
„Petrom. Samozrejme.“
„Ďakujem,“ nechal sa odviesť k dverám do Petrovej izby. Jeho matka ho informovala o návšteve a pustila Spisovateľa dnu.
„Ahoj Peter,“ Spisovateľ pozrel na chalana sediaceho nad skicárom.
„Dobrý,“ odsekol.
„Máš tu dobrý výhľad na ihrisko.“
„Áno, ale niekedy je hluk otravný,“ chalan si ďalej kreslil.
„Hluk? Nikto tam nie je.“
„Vďaka Bohu. Prečo ste prišli?“
„Pretože tam nikto nie je, kam všetci zmizli?“
„Netuším,“ Peter pokračoval vo svojej činnosti.
„Čo si kreslíš?“
„Dom.“
„Kreslíš aj ľudí?“
„Áno.“
„A nakreslil by si ma?“
„No,“ Peter položil ceruzku a pozrel na Spisovateľa, „dobre, posaďte sa tam na
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stoličku.“ Peter si otočil stoličku a vzal si podložku. Vstal a prešiel k oknu. Na
parapete mal odloženú ceruzku a gumu.
„Urobte si pohodlie, aby ste sa veľmi nemrvil,“ pozrel na Spisovateľa, ktorý si
hľadal správnu pozíciu.
„Koľko to bude trvať?“
„Hodinku? Dve?“ Peťo sa pousmial. Usadil sa oproti Spisovateľovi, ten mu prvý
krát videl do očí. Vzal ceruzu a začal kresliť.
Po šesťdesiatich štyroch minútach Peter zdvihol zrak a prevrátil oči.
„Ten zápisník a pero... zle sa to kreslí,“ vzal gumu a so šibalským úsmevom prešiel po papieri. Spisovateľ skontroloval svoj zápisník a pero v náprsnom vrecku.
Takmer na nich zabudol. PUF. Pretŕčajúca časť zmizla. Spýtavo pozrel na Petra
pred sebou.
„Ani hnúť!“ ukázal mu vo vzduchu gumu, „inak ťa zmažem, ako ostatných.“
„To ty?“ Spisovateľ hľadel na mladého chalana.
„Áno ja. Hlučné decká mi lezú krkom, nenávidím ich. A teraz sa ich môžem zbaviť.“
„To nemôžeš,“ Spisovateľ hľadel na predmet, ktorý mu pred nosom pretŕčal.
„Zastavte ma,“ spustil ruku na papier. Spisovateľ po ňom skočil a vytrhol mu
gumu z ruky.
„Nedovolím ti to,“ vyskočil na nohy a videl kresbu, detailnú.
„Myslíte si, že som blázon?“ Peter sa zasmial a ohúrenému Spisovateľovi vzal
predmet z ruky.
„Kam miznú?“
„Ja sa nestarám, podstatné je, že mám pokoj,“ priložil ju na papier. Spisovateľ
vytiahol pero a zapol jeho elektrizujúcu časť. Takmer sa ňou Petra dotkol.
„Daj mi to,“ Peter zdvihol zrak, no skúsil potiahnuť. Prešiel ním elektrický
výboj. Pustil ju na zem. Spisovateľ ju zdvihol zo zeme.
„No a pre istotu,“ poskladal papier so svojím portrétom. Skryl ho do vnútornej
kapsy. Skontroloval Petra, ktorý ho prebodával pohľadom.
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„Čo urobíte? Zavoláte políciu?“
„A čo im poviem, že si ich vygumoval? Mysleli by si, že som vygumovaný,“ odišiel
z miestnosti.

Spisovateľ kráčal po asfaltovej ceste, alebo niečom, čo cestou chcelo byť. Držal
v ruke dva predmety. Zastal. Pozrel na nich. Pokrútil hlavou. Pozrel na ceruzku,
držal si ju pred očami.
„Hej!“ počul chlapčenský hlas.
„Áno?“ otočil sa na Petra.
„Daj mi to späť,“ kráčal k Spisovateľovi, odhodlaný mu to zobrať.
„Prečo by som to robil?“
„Pretože som za to zaplatil,“ pokúsil sa mu to vytrhnúť z ruky.
„Ty si platil za to, že si robil sluhu?“
„Prosím!“ Peter neveriacky pozrel na Spisovateľa.
„Nevšimol si si?“
„Čo by som si mal všimnúť?“
„Náhody neexistujú,“ Spisovateľ na neho hľadel, „niekto ti to podstrčil, aby si
urobil špinavú robotu namiesto neho.“
„Jasné, zlý čarodej mi podhodil magické umelecké potreby...“ rozhliadol sa vôkol
seba.
„Už ich vidíš?“
„Čo sú zač?“ videl siluety, ktoré ich obkolesovali, „prečo nás obkľučujú?“
„Nás? Teba,“ Spisovateľ pred neho zdvihol ceruzu, „mal si toto, vieš, čo to robí
a si svedok. Presnejšie nechcený svedok.“
„To, to,“ Peter pozeral po pánoch v oblekoch, všetci hľadeli na neho. Kráčali
pomaly, ale pre neho závratne rýchlo.
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„Prosím,“ pozrel na Spisovateľa.
„Prečo by som ti pomáhal?“
„Pretože viete, že som ich nezabil,“ hľadeli si do očí.
„Kvôli tebe neviem, či je Amanda v poriadku. Ani netuším, kde je. Nemám dôvod
ti pomôcť,“ otočil sa chrbtom a kráčal preč z uzatvárajúceho sa kruhu.
„To, to!“ Petrov hlas mizol v šuchote oblekov.
„Ale Amanda by chcela, aby som zachránil koho ide,“ vytiahol pero, „nasrať!“
vrhol sa cez skupinu „slušňákov“ a vytrhol Petra zo stredu. Vytiahol ho na kraj
cesty.
„Takže, čo ste zač?“ namieril na nich deaktivované pero.
„Máme zakázané prezrádzať kto sme,“ povedali jednohlasne.
„Tiež ti to prišlo hrozne.... strašidelné?“ Spisovateľ pozrel na Petra, ktorý len
roztrasene prikývol.
„Fajn, nechcete hovoriť, ale viete kto som ja? Vyzeráte, že niečo viete, tak sa
ukážte,“ Spisovateľ rozprestrel ruky a čakal kým skupina niečo urobí. Jeden zo
skupiny vytiahol z vnútorného vrecka saka dokladovú knižku. Otvoril ju. Odhalil
sa displej s klávesnicou. Zdvihol ho a odfotil si Spisovateľa, ktorý nehybne stál.
Počítač zahlásil SKENUJEM. HĽADÁM TOTOŽNOSŤ. Spisovateľ zvesil ruky. Pozrel na
Petra.
„Prezradí im to vaše meno, prečo okolo toho robíte také tajnosti?“
„Mám na to svoje dôvody. Skutočne mám,“ nadýchol sa počul ako malý počítač zapípal a zahlásil.
„OSOBA NEEXISTUJE, NEZNÁME HODNOTY,“ skupina ľudí v oblekoch si ho premerala.

