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Súťaž

Tisíc slov je súťaž určená slovenským autorom,
ktorí môžu posielať nepublikované poviedky. Súťaž
je tematicky voľná, stačí len premeniť vašu
inšpiráciu a fantáziu na literárne dielo.

Víťazkou literárnej súťaže TISÍC SLOV . JEDEN
PRÍBEH . 2016 sa stala Lucia Rybárová s
poviedkou Nepochopení.

Druhou najlepšou sa stala poviedka Posledný
úsmev od Terézie Palaščákovej, na treťom mieste
sa umiestnila poviedka Za svetla lámp od Lukáša
Paľu. Štvrté miesto obsadila poviedka
Nedotknuteľní a piate miesto obsadila poviedka
Spomienky.
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Prológ

Milé priateľky a priatelia literatúry,
kultúra je fenomén, spájajúci ľudí. Hodnoty,

ktoré nám prináša, formujú našu identitu, to kým
sme. Európske spoločenstvo je založené práve na
hodnotách, ktoré spolu zdieľajú krajiny a národy
s podobnou minulosťou a kultúrnou tradíciou.

Ako povedal jediný Národný umelec, ktorý sa
odvážil podpísať petíciu „Několikvět“ namierenú
proti komunistickému režimu, český maliar
JanBauch „Kultúra sa rozvíja ako jedna súvislá
reťaz.“ Kultúra, zatvorená v múzeách a literatúra
degradovaná na poučky v učebniciach je mŕtva.
Živá je len tá, ktorá sa dennodenne tvorí, o ktorej
sa premýšľa a diskutuje.

Staré povesti, slávne romány, ale aj moderné
poviedky, či básne publikované vo forme blogu,
alebo poznámok na sociálnej sieti, toto všetko tvorí
naše spoločné kultúrne a myšlienkové dedičstvo.
Som nesmierne rád, že literatúra je medzi mladými
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ľuďmi stále živá, čoho jasným a trvalým dôkazom
je aj tento zborník.

Dvoch z radov jeho prispievateľov som odmenil
návštevou Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Všetci autori však odmenili mňa, Slovensko, aj celú
Európu kvalitnými literárnymi dielami. Verím, že
o mnohých z nich ešte budeme počuť, či skôr ich
budeme môcť čítať.

Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD.
Váš europoslanec
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Nepochopení

LUCIA RYBÁROVÁ





1

„Nehľaď na to, akú má človek kožu, ale pozeraj,
aké má srdce.“

(Rómske príslovie)

Tento príbeh sa začal pri kontajneri. Áno, dobre
počujete, pri smetnej bedni!!!

Leto sa chýlilo ku koncu a ja som s tým nebola
spokojná. Nemohla som sa sťažovať: oddychovala
som, užívala som si horúce dni v lese, pri vode,
a predsa mi niečo chýbalo. Zopár vzrušujúcich
momentov, ktoré naplnia telo i srdce a dovoľujú
človeku zostať po celý rok sviežim, aby si odniesol
kus tepla i do sychravej jesene a mrazivej zimy;
kus takého tepla, čo by nevyprchalo z kože už pri
jemnom závane studeného vetra.

Hoci som sa opäť tak naivne snažila opáliť (nikdy
sa nepoučím), moju pleť charakterizovalo všetko
možné, len nie hnedá farba. Iné dievčatá sa už
dávno promenádovali po meste s pokožkou
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tmavého alebo aspoň bronzového odtieňa. Mne sa
ako vždy vyhodila len kopa pieh. A pritom mám
vlasy i obočie tmavé, akoby som ich zdedila po
predkoch z Rumunska či Sicílie. Paradoxná

kombinácia! Ibaže, ak by už išlo o južanských
predkov, tí, pokiaľ viem, mávajú plné tvary. Zatiaľ
čo mne sa o vnadách mohlo vždy len snívať. Ak by
neexistovali podprsenky s vypchávkami, dodnes by
som bola terčom výsmechu pubertálnych chlapcov.