„To nie je možné,“ chlapík sediaci pred širokouhlou obrazovkou sa naklonil nad
jedinú fotku osoby, ktorú mal, „on je doslova nikto, bez záznamu. To sa nedá,“
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pozoroval video, ktoré sa nahrávalo, „ale však nadlho už nebude bez evidencie.“

„Kto ste?“ chlapík s počítačom pristúpil. Spisovateľ urobil krok dopredu a vypäl
hruď.
„Volajú ma Spisovateľ, pretože prinášam konce,“ pero sa aktivovalo, no tentoraz
neelektrizovalo. Ale spôsobovalo rušenie signálov. Počítač v chlapíkovej ruke
stratil signál a nahrávanie videa prestalo.
„A nikto ma nebude zaznamenávať, nejestvujú moje fotografie, nie som na žiadnom
videu, nikde. Jasné?“ vytrhol chlapíkovi počítač a hodil ho o zem. Dupol po ňom.
Chlapík medzičasom vytiahol nôž a napriahol sa. Peter zdrapil Spisovateľa dozadu, chlapík rozbehnutý a odhodlaný zaboriť čepeľ do Spisovateľovej hrude stratil
balans. Spisovateľ mu chytil zápästie a zhodil ho na zem. Spisovateľ priskočil a
vytrhol mu nôž z ruky. Priložil mu ho na krk.
„Kto za toto môže?“
„Kto si?“
„Spisovateľ. A hovor, lebo ťa ukončím!“
„Sprav to!“ chlapík v obleku zdvihol pohľad na Spisovateľa. Ten odhodil nôž do
trávy.
„Som lepší,“ Spisovateľ odstúpil a počkal kým sa chlapík pozviechal. Spisovateľ ohrnul nosom a premeral si skupinu pred sebou. Chlapík pred ním vytiahol z
vrecka malú strelnú zbraň. Odistil ju v momente, keď zapískali pneumatiky rušené
škrípaním bŕzd. Zastal pri nich čierny Passat. Vystúpil chalan v slimkovej košeli.
O hlavu nižší od Spisovateľa.
„Prestaňte!“ pozrel na skupinu ľudí, „toto ma zaujíma. Nikto.“
„To budem ja,“ Spisovateľ nahodil široký úsmev a pozrel na skrčka.
„Ako môžete byť nikto?“
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„Nikto ma neviduje,“ mykol ramenami. Pričom si jedno oprášil.
„Všetci sú kontrolovaný a...“
„Sklapni,“ Spisovateľ k nemu prikročil s ceruzkou v ruke, „a vysvetli mi, ako
toto funguje.“
„Rád,“ skrček sa uškrnul, „nakreslíš, čo chceš zmazať a vygumuješ to. A je to.
Je potom.“
„Na to som už prišiel,“ Spisovateľ prelomil ceruzku na dve časti.
„Chceš vedieť kam zmiznú, že?“ skrčok pozeral na Spisovateľa, ktorý mu hľadel
do očí.
„Prečo miznú? To kam je druhoradé,“ vyceril zuby.
„Pretože ich potrebujem, preto. Inak, ty sa na moje meno nespýtaš? Spisovateľ?“
„Tvoje meno ma nezaujíma, nemá cenu sa o ňom baviť,“ zhlboka sa nadýchol, „kde
sú?“
„Odpoveď máš vo vrecku,“ skrčok pozrel na spýtavý Spisovateľov pohľad. Vytiahol
z vrecka poskladanú kresbu. Pozrel na nízkeho chlapíka.
„Si zvedavý?“
„Stále sa pýtam prečo,“ zhlboka dýchal a zvieral plastickú gumu v pravej ruke.
Peter pomaly ustupoval.
„Všetky odpovede,“ pobádal ho rukou.
„Myslíte si...“
„Že si taký blázon aby si to urobil? Heh. Myslím si, že si veľmi zvedavý. Preto
to urobíš.“
Spisovateľ na neho hľadel a začal po sebe gumovať, čakal bolesť. Nič. Len mizli
jeho časti. Začal gumovať ruku a hlavu. Prerývane. Netušil, ako prejde celý. Peter
zdrapil gumu a vygumoval zvyšok. Spisovateľ zmizol.
„A teraz ty,“ skrčok pozrel na Petra, ktorý stál s gumou nad papierom, „viete
čo s ním.“
„Rozkaz,“ všetci na neho namierili zbrane. Peter zvesil ruky s hlbokým nádychom.
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„Si v poriadku?“ Amanda pozrela na Dávida, skontrolovala si ošatenie.
„Áno,“ prezrel si miestnosť okolo seba. Holé betónové steny poznačené stekaním
smradľavej tekutiny.
„Ani sa ma...“
„Si v poriadku, nemusím sa ťa pýtať,“ prebodol ju pohľadom.
„Ty za...“
„sran. Áno, áno, viem. Vážne by si sa mala vyjadrovať slušnejšie,“ nevidel dvere,
len malý priezor pri plafóne, kade prenikalo denné svetlo.
„Ani netušíš kto som?!“ natiahla ruku smerom na jeho tvár.
„Prestaň,“ zdrapil ju za zápästie, „Amanda stačí,“ hľadeli si do očí.
„Nenávidím ťa,“ vytrhla sa mu.
„Fajn,“ obzrel si podlahu zakrytú sušenou slamou, „ale teraz poďme vymyslieť,
ako sa odtiaľto dostaneme.“
„Pod slamou,“ hodila sa na kolená a začala hrabať. Pozrela na jeho pohľad: „Čo
je?“
„Nič tam nie je a ani nebude,“ stál obďaleč.
„Ako to môžeš vedieť?“
„Amanda,“ pozrel na to ako odhadzuje stohy slamy, „pamätáš si tú fontánu?“
„Fontánu?“ zdvihla zrak a pozerala na neho.
„Tú pri ktorej ťa našiel?“
„Ako by.... jasné!“ vyskočila na nohy, „vy sa poznáte a on si chcel urobiť zo mňa
blázna. A tak ťa takto využil,“ zdrapila ho za golier, „ale to sa ti nevyplatí za...“
buchot a praskanie. Vymenili si spýtavé pohľady.
„Toto sa ti nebude páčiť.“
„Prečo myslíš?“
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„Pretože mne sa to nepáči už teraz,“ chytil ju okolo drieku a hodil ju do slamy.
Stena za ním popraskala. Odhalila priechod. Zavanul studený vzduch. Stál chrbtom
ku diere.
„Zbohom,“ usmial sa a roztvoril ruky. Mechanické chápadlo ho dvakrát omotalo
a nadvihlo. Kovový rachot sa naďalej blížil. Amanda pozrela na Dávida, ktorý
zatvoril oči. Pristúpila k nemu. Pozrela na mechanickú konštrukciu, ktorá Dávida
pevne zvierala. Rukou mu pohladila tvár.
„Toto som nečakal,“ v hrdle mu schlo.
„Prečo si sa obetoval?“
„Pretože som vedel, že sa stane niečo zlé. A je jedno akú máš schopnosť, alebo
technológiu, záleží na tom, ako ju využiješ. Ja som sa rozhodol pomôcť ti,“ cítil
ako mu chytila tvár do oboch rúk.
„Priprav sa na hlboký nádych,“ oprela si svoje čelo o jeho.
„Čo?“ zhlboka sa nadýchol, keď pocítil prudké trhnutie. Obaja dopadli na zem,
cítil ako dopadol na Amandu. Mechanická ruka ho stále zvierala.
„No pekne vy dvaja,“ Spisovateľ prišiel s aktívnym perom, ktoré osvetľovalo
miestnosť.
„No, čo, nechcela som, aby stratil nádej,“ prevrátila Dávida.
„Ako to, že som to...“ Dávid pozrel na mechanickú ruku.
„Nevidel, netuším. Nebudeš vidieť všetko, teraz vstaň!“ Spisovateľ pozrel na
Amandu.
„Áno?“ spýtala sa ho.
„Čo áno?“
„Tvoj pohľad, niečo ťa žerie?“
„Si v poriadku?“
„Áno,“ Amanda nerozumela, pretože Spisovateľ vyrazil do dlhej chodby.
„Tvoj priateľ mi príde nevrlý,“ Dávid pozrel na vzďaľujúce sa pulzujúce svetlo.
„Nechodíme spolu,“ vykročila dopredu, „mal by si to vedieť.“
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„Ach,“ Dávid zvesil hlavu, „ženská.“
„Počujem ťa,“ ozvena krokov znela v tmavom tunely. Spisovateľ zastavil namieril
svietidlo pred seba.
„Stojte a buďte ticho,“ zatajil dych a hľadel pred seba. Amanda žmúrila v tme.
Neúspešne. Dávid zvesil hlavou a zavrel oči.
„Dávid?“ šepol na neho Spisovateľ.
„Žena. Matka. S dieťaťom,“ nadýchol sa, „neškodná.“
„Dooobre,“ Spisovateľ zdvihol svetlo nad seba. Trojica pomaly kráčala dopredu,
vzlykanie započuli aj Dávid s Amandou. Vymenili si spýtavé pohľady. Svetlo ožiarilo ženu, ktorá zvierala dieťa v náručí. Po tvári jej tiekli slzy.
„Už je dobre,“ Spisovateľ si k nej čupol a pozrel do jej očí. Začala krútiť hlavou.
„Nie, nie je,“ pozrela do tmy, „tu nikdy nebude dobre, „m-mô-môj ch-chla-chlapchlapček.“
„Je tu, v poriadku,“ pohladil sotva dvojročné dieťa, ktoré sa túlilo na matkinu
hruď. Ona zdvihla pravú ruku a ukázala do tmy. Spisovateľ namieril svetlo smerom,
ktorým ukazovala. Na vlhkom betóne a špine ležali kosti. Väčšie. Ale stále detské.
Spisovateľ sa zhlboka nadýchol a vyskočil na nohy. Pozrel Dávidovi do očí.
„Vyveď ich odtiaľto, máš dar, dokážeš to,“ podal mu písadlo. Dávid prikývol.
„Choďte s ním,“ zdvihol ženu, ktorá pozrela na Spisovateľa, „zachráňte sa a svoje,
uh, druhé dieťa.“
„Ale,“ Amanda prikročila k Spisovateľovi.
„Bež,“ pozrel na ňu, „žiadne ale, proste choď!“
Pozrela na neho. Pozrela na Dávida, prikývla. Znova pozrela na Spisovateľa.
„Daj si pozor,“ vykročila za Dávidom nesúcim svetlo.
„Zbohom,“ šepol Spisovateľ miznúci v temnejúcom tunely. Kroky utíchali, viacej
vnímal kvapkanie vody. Rukou sa pridŕžal steny a kráčal vopred. Začul kovové
hrkanie. Vrčanie a škrípanie. Hľadel pred seba, no nevyskytovalo sa tu žiadne
farebné spektrum, takže nevidel stále nič. Len kráčal dopredu popri stene. Žbln-
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kotanie pri jeho krokoch mu prišlo stále hlasnejšie a hlasnejšie. Tak ako tlkot
jeho srdca. Začul kovové klapnutie, ktoré sa s hlasnou ozvenou zarylo do jeho
myšlienok. Striaslo ním.
„D’Arvit!“ pred ním sa rozžiarilo bledomodré bodové svetlo. Zastal a hľadel na
osvetlené mechanické paže. Vlnili sa pred hlavným telesom, ktoré modrým svetlom
zameriavalo svoju obeť. Žiarilo na Spisovateľa. Zavrel oči a sklopil zrak. Cítil ako sa vzduch okolo neho rozvíril a mechanická paža vyrazila jeho smerom.
Svišťal vzduchom. Zozadu zacítil ako ho niekto ťahá k zemi za ramená. Otvoril oči,
mechanické chápadlo presvišťalo ponad neho. Dopadol na zem a zbadal Amandinu
tvár, ukázala nad ním perom, ktoré žiarilo a elektrizovalo.
„Amanda...“
„Sklapni, toto sú naše spoločné sračky! A nenechám ťa v tom samého, Dávid si
poradí, ale ja bez teba nie.“
„Amanda!“
„Hovorím ti...“
„Amanda, dole!“
„Čo?“ klepeto mechanickej paže ju podobralo okolo pása a švihlo ju prudko o
stenu.
„Výborne,“ Spisovateľ pozrel ako sa k nej blíži druhé chápadlo s motorovou
pílkou. Vystrel sa a rozbehol sa k nej. Hlavu mala zvesenú na hrudi. Pero stále
zvierala v ruke. Ďalšie chápadlo ho uchopilo a zdvihlo do vzduchu. Čelom ho vrazilo do steny vedľa Amandy. Ruky mal rozčapené vedľa tela.
„Vybovne, tevaz tu umieieme obaja,“ skúsil sa odsunúť. Bzukot motorovej pílky
silnel. Amandina hlava stále visela v rovnakej polohe ako predtým a Spisovateľ
hľadel do steny.
„Vybovne, posvedné, co uvidvím pved smvtou je stvena. A vevmi zbívzka,“ tľapol
rukami o stenu. Zakopol dozadu. Pätou kopol do kovovej paže. Motorová pílka zastala vo vzduchu. Mechanický klikanie a škripotanie zmenilo svoje smerovanie od
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Amandy k Spisovateľovi.
„Zachváním ťa naposvedy, ave ven na chvilku,“ zavrel oči a znova kopol do mechanickej paže. Počul ako sa k nemu vrčanie pílky blížilo. Stále mu bzučalo za
krkom, no necítil bolesť. Vrčanie, kovové škrípanie a zrazu. Z ničoho nič. Pocítil
ako ním prešiel elektrický výboj, ktorý prehol jeho telo do neprirodzenej polohy.
Zhlboka dýchal so zaklonenou hlavou. Mechanizmus ho zdvihol do výšky, kde videl
ako Amanda držala do mechanickej paže zabodnuté pero. Zdrapili ju ďalšie dve a
vytrhli ju zo steny. Krčovito držala predmet v ruke, takže ho vytrhla a odletela
spolu s ním do čierno čiernej tmy. Pero zhaslo v diaľke.
„Amanda!“ zakričal do tmy. Zariadenie sa na neho otočilo a premeralo si ho svojím modrým okom. Teraz, keď na neho videl zhora videl cez prieduchy na hornom
kryte. A celkom ho zaskočilo čo videl. Osvetlený priestor, uprostred ktorého bol
nastoknutý mozog a zasieťovaný do okolitých zariadení. Celý obraz sa začal od
neho vzďaľovať, teda lepšie povedané, začal sa vzďaľovať on. Dopadol na studenú
a vlhku zem. V diaľke videl modrý bod, ktorý sa skokmi začal k nemu približovať.
Vstal. Rozbehol sa naprieč chodbou, keď začul za sebou kovové rinčanie a ženský
výkrik. Strhlo ním a pozrel späť do chodby. Zhlboka dýchal, okamžite si však
uvedomil, že spravil šerednú chybu. Nehorázne šerednú. Modré svetlo mu svietilo
priamo do tváre. Odtieň sa zmenil na prenikavo červenú a chápadlá cvakli. No
Spisovateľ už opäť raz vzal nohy na ramená. No v tme nekontroloval kadiaľ beží a
v plnej rýchlosti narazil do steny. Cítil ako mu praskol nos. Opäť ležal na zemi.
V tomto momente rozmýšľal, či by nebolo jednoduchšie ostať ležať a užívať si aspoň
tých posledných pár chvíľ, ktoré mu ostávajú. Otrel si nos. Cítil krv. Hmatom aj
čuchom. Povzdychol a vyskočil na nohy. Už ho nesledovalo len jedno červené svetielko. Ale dve. Vlastne štyri, ale to zistil, až keď našiel cestu iným smerom. A
tadeto to tiež nebola najšťastnejšia cesta. Zacítil ako mu kov omotal nohy a ruky
a celé jeho telo skončilo vo vzduchu. Pílku tentokrát osvetlilo svetlo. A zároveň
na seba upozornilo niekoľko ihiel. Zatvoril oči. No v tú ranu uvidel svojho otca,