…
S takýmito a podobnými myšlienkami som raz

schádzala dolu schodmi nášho paneláku: v sivých
rozťahaných teplákoch a modrom tričku na holom
tele, ruky obťažené igelitovými vrecami so smetím.
Na nohách kroxy a strapaté vlasy ledabolo
schytené do huňatej čiernej gumky. Priala som si,
aby ma nikto nevidel. Pri vynášaní smetí sa síce
nepredpokladá modelkovský vzhľad, ale na druhej
strane by človek nemusel vyzerať ako
neandertálec…

Zišla som dolu a zamierila ku kontajnerom.
Najprv som vyhodila jedno veľké vrece plné
kadejakých zmiešaných odpadkov z kuchyne.
Chcela som to mať čím skôr za sebou, a tak som
nevenovala veľkú pozornosť tomu, že v kontajneri
už nebolo veľa miesta. Zopár vecí sa vysypalo
a rozkotúľalo po zemi. Zagánila som na ne
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s výrazom človeka, ktorý nemá čas ani chuť sa
po ne zohýbať. Rýchlo som sa otočila k žltému
kontajneru na plast. Pritom sa mi v zornom poli
zjavila akási mužská postava. No dofrasa,
pomyslela som si. Podľa zvukov za sebou som
uvažovala, či je to sused, ktorý sa tiež prišiel
zbaviť odpadkov alebo skôr nejaký zberač tmavšej
pleti. Zdalo sa, že skôr to druhé, a tak som sa
s nezvyčajnou svižnosťou pustila do vyhadzovania
fliaš cez kruhový otvor. Prečo nemôže byť väčší?
povzdychla som si v duchu, lebo by som ich tam
najradšej šmarila jedným šupom. Tu som zazrela
susedky z vedľajšej brány. Snažila som sa milo
odzdraviť, ale cítila som, že tvár mám napnutú
do akéhosi meravo znepokojeného výrazu. Ten za
mnou tomu nenapomáhal. Keď dievčatá odišli a ja
som sa stále hrajkala s tými fľašami, a on stále
sliedil za mojím chrbtom, cítila som akútnu
potrebu rozbehnúť sa preč. (Ešte to by mi chýbalo,
aby sa na mňa zavesila nejaká pochybná
existencia!) A tak som posledné fľaše vyhadzovala
ako naštvaná fúria. Potom som bez jediného
obzretia vystrelila k bráne a zvonila na náš
zvonček ako na poplach. Prudko som trhla bránou
a už-už som ju chcela zabuchnúť… Vtom som však
spomalila. Počkať, veď už som v bezpečí,
pomyslela som si. I keby mi tamten niečo chcel,
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zabuchnem mu bránu pred nosom a viac ma
neuvidí… Váhavo som sa otočila. Ešte stále tam
stál. Bol to naozaj Róm a vyberal odpadky. Ale už
predtým mi na ňom niečo nesedelo. Najprv som
to v tom chvate nestihla rozoberať, no teraz
ohrozenie pominulo, a tak som mala čas. Neurobil
totiž nič, čím by si mal vyslúžiť moje znechutenie.
Nenapadol ma divnými narážkami ani
začudovaným zízaním. Nepôsobil vulgárne. Stál
tam vzpriamene a medzi odpadkami sa prehŕňal,
akoby si pozeral tovar v obchode. Nič
nevyhadzoval na zem, tak ako predtým ja, jeho
pohyby neboli prudké, trhané, nepredkláňal sa
celým trupom, akoby tam chcel vliezť a poriadne
sa presvedčiť, či obsah kontajnera stojí za to. Bola
v tom akási bizarná elegancia a ja som, napriek
podradnosti toho úkonu, nemohla neobdivovať
jeho štýl a mužnú vysokú postavu v rifliach
a slušivom, vcelku čisto pôsobiacom pásikovanom
tričku. Napokon som sa odtiahla od škáry medzi
dverami, bolo to až vtedy, keď zamieril na odchod
s nejakými tyčami v ruke. Akoby sa na chvíľu
obzrel mojím smerom. Stuhla som a veľmi jemne
som privrela bránu. Moje oko si tam už určite
všimnúť nemohol, uisťovala som sa cestou nahor,
šermujúc pred sebou prázdnymi rukami. Keď som
vymenila vrecúška v smetných košoch a umyla si
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ruky, aby som si mohla zajesť z maminho čerstvo
upečeného koláča, sadla som si k telke, zvyčajný
luxus pri jedle. Na Discovery channel dávali akurát
nejaký dokument o domorodcoch v Dominikánskej
republike. O ich štýle života, chudobe, práci,
zábave, miestnych zvykoch… nemohla som sa
ubrániť úsmevu. Ich tmavá pleť a spôsoby
vyjadrovania späté s prírodou mi zrazu pripadali
také sympatické. A opisovali ich s úctou
a zvedavosťou. Čo sa nedá povedať o mnohých
našich Rómoch, ktorí by sa s nimi dali v niečom
dobrom porovnávať. Možno len žijeme v takých
zemepisných šírkach, pri ktorých nemáme takú
šancu si to uvedomiť. Zrazu som sa zarazila nad
tým, ako som mohla pripadať tomu mužovi len
pár minút skôr tam pred bránou. Bledá a nudná,
bez oblých tvarov, kostnatá… ako suchý konár bez
lístia. A ešte s namosúreným výrazom na
nenamaľovanej tvári, lemovanej len hrubými
okuliarmi. V pamäti mi zazneli hlasy z dávnych
čias: „Dik savi šukar čhaje, hahahaha!!!“ 1