20

ktorý mu často hovorieval, že strachu treba čeliť čelom a nie zbabelo utekať. Mal
možnosť uctiť si ho naposledy. Otvoril oči. Stroje pred ním nesvietili. Bol v absolútnej tme. Nemal potuchy, čo spôsobilo ich kolaps. Viac ho však hnevalo, že mu
nebol umožnený pohyb.

Dávid pustil veľké červené tlačidlo na pulte pri stene. Všetky obrazovky vo
veľkej sále boli čierne. Bez prúdu. Pozrel vôkol seba. Obyčajná klávesnica a päť
širokouhlých monitorov. Žena s dieťaťom si prezerali priestor tak isto. Najviac
ona, skúmala zatvorené kovové skrine. Prázdne police a potom police s externými
harddiskami. Dávid otočil tlačidlom spustenia elektrického prúdu, ktoré skočilo do
terajšej polohy pri tom, ako zatlačil červené tlačidlo. Našiel spúšťacie tlačidlo
počítača. Všetky obrazovky zareagovali okamžite. Blikli. Chvíľu trvalo, kým naskočil systém. Ale Dávid sa venoval len jednej obrazovke, kde boli štyri videá a
na každej videl na modro osvetleného Spisovateľa vo vzduchu. Našiel obrazovku s
ovládaním a začal ťukať do klávesnice. Nikdy neprogramoval, nemal by to vedieť.
Ale vedel, že tento moment príde a presne vedel, čo ma zmeniť. Zdrapil mikrofón
a tri krát do neho klepol. Spisovateľ na obraze zmätene vrtel hlavou.
„Spisovateľ?“
„Dávid?“
„Áno Dávid. Mám ich pod kontrolou.“
„Ako?“
„Našiel som riadiace centrum.“
„Výborne, vieš ma uvoľniť a naviesť?“
„Myslím, že by to nemal byť problém. Ale viem ťa sem aj dopraviť.“
„Nevidíš, kde je Amanda?“
„Nie.“
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„Tak ma doveď do velína! Bude potrebovať našu pomoc.“
„Už ťa sem nesiem,“ Spisovateľ na obraze ostal zdvihnutý vo vzduchu, no zariadenie s ním putovalo po chodbách a svietilo na zem. Kontroloval, či neuvidí Amandu.
Neuvidel. Skončil v riadiacej miestnosti, kde našiel ženu s dieťaťom. Myklo ňou,
okamžite sa však upokojila, keď si uvedomila kto to je.
„Kde je Dávid?“
„Ten chalan? Zobral si baterku a šiel tamto, do čiernej tmy.“
„Dávid!“ zaúpel Spisovateľ do tunela a pozrel na displeje. Skúsil zmeniť pohľad
na mapu, no v odraze za ním stojí starý pán. Šedivý a zhrbený. Drevená barla ho
držala ako tak na nohách, aj keď ňou triasol. Spisovateľ pozrel na pána, vyzeral
vitálnejšie. O niečo živšie, ale stále starý a roztrasený dedo.
„Mladá krv,“ vysúkal zo seba starček a zdvihol palicu, „ani neviete, ako dobre
robíte, že sem chodíte!“
„Dobre?“
„Kto je najviac pohrešovaný?“
„Deti,“ Spisovateľ si premeral staríka.
„Presne, to je účel.“
„Účel? Viete čo? To je jedno, aj tak vás zastavím a tie deti vrátim domov...“
„Obávam sa, že to nepôjde.“
„Heh.“ Pristúpil k nemu.
„Ženu som uspal,“ pozrel na ženu, ktorá spala na stoličke a uchopil jej dieťa,
„teraz sa pozri, čo s deťmi čoskoro urobím.“ Chlapec nerozumel tomu, čo sa okolo
neho deje. Ale začal do starček trieskať a mykať sa. Až kým z dieťaťa neostala
kostrička, ktorú starček pustil na zem. Vyzeral mladšie, vlasy mal dohneda a menej
vrások.
„Ste netvor!“
„Kompliment,“ zdrapil Spisovateľa za ruku, „teraz si na rade ty.“
Spisovateľ pozrel na vlastnú ruku. Cítil, že starček má pod rukou zabudovanie
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zariadenie, ktoré z neho saje.... nevedel to pomenovať. Niečo. Netušil, ako by to
mohlo fungovať. Možno dáka tkanina, omladzovanie buniek podľa novšieho modelu.
„Koľko máš? Dvadsať päť?“
„Uži si to,“ Spisovateľ sa mu vyškeril do tváre, keď zbadal ako starčekove vlasy
znova zbeleli. Začali sa mu podlamovať kolená a ustúpil od Spisovateľa.
„Ako! AKO!“ starček dopadol na zem. Spisovateľ vzal drevenú barlu a zlomil ju
na dve.
„Ako môžeš byť starší než ja? Stopäťdesiat rokov a pomaly sa rozpadám a ty...
ty si úplne vitálny...“ starčekov hlas utíchol v Spisovateľových ušiach. Počul len
ozvenu svojich krokov. Cítil ako mu prameň vlasov zožltol a okamžite ohnedol späť
na pôvodnú farbu. Preniklo to ním. Kráčal v tme. Rukou hmatal stenu, ktorá ho
viedla do útrob spletitých chodieb a systémov.

Dávid prerazil priečku, ktorá ešte pred chvíľou rozdeľovala dve chodby. Amanda
stála opretá o zábradlie, pozerala sa do veľkej osvetlenej haly pod sebou. Dávid
k nej pristúpil. Pozrel dole. Deti, veľa detí. A mladé ženy, ktoré ich objímali.
„Ten zasratý zasran dosratý si to vypije,“ Amanda stále pozerala na deti pod
sebou, nemohli ju počuť.
„Ehm...“
„Sklapni,“ Amanda ani na neho nepozrela.
„Fajn, fajn, ale...“
„Žiadne, ale. Musíme vymyslieť, ako ich odtiaľ dostať.“
„Dobre.“
„Som rád, že sme sa zhodli,“ Spisovateľ sa vynoril z tmy. Amanda mu skočila
okolo krku.
„Dosť objímania, máš moje náradičko?“
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„No,“ siahla do vrecka a vytiahla dva kusy, čo ostali z pera.
„Do ri...“ zakryla mu ústa.
„Si mierne hlučnejší než ja, počuli by ťa,“ Amanda pozrela na Dávida, „inač,
super, že sme to všetci prežili.“
„Dobre. Dávid?“ Spisovateľ pozrel na mladého chalana.
„Uhm?“
„Potrebujem aby si našiel v ovládacej miestnosti, niečo čoby otvorilo túto halu,“
ukazovákom ukázal na veľké kovové dvere.
„Fajn,“ Dávid sa zvrtol, no Amanda ho zdrapila za ruku.
„Daj si pozor,“ pozrela mu do očí.
„Dám,“ pustila ho a on zmizol v tme s malým svetielkom nádeje.
„Bolo to zbohom?“
„Nie,“ odvetil jej Spisovateľ, „na to je moc šikulka.“
„To nehovoríš často.“
„A ty nevyzeráš, žeby si ho mala rada, alebo nevyzerala si.“
„Zachránil nám krky, či?“
„Zatiaľ, áno,“ pozrel na šmykľavku v rohu haly, „milujem šmykľavky!“
„Čo?“ no to už Amandu ťahal za ruku na začiatok šmykľavky. Už ju takmer spustil,
keď v tom mu ju mechanická paža vytrhla a on stratil balans a zletel doluznak.
Skončil tvárou na zemi pri deťoch. Zaprel sa rukami o zem, no počul ako mu praskajú a vŕzgajú kosti. Pozrel hore. Amandu mechanická obluda držala vo vzduchu.
„Do...“ pozrel na deti vôkol seba, prevrátil sa. Mechanické modré oko ho pozorovalo. Zhlboka dýchal, ledva stál, pravé koleno ho príšerne bolelo.
„Spisovateľ,“ mechanický skreslený zvuk vyšiel z mechanického zariadenia. Amanda rukami tlačila do pevného zovretia. Kožu už mala v páse červenú od prekrvenia.
„Prečo o tebe nie je záznam?“ starý hlas Spisovateľa znepokojil, „prečo nikto
nesmie vedieť tvoje meno? Alebo tvoj vek? Koľko máš rokov? Sto päťdesiat? Dvesto?
Dozvie sa to tvoja priateľka pred tým, než ju rozpolím na dve časti?“
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Amanda mu venovala veľmi spýtavý pohľad.
„Prepáč,“ nevyslovil to, len pohol ústami. Rozumela mu, preto smutne prikývla a
zvesila ruky.
„Som Spisovateľ a mám dvadsaťsedem rokov!“
„Iste,“ mechanické oko na neho stále prenikavo hľadelo, „ale to je jedno. Dobre
vieš, že nenechám tie decká odísť. Ani nikoho mladého. Ani tú paní čo si tu nechal.
Už nie je. Zachránila ma. Tvoj vek ma skoro zabil, ale jej ma priviedol späť k
vitálnosti. A preto si pôjdem tie deti zobrať okamžite. A potom aj mojich poskokov
vonku, ten čo ich vedie, je pomerne mladý, nebolo by super, keby som omladol a
nikto by to neprežil? Bolo.“
Spisovateľ hľadel na Amandu, ktorá si pod sebou prezerala nevinné tváričky
detí. Stále držala v ruke dve časti Spisovateľovho pera. Pustila ich k zemi. Toto
je jej koniec. Hovorila si to v hlave, a niečo podobné si hovoril aj Spisovateľ.
Netušil, ako odtiaľto vedie cesta. Pozrel na kovové dvere a na dva kusy svojho
zariadenia. Batéria to už mala za sebou, nedokáže ich otvoriť. K Amande sa nedostane, šmykľavka je príliš strmá na vyjdenie hore. To nedá. Hlasný nepríjemný
piskot šokoval všetkých, pretože bol navyše okrášlený o mechanický vrzgot z mechanizmus. Amandine oči skoro vyskočili z jamôk.
„Pardón,“ ozval sa mladší hlas, „ja len stlačím toto.“ Počuli kliknutie a hneď
na to zasyčala hydraulika. Kovové dvere vo svojom strede odhalili slnečné svetlo.
Medzera v sprievode škripotu rástla. Deti s mamami mohli vyjsť. Spisovateľ hľadel
na Amandu.
„Toto nie je koniec! Chuligán!“
„Vážne? Chuligán?“ Spisovateľ v svetle videl krytiny stien. A jedna viedla až
na plošinu nad ním. Zo steny vytrhol kryt ventilácie. Dúfal v rebrík. Pozrel do
šachty. Hore prenikalo svetlo. Cez mrežu. Vliezol do šachty. Zaprel ruky aj nohy
a liezol smerom hore.
„Možno si zachránil deti, ale ty to neprežiješ!“ chrapľavý starý hlas nasledoval
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zvuk rozbitia, najskôr skla. Spisovateľ pridal. Na úrovni krytu ventilačnej šachty
siahol do vnútorného vrecka.
„Jasne,“ prevrátil oči a pobozkal si hánky na ruke. Udrel päsťou do mriežky.
Vypadla na mrežovanú podlahu. Vyliezol von. Dobehol k Amande, zdrapil ju za
ruky, práve keď mechanické zariadenie so sebou hodilo cez zábradlie. Spolu s ňou.
Zovretie povolilo a tak ju Spisovateľ držal v náručí dolu hlavou visiac zakliesnený nohami o zábradlie. Jeho sako padlo Amande na tvár, pričom ho mal stále na
rukách.
„Nerozmýšľal si nad zmenou oblečenia?“ Amanda otrepala hlavou tak, aby jej ju
sako nezakrývalo.
„Určite nie.“
„Dobre ty mudrlant, čo teraz?“
„Veríš mi?“
„Nie.“
„Tak sa pusť,“ pozrel na ňu a žmurkol.
„Do pekla s tebou,“ obaja roztvorili zovretie. Dopadla do sfukujúceho bazénu
sivastej farby. Zdvihla palec smerom k Spisovateľovi. Ten kývol a rozbehol sa.
Zdvihla dva kúsky rozlomeného písacieho zariadenia. Spisovateľ bežal tmavou
chodbou do riadiaceho centra. Dúfal, že nebude neskoro. Počul rachot a krik.
Nezastavil, zrýchlil. Rozlomil presklené dvere, keď skočil do miestnosti. Starý
chlapík držal Dávida pod krokom opretého o stenu.
Pozrel na Spsiovateľa.
„Ty hovädo!“ napriahol na neho revolver. Spisovateľ zdvihol obe ruky.
„A ty Dávideček. Hľadáš svoju sestru, čo? Tú úbohú štetku, čo?“
„Ako sa opvažuješ...“ starcova päsť prerazila Dávidovou sánkou. Spisovateľ chcel
prikročiť, no starec vystrelil smerom na jeho nohy.
„Čo nevidieť, ju stretneš,“ chechot napĺňal riadiacu miestnosť. Dávid skočil odhodený na zemi. Zhlboka dýchal.