Podvedome som zvesila hlavu…
…
Ako prvé mu udrel do nosa smrad. Odhodil ho

dozadu ako neľútostná facka. Deti v rohu sa klbčili

1. Pozri, aké krásne dievča, hahahaha!!!

TISÍC SLOV . JEDEN PRÍBEH .
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o nejakú dolámanú hračku alebo ohadzovali
kamienkami, ako to najnovšie mali vo zvyku.

„Mara mukh les imar!“ 2 zahriakol staršiu sestru,
ktorá trápila malého brata.

Rodičia opäť neboli v dome, aby ich mohli
napomenúť, ak by ich vôbec chceli napomínať.
Nemôžu za to, pomyslel si a z tašky povykladal
čerstvo zabalené bagety, jogurty a pomaranče. Ani
sa to poriadne nestihlo ohriať na stole. Päť detí si
všetko rozobralo ako na povel a netrvalo ani desať
minúť, kým to bolo preč. Aspoň, že ich donútil
spravodlivo sa rozdeliť.

„Adadžives sar sas andre škola?“ 3 opýtal sa
sestry, ktorú pred ôsmimi rokmi pomenovali
Paloma, podľa hrdinky z telenovely. To bola jedna
z mála vecí, s ktorou v tejto rodine súhlasil.
Dievčatko malo krásne oči s výraznými riasami
a dlhé vlnité vlasy, ktoré na slnku naberali zlatistý
odtieň. Krásou by sa jej bez pochýb vyrovnala,
keby však nemala opäť roztrhané šaty a chodila
umytá.

„Mištes,“ 4 odpovedalo dieťa jemným hláskom
a tvár mu sčervenela.

2. Mara, nechaj ho už!
3. Tak ako dnes bolo v škole?
4. Dobre
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Herkules vrhol prudký pohľad na Diega, ďalšieho
brata.

„Zase naiľal andre škola? A nasalas ani tu, ani
Mara, ani Omar a ani Onur!!!“ 5

Paloma si vystrašene schovala tvár do dlaní.
Hoci vedela, že brat sa hnevá na tých starších,
kričanie súrodencov ani rodičov jej nebolo po vôli.
Ale vedela, že Herkules ich biť nebude.

„Sikav mange o vasta a dichňi pre mande!“ 6

prechádzal od jedného k druhému a kontroloval
deti ako policajt nezodpovedných vodičov na ceste.
Nemali však žiadne preukazy, ktoré by im mohol za
trest odobrať, a tak si len povzdychol.

„Te kames techal, tak le ole trasta a idže andre
zberňa,“ 7 poveril Diega. „Amen Džas thetavel,
pokim avena amare.“ 8

Narýchlo si prezliekol staré ufúľané tričko, ktoré
nosil doma najčastejšie. Novú košeľu starostlivo
poskladal a odložil na svoje tajné miesto, tak, aby
si ju zajtra mohol znovu zobrať do mesta. Aj keď
tušil, že na nej ostane náznak toho hrozného
zápachu. Keďže bola skorá jeseň, dni sa dali dobre

5. Zase si ju nezobral do školy! A nebol si tam ani ty, ani Mara, ani
Omar a Onur!!!

6. Ukáž mi ruky a dýchni na mňa!
7. Ak chceš jesť, tak zober toto železo do zberu.
8. My ideme variť, pokým prídu naši.

TISÍC SLOV . JEDEN PRÍBEH .
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znášať. Ale znamenalo to ešte jednu vec, na ktorú
sa psychicky pripravoval, keď už najedené deti
zaspávali v posteli a dve porcie čakali vychladnuté
aj na otca a mamu. Ako prvý sa s neskutočným
rámusom dovalil otec, opäť spitý na mol.
A nasledovala ho najedovaná mama.

„Av imar cicho dilino bo soven imar o čave!“ 9

upozornila ho vo dverách.
Miesto odpovede ju len schytil za plece

a šmahom vtiahol dnu. Ani ona nebola celkom
triezva.

„Tu navaker some tekerav héééj?“ zreval. 10

Žena sa potkla o stoličku pri stole a tackavo
vstala.

„Mamo, kodoj tumen hin o chaben,“ 11 ukázal
Herkules potme prstom.

„Kááááááj?“ 12 skríkol otec. Prihrbil sa k stolu,
potiahol nosom a zasyčal: „Fuj, kada mainav
techal? Bleeeh…!“ 13 Lakťom odvalil jeden tanier,
ktorý hlučne pristál na zemi. „Romni džas te sovel.
Avade kema!“ 14

9. Buď ticho, šalený, deti už spia!
10. Ty mi nehovor, čo mám robiť, heeej?
11. Mama, tam máte jedlo.
12. Kdeeeeee?
13. Fuj! Toto mám jesť? Bleeeh...!
14. Žena, ideme spať. Poď sem ku mne!
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Žena ho ťahala k voľnému matracu, zatiaľ čo on
sa chcel uložiť tam, kde spali deti.

„Dade muk len, imar soven!“ 15 zvolal najstarší
syn, ktorý ležal na kraji postele. Samozrejme, deti
už dobrú chvíľu nespali. Oči mali otvorené a ticho
sledovali rozčúleného otca.

„Dža het bo tut trafinav…“ 16

„Preač! Dža tuke pre tiro hejos te pašťol!“ 17

nedal sa odbiť syn.
Otca však ešte viac popudilo, že mu chce zase

niekto rozkazovať. Rozmachol sa na úder. Chlapec
to čakal a ubránil sa, ale mal na starosti aj deti.
Asi by ich nevedel všetky uchrániť sám pred takým
chlapom, ani akože sa volal Herkules. Rezignovane
ich teda vyviedol z domu, opäť v túto neskorú, ešte
letnú noc. Cvrčky cvrlikali, dievčatá plakali
a chlapci nadávali. „Te avá Báro, tak les mara!“ 18

zastrájali sa poniektorí.
…
Nemohla som si pomôcť. Akokoľvek mi to

pripadalo hlúpe, každé ráno som sa učupila na
balkóne a pomedzi mriežky sledovala, ako
prichádzajú. Väčšinou boli vskutku otrhaní. Ženy

15. Otec, nechaj ich, už spia!
16. Choď preč, lebo ti jednu trefim...
17. Prestaň! Choď si ľahnúť na svoje miesto!
18. Keď budem veľký, tak ho zbijem!

TISÍC SLOV . JEDEN PRÍBEH .
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viac pri sebe, husté tmavé vlasy zopnuté sponami,
oblečené mali ešte letné veci; na vyberanie
kontajnerov nosili zrejme tie obnosené a pekné si
obliekali pri kultúrnejších podujatiach. Jedna
mama vliezla skoro celá do bedne a podávala
deťom, čo našla. Nevedela som, či sa mám smiať
alebo plakať. Ako zvyčajne, rozprávali sa vo svojom
jazyku. Niekedy polohlasne, niekedy riadne
hlučne. Uvažovala som, či majú šancu uvidieť ma.
Hore sa však našťastie nikto nepozrel a ja som
mala svoj úkryt dobre zamaskovaný. Prekvapovalo
ma, na čo im budú prázdne škatule od vajíčok či
mlieka. Hoci čo sa týka starých handier, tie sa
možno všetky dajú na niečo využiť, aspoň
jedenkrát. Raz ma pri pozorovaní zazrela mama
a ja som sa musela tváriť, že čítam knihu.