26

Spisovateľ zvesil ruky, keď mu starček ukázal hlavňou revolveru na čelo.
„Nikdy som si nemyslel, že sa ma niekto pokúsi zastaviť! A už vôbec nie, že sa
mu to podarí!“
„Zmier sa s tým.“
„Pán je vtipný, čo?“ starec odistil.
„Nikdy nebudem vedome vážny, vážne nikdy.“
„Máš dojem, že mám náladu vtipkovať?“ stlačil spúšť. Tiché kliknutie, „Čo?“
„Problémy?“
„Uhm?“ pozrel na Spisovateľa, ktorý mu vytrhol revolver a namieril ním do zeme.
Stlačil spúšť. Hlasný výstrel ohlušil všetkých troch.
„Funguje,“ namieril starcovi na čelo, „ts, ts, ts. To sa nám karty pomiešali.“
„Spisovateľ,“ Dávid na neho pozrel, „to nie si ty.“
„Možno som.“
„Nie si. Neubližuješ, to bol tvoj sľub.“
„Vydrž,“ pokynul starčekovi a obrátil svoj zrak na Dávida, „odkiaľ vieš o mojom
sľube?“
„Ehm.“
„Ale nie. Nezastrelím ťa,“ pozrel na starca a ustúpil, „ale on určite áno.“
Mladý chlapík v obleku so zbraňou na starca mieril.
„Takže ty by si ma bol býval zabil? Hahaha,“ priložil mu zbraň na tvár.
„Nie, nie, ako?...“ studená hlaveň mu skončila v ústnej dutine za sprievodu nezrozumiteľného mumlania.
„Sklapni!“ ozval sa výstrel. Starec dopadol s rozstrelenou hlavou. Dávid šokovane pozeral na tú situáciu. Spisovateľ k nej smeroval chrbtom.
„Ty zmizni, lebo mamičky vedia, že v tom ideš. Neodpustia ti.“
„Fajn,“ odkráčal z miestnosti.
„Zapol si ten mikrofón na rozhlas?“
„Ehm. Áno, vieš, že áno,“ Dávid zatlačil tlačidlo mikrofónu na riadiacej doske.
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Skrčený pod ňu nahmatal mikrofón a vytrhol ho.
„Čo je toto za miesto?“ Spisovateľ hľadel vôkol seba.
„Netuším, ale malo by sa to tu zabetónovať. Tieto hrôzy.“
„Dúfam, že na to dohliadneš.“ Amanda k nemu pristúpila.
„No, niekto by na to dohliadnuť mal, nie?“
„Určite,“ pozerali si do očí. Spisovateľ pozrel na kostru nebohej ženy. Sklopil
zrak a pozrel na kostričku dieťaťa. Pokrútil hlavou. Vytiahol zápisník a siahol
do vrecka. Amanda ho tľapla po ramene a podala mu zlomené pero. Vzal si časť s
tuhou. Vytrhol ju a kryt odhodil na zem. Pozrel na Amandu.
„To je koniec, nie?“
„Snáď,“ preglgol a napísal si poznámku do svojho zápisníka, „ale nikto by nemal
používať jeho technológiu.“
Zdrapil do dvoch prstov starcovu ruku. V strede dlane mal namontovaný krúžok s
dvoma vodičmi. Vyhrnul mu rukáv. Na predlaktí mal na kožené puzdro primontované
zariadenie. Rozopli mu s Amandou puzdro a položili ho na zem. Spisovateľ po ňom
dupol. Súčiastky sa rozsypali po zemi.
„Zabetónovať.“
„Samozrejme,“ Dávid pozrel na Spisovateľa, ktorý pozrel do tmy.
„Amanda, poďme k Túlavej.“
„Fajn, len, moment,“ venovala pohľad Dávidovi a žmurkla na neho, „si dobrý
chalan.“
„Spisovateľ,“ Dávid pozeral do zeme.
„Áno?“
„Chcel som pomôcť s jedným problémom.“
„Pamätám si. Ide o tvoju sestru?“
„Žije?“
„Netuším.“
„Aká je šanca?“ Dávid hľadel na svoje chodidlá, keď ho Amanda objala.
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„Skús sa pozrieť medzi ľudí, ktorý vyšli von.“
„Ak tam nebude, tak?“
„Radšej na to nemysli.“
„Chápem,“ pozrel na Spisovateľa, po tom, čo ho Amanda pustila, „tvoj sľub.“
„Odkiaľ?“
„Netuším.“
„Netušíš. Heh.“
„Naozaj. Proste som ho poznal, hneď ako som ťa uvidel. Chcel som vedieť tvoje
meno.“
„A videl si sľub.“
„Áno.“
„Tak som ho dodržal.“
„Nerozumiem.“
„Moje meno, to kým som býval ublížilo mnohým ľuďom, preto som naň zanevrel.“
Dávid hľadel na Amandu, ako kráča k Spisovateľovi a rukou ho berie so sebou
do tmavej chodby.