„Veď sa vystri, čo sa tam hrbíš?“ nechápala a ja
som nemala najmenšiu chuť jej to vysvetľovať. To
by bolo naozaj ťažké, nakoľko ani ja sama som
nechápala, prečo to vlastne robím…

Zdalo sa, že ho už neuvidím. Po slušných
príjemných Rómoch nebolo ani stopy. Niekoľkokrát
prišli akísi muži, ktorí sa zdali byť vcelku praktickí.
A sledovala som aj auto s vozíkom, z ktorého
neúnavne znie hymna: staré sporáky, práčky
pratame, radiatore, vane, staré televízore… Nič!
Ale vlastne… ako si môžem namýšľať, že ho znovu
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spoznám? Veď si ani nepamätám, ako vyzeral, iba
približne. Je to márne. Vzdala som svoje
pozorovanie. Až raz v októbri som prichádzala
domov popoludní a cestou som šla vyhodiť
žuvačku. Mala som vtedy to isté tričko ako v ten
letný deň, keďže na október bolo nezvyčajne teplo.
Tento krát som si našťastie nezabudla podprsenku.
Počula som, ako niekto kráčal za mnou a zastavil
sa neďaleko kontajnera. Nesmelo som sa obzrela
a v tej chvíli som takmer vyskočila z kože. Vysoký
mladík tmavšej pleti v priliehavých nohaviciach
a pásikovanom tričku sotva meter odo mňa sa
podmanivo usmial.

„Dobrý deň.“ pozdravil sa.
„Dobrý…“
Bola som taká rada, že môžem napraviť svoju

predošlú nevydarenú šancu.
„Zdá sa mi, že raz sme sa tu už stretli,“

pokračoval.
Tak som sa teda nemýlila, bol to naozaj on!
„Áno, ehm, a-ko viete?“ zajakala som sa.
„Mali ste vtedy to isté tričko.“
Zrazu mi stúpol tlak a určite som celá

sčervenela. Zrak mi skĺzol na moje prsia a potom
späť. Nie, určite mu to nemohlo uniknúť!!!

„Nó… tak to si spomínam. Aj vy ste mali to
isté…“ lapala som po dychu.

TISÍC SLOV . JEDEN PRÍBEH .
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Čo ma tak vyviedlo z miery? Mal krásne veľké
hnedé oči a pekné črty tváre. Keď som pristúpila
o krok bližšie, zacítila som príjemnú vôňu vody po
holení. Nešlo mi do hlavy, ako môže niekto takto
upravený vyberať kontajnery. Pri pohľade naňho
mi však zrak pristál aj na rukách, na ktorých mal
po lakte natiahnuté dlhé gumené rukavice.

„Á prečo si vlastne vykáme?“ vyšla zo mňa
otázka, ktorú som vôbec nečakala. „To vyzerám tak
staro? Pretože vy pôsobíte dosť mlado. Mám sa
uraziť?“

Tu sa mu kútiky rozšírili do neskutočného
úsmevu.

„Bože môj, to nie!“
Asi nevedel, čo má povedať a ja som ďalej len

priblblo zízala. Naozaj som netušila, ako sa správať
pri takýchto stretnutiach, pretože toto bolo pre
mňa prvé svojho druhu.

„Tak keď sme už takí starí známi, mohli by sme
sa aj zoznámiť, čo ty na to?“ natiahla som ruku. „Ja
som Milka a ty?“

„Ja som Her… ááách, to je jedno!“ hodil plecom
a pomaly, trochu začudovane vystieral svoju dlaň
s rukavicou. Potom ju však stiahol späť a ja som sa
zamračila.

„Asi nie je vhodné podávať si tu ruky.“
skonštatoval.
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„Mne to nevadí, aj tak si ich umyjem,“ chcela
som to odľahčiť, ale posledné slovo som precedila
pomedzi zuby, pretože som si uvedomila, ako
príšerne to mohlo vyznieť. „Bóže,“ chytila som sa
za hlavu.