„Ahoj kráska,“ Spisovateľ tľapol po Túlavej a odomkol ju. Amanda vyšla po schodíkoch a otvorila dvere. Vošla dnu.
Spisovateľ vošiel dnu, stále pozoroval Amandu. Sadla si na pohovku. Šokovane
pozrela vedľa seba, keď ju nadvihlo pri tom, čo si k nej sadol Spisovateľ.
„Bolo by pekné na chvíľu sa posadiť a trochu spomaliť, nemyslíš?“
„Ehm?“ pozrela do okna a potom späť na Spisovateľa.
„Vieš, čo som dlho nerobil?“
„Nie.“
„Nečítal knihu,“ sklonil sa k polici, ktorá bola naplnená pár knihami.
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„Vieš, že na Spisovateľa máš pomerne málo kníh?“
„Podľa mňa tak akurát.“
„Čakala som niečo viacej, aj keď tie písacie stroje to dosť kompenzujú.“
„Vidíš. A napokon, ako mi raz povedala kamarátka, ‚Knihy nemajú byť nábytkom
ozdobujúcim dom, ale potravou, ktorá napĺňa dušu.‘ Ale netuším, kto ten citát povedal ako prvý.“
„Pekný citát. Neodchádzame?“
„Ešte nie,“ vzal knihu a posadil sa späť. Roztvoril ju na záložke. Amanda na
neho stále nechápavo hľadela.
„Amanda?“
„Spisovateľ?“
„O čo ide s tebou a Dávidom?“
„Ehm. Myslela som, že je to dáky vtipálek, ale,“ nadýchla sa, „je to celkom dobrák.
Napokon nás pár krát zachránil.“
„A my sme nedokázali nájsť jeho sestru.“
„Ani sme sa nesnažili, alebo mi niečo ušlo?“
„Kde ste boli, keď vás zmazali?“
„Uhm. V cele? Alebo kobke,“ udrela sa po čele, „to je ono, schoval ju inam,“ vyletela z Túlavej. Spisovateľ pozrel na to ako bežala späť do obce. Úsmev otočil
na knihu.

Amanda dobehla do obce, prešla cez hlavnú ulicu a dobehla k veľkej kovovej
bráne, ktorá momentálne odhaľovala priestor s rozmlátenou chápadlovou obludou.
Dávid hľadel do vnútra, mlčky stál. Amanda ho zdrapila za ruku. Trhol sebou a
potiahol Amandu späť.
„Čo robíš?“
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„Je tam!“
„Kto?“
„Tvoja ségra,“ Amanda na neho nadšene pozrela, „poď!“
„Čo?“
„Niekde tam je, v dákej kobke, musíme sa dostať do riadiaceho centra.“
„Načo?“ Dávid konečne za ňou vykročil.
Prešli cez chodby do riadiaceho centra, trvalo to niečo málo cez štyri minúty.
Amanda pristúpila k displejom, ktoré stabilne ostali na tabuľkách a dvoch videách.
Dávid stál pri nej a hľadel na displeje.
„Vážne si myslíš, že tu niekde je?“
„Určite,“ zajagali jej oči, keď v databáze videla políčko so slovom ‚schémy‘. Neváhala a klikla. Na všetkých displejoch naskočila modrá plocha s bielymi kresbami.
„Pôdorysy,“ Dávid hľadel na rozloženie riadiacej miestnosti, „fajn, ako ju nájdeme.“
„Hľadaj niečo, čo vyzerá ako cely.“
„Toto?“ ukázal na päť štvorcov pri dlhej chodbe.
„Napríklad,“ pozrela na neho, „čo to betónovanie?“
„Toho sa teraz netreba obávať, to až zajtra“
„Super, poďme,“ Dávid ju zdrapil za ruku.
„Počkaj, tú mapu.“
„No...“Amanda na neho pozrela, „nebudeš si to pamätať?“
„Žiaľ, nie.“
„Nemáš telefón?“
„No, ale... ahá!“ vytiahol telefón a odfotografoval si modrotlač na displeji.
„Výborne!“
„Počkaj si,“ natiahol fotografiu do aplikácie poznámkového bloku a urobil červený bod do riadiaceho centra.
„Skvelé, ešte že máš tak veľký displej. A dobrý foťák.“
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„Tak poďme,“ vyšli na chodbu, kde Dávid znova urobil čiaru, tentokrát so smerom
odkiaľ prišli a kadiaľ odchádzajú. Zopakoval to na troch križovaniach, no potom
vyrazil vpred. Amanda za ním ledva stíhala. Ozvena rýchlych krokov ju za ním
viedla, ale malé svetlo, ktoré vychádzalo z jeho mobilu pred ňou pomaly mizlo.
„Hej!“
„Sorry,“ pozrel na ňu. Stál na mieste. Prišla k nemu, zhlboka dýchala.
„Sľúb mi, že už nebudem musieť za tebou bežať.“
„To nesľubujem,“ ukázal svetlom na masívne kovové dvere. Zdrapil kľuku na spodku a pretočil ju tak, aby uvoľnil západku. Rovnaký úkon vykonal s hornou západkou. Potiahol dvere k sebe. Zbadal dievča pred sebou, hľadelo na neho vystrašene.
Prikročil k nej. Amanda ostala na úrovní dverí. Aj odtiaľ počula vzlykanie, potom
usmievanie tľapnutie v objatí, ktoré videla len v tlmenom svetle telefónu. Zaujali
ju však tri zelené svetielka v ráme dverí. Sotva svietili, no boli tam. Pozrela
na dvere, bola tam bledá plocha presne na rovnakej pozícií. Zamračila sa presne
vo chvíli, keď zelené svetla zablikali. Dva krát. Ostali zhasnuté a po sekunde
červené svetlo preťalo priestor. Hlboký nádych jej pomohol zakričať na Dávida cez
hukot, ktorý vyšiel z bezpečnostného systému.
„Pohni!“ kričala.
„Narušiteľ! Narušiteľ v sektore F5! Narušiteľ v sektore F5! Neoprávnené narušenie. Neoprávnené narušenie. Zahajujem auto deštrukciu. Opakujem zahajujem auto
deštrukciu.“
„Super!“ Dávid pozrel na Amandu prešiel okolo nej aj so svojou sestrou. Odstúpili
od seba, keď Dávid pozrel na telefón.
„Odtiaľ,“ Amanda vykročila, „dve posledné si nezaznačil.“
„Jasné,“ vykročil a prešli okolo Amandy, ktorá sa na nich usmiala.
„Koľko máme času?“ pozrela na chodbu.
„Netuším, pohni.... pozor!“ Odskočil a zdrapil so sebou sestru. Pred Amandu dopadol trám, ktorý jej zablokoval výhľad. Hneď za trámom sa sypala hlina, tvorila
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celkom masívnu prekážku na ceste von. Dávid pozrel na Amandu ožiarenú kúskom
svetla.
„Uh. To nič, bežte,“ sklopila zrak.
„Nájdem ho.“
„Už bude neskoro,“ otočila sa chrbtom k prekážke.
„Neviem čo je ďalej, nemám to odfotené.“
„Choďte už, zachráňte sa,“ vykročila do tmy.
Dávid so sestrou pokračovali cez chodby, po ktorých Dávid s Amandou prišli.

Amanda kráčala po chodbe. Končekmi prstov prechádzala po vlhkej stene v absolútnej tme. Tep upokojovala. Ale padanie ďalších trámov a hluk padajúcej hliny
jej to veľmi neuľahčovali. Zastala. Zvesila ruky popri bokoch. Pozrela pred seba.
Predstavila si Túlavú, ktorá pre ňu bola rok domovom, všade a nikde zároveň. Jednoducho v Túlavej. Na cestách. Vykročila vpred. Zrýchlila tempo. Natiahla kroky.
Bežala. Za ňou sa uvoľnilo niekoľko trámov a chodba cez ktorú práve prebehla
prestala existovať. Pocítila ako špičkou nohy narazila do kovového predmetu. Noha
jej ostala na mieste, no zvyšok tela zotrvačnou silou letel dopredu. A k zemi.
Lepšie povedané k dreveným podvalom. Ohmatala ich. Boli to podvaly. Poznala ich,
hovoril jej o tom Spisovateľ. Nepamätala si presne čo hovoril, ale niečo o výške
a rozchode koľají. Je na koľajnici. Omnoho potešujúcejšia správa, ak by sa tunelom
neprenieslo húkanie vlaku. Zmeravela, keď murované steny železničného tunela
osvietilo. Vyskočila na nohy. Ustúpila späť do zapadnutej chodby. Opretá o haldy
zeminy čakala na prejazd vlaku. Osvietený priestor pred ňou a škrípanie bŕzd
nasvedčovalo pomalú jazdu. Možno ju uvidia, ak bude mávať a kričať. Kričať nemusí,
nebudú ju počuť. Vykukla von. Videla tri žlté body, ktoré sa k nej priblížili. Zakryla si tvár a počkala kým sa vlak priblížil dostatočne. Začala skákať a mávať.
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Trhlo ju, pretože rušňovodič zahúkal. Prestala mávať a skákať, proste len stála.
Vlak pri nej zastavil. Spisovateľ jej otvoril dvere.
„Nie som si istý, ale to mávanie, to si chcela, aby som ťa prešiel?“
„Ehm,“ zdrapila ho okolo krku, „ďakujem. Ďakujem.“
„Nemáš začo,“ vytiahol ju dnu.
„Vedel si to?“
„To, že pustíte seba deštrukčnú sekvenciu? Akosi mi to napadlo, ale myslel som,
že budete trošičku opatrnejší.“
„Po tme je to zložitejšie, ale aj tak...“
„Všimol som si. Bolo to v tabuľkách.“
„Prečo to potom nehúkalo, keď si vyslobodil nás?“
„Lebo v podstate vás vyslobodilo to zariadenie, a to si to odblokovalo a teda
nespustilo ani len poplach.“
„A ako si vedel, že budem tu?“
„Počul som vlak, pamätáš?“
„Nespomínal. Ale fajn. .“
„Oni dvaja budú v poriadku?“
„Dúfam, mali dosť času na únik. Myslím.“
„Takže ste ju našli.“
„Zas si sa ma spýtal na niečo iné otázkou, ktorá má iný význam.“
„To znie ako ja,“ zavrel dvere. Amanda pozrela na kľučku, ktorú pustil.
„Takže odchádzame?“
„Už je všetko v poriadku, nie?“ uvoľnil páku priamo činnej brzdy.
„V podstate.“
„Tak si pôjdeme pozrieť Zvolenský zámok, nie?“ po tom, čo Túlava mierne cúvla,
zareagovala na pridávanie akceleračnou pákou. Pach spálenej nafty prenikal do
vnútra stroja.
„Aj tak mám otázku,“ Amanda pozrela na Spisovateľa.
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„Uhm?“
„Vrátime sa? Niekedy?“
„Vieš, že...“
„Nikdy nechodíš na rovnaké miesto, ale...“ pozrela do zeme.
„Výnimka potvrdzuje pravidlo,“ venoval jej úsmev. Spýtavo na neho pozrela.
„Ale vieš, že nerobím výnimky,“ pozrel na ňu, „ale, ak mi povieš, čo to medzi
vami dnes bolo, tak prosím.“
„Čo bolo čo?“
„To, že si vyzerala, že ho neznášaš, potom si ho skoro rozpučila párkrát.“
„Sklapni.“
„No?“
„Neviem, prišiel mi divný? Najskôr, ale zároveň nikomu nechcel zle.“
„A tebe ho je ľúto?“ pozrel na ňu s nadvihnutým pravým obočím.
„Sklapni,“ odišla zo stanoviska.
„Hej, kam ideš? Je tu veľa tunelov. Najkrajšia trasa. Ak sa nebudeš pozerať,
niekde ťa vysadím.“
„Jasné, ty a mňa vysadiť. Heh. Kto by dával na teba pozor?“ zaznelo spoza dverí.
Zahúkal pred vjazdom do tunela. Amanda k nemu prišla a pozrela na osvetlený
tunel.
„Popravde nadnes mám tých tunelov aj celkom dosť.“
„Isto?“
„Určite,“ sadla si na sedadlo spolujazdca, „prečo už nechodíme do zahraničia?
Zwardoň? Nowy Targ? Graz. Ljublana. Udine. Vieš, ako sme zvykli zo začiatku.“
„Teraz spoznávame krásy Slovenska. Prečo, chcela by si ísť niekam do zahraničia?“
„Trošku.“
„Nepáči sa ti Slovensko.“
„Páči, ale príde mi to teraz monotónne.“
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„Uhm. Fajn, niečo vymyslíme, niekedy.“
„Dobre.“
„Znie Budapešť dostatočne dobre?“ Spisovateľ
vestidle.
„Celkom fajn.“

pribrzdil kvôli výstrahe na ná-

POKRAČOVANIE NABUDÚCE
Predošlá epizóda:
Túlavá S01 E01 Prsty zrkadla
Budúca epizóda S01 E03 Prasklina na duši

NABUDÚCE:
Zdvihol sa a pozrel na miesto, kde mala vo vzduchu visieť osoba. Nebola tam.
Jediná osoba, ktorá chýbala. Inak, všetci stáli na mieste. Pristúpil k oknu.
„To nie je možné, to proste nejde,“ šomral si popod nos. Otočil sa do priestoru,
kde mal gauč. Stuhol. Osoba visela vo vzduchu pred ním.
Až napokon uvidela jednu vyblednutú fotografiu Spisovateľa pred Túlavou. Oči
jej vybehli z jamôk. Vzala ju. Pozerala na ňu. Fotka vyzerala staro, časť nej bola
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spálená a fotka bola prehnutá. Hoci bola chránená rámom.
„Koľko máš rokov, ty,“ obzrela sa, „ako sa vlastne voláš?“
PRASK!
Trhlo ňou, z miestnosti odkiaľ prišla zaznel rachot a teraz počula vŕzganie
podlahy pod niečími krokmi. Nečakala nikoho, celá obec stála. Ale niekto tu kráča.
A nie sú to jej známe kroky. Sú kratšie, rýchlejšie a výraznejšie.
„No,“ podala jej ju, „aká stará je tá fotka?“
„Zjavne dosť. Poznáte ho?“
„Chodili sme spolu na školu. Niekoľko rokov dozadu, vyzerá rovnako ako na fotke.“
„Poznáte Spisovateľa, takých ľudí som veľa nestretla.“
„Spisovateľa?“ dievča sa zatvárilo prekvapene.
„Tak si hovorí,“ vzala si fotku späť.
„To vám povedal kto?“
„On, cestujem s ním.“
„To nie je možné,“ dievča hľadelo na Amandu.
„Prečo by nebolo?“
„Pretože som videla, ako jeho telo pochovávajú.“
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