„Neospravedlňuj sa,“ usmial sa trochu nasilu.
„Asi už budem musieť ísť.“

Rýchlo sa otočil a zmizol za najbližším rohom…
V tú noc som dlho nemohla zaspať. A keď sa mi

to konečne podarilo, prisnila sa mi scéna ako zo
Shakespeara. Ja som sedela učupená na balkóne
a vyčkávala prvých lovcov pokladov. Na moje
prekvapenie, ako prvý prišiel on. A namiesto toho,
aby sa vybral k bedni, zamieril rovno pod balkón
a usmial sa na mňa. Akoby vedel, že tam sedím
a pozerám sa. Nadšene som vstala a nahla sa
ponad mreže, aby som mu zakývala. Pritom som
plačlivým hlasom volala: „Ach, Rómeo, Rómeo,
prečo si len Róm…eo?“

…
Niečím som ho musela vytočiť, uraziť, vravievala

som si smutne. A tak prišla zima. Snažila som sa
vymaniť si jeho obraz z mysle, ale nešlo to. Rómeo
sa mi v snoch vracal veľmi často. Aj keď som
nevedela, ako sa vlastne volá. Ani len to mi nechcel
prezradiť. Možno Her…bert? Ách, čo to trepem!
Kto by sa už mohol volať Herbert?! Chcela som
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mu podať ruku a potom si ju umyť ako ten najväčší
pokrytec!!! Musím to napraviť, zaumienila som si v
decembri. Rozhodla som sa urobiť vec, ktorá bola
predtým jednou z mojich najväčších nočných môr.
Pamätám si, ako ma raz kámoš viezol autom. Bol
večer po zotmení a on náhodu zablúdil na Luník
IX. Našťastie odtiaľ veľmi rýchlo našiel cestu preč.
Teraz bol biely zasnežený deň a ja som sa viezla
tridsaťštvorkou rovno na to inkriminované miesto.
Vystúpila som na zastávke, kde som ešte nikdy
v živote nevystúpila. A dala som sa do kroku na
okraji cesty. Nevedela som, či som sa už dočista
zbláznila, alebo mi len tak jemne preplo. Ale dúfala
som v nemožné. Že ho tam niekde nájdem, aj keď
ani neviem, ako sa volá. Po niekoľkých minútach
som narazila na akúsi partiu dievčat. Pozdravila
som ich a spýtala sa, či náhodou nepoznajú takého
a takého chlapca, že ho hľadám. Ako sa dalo čakať,
považovali ma za riadnu čudáčku a vynadali mi,
nech sa vraj nestarám do ich šracov a pracem sa
tam, odkiaľ som prišla. Takto som postretala viac
ľudí. Niektorí na mňa ukazovali a čudovali sa, čo tu
robím takto sama, iní sa pýtali, či nemám peniaze.
Nejaké som teda porozdávala s nádejou, že snáď
sa mi za to vydarí môj zámer. Namiesto toho sa
do mňa pustili miestni chalani. Vraj keď som niečo
dala ich bratom, musím dať aj im. A ja som už nič
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nemala, tak zo mňa vyzliekli kabát. Išla som ďalej
a tam mi iní zobuli topánky a potom ma napadli
nožíkmi. Až vtedy som začala stresovať
a v podstate som sa až tak zľakla, že mi to
zachránilo život, lebo som sa prebudila vo svojej
izbe. Zistila som, že aj toto bol len mizerný sen…

A bolo to krátko pred Štedrým dňom, keď sa veci
zmenili. S kamarátkami sme šli na vianočné trhy.
Pri Dolnej bráne sme začuli nádherné tóny kolied.
Zvedavé sme popodišli bližšie a počúvali kapelu
mladých hudobníkov. Kamarátka mi pošepla, že
sú to dáki Rómovia. Tvár sa mi rozžiarila, ale nič
som nevysvetľovala. Hneď som sa radšej vrátila
do reality. Už sa neuvidíme! Keď doznela posledná
pieseň, nadšene sme tlieskali. Okolo nás stáli ich
kamarátky tmavšej pleti, ktoré nahlas výskali
a tisli sa k svojím obľúbencom. Zrejme ich
nepotešilo, že sa o podpisy uchádzajú aj nejaké
gadžovky.

„Heej, ty čo sa tu tlačíš na mňa? Dik uhni, bo
dostaneš ranu medzi oči!“ varovala ma jedna
z nich. Mňa to už nevystrašilo, pretože popravde,
teraz sa mi o takýchto veciach snívalo skoro každú
noc. Neodradili ma ani ďalšie narážky, ako: „Jój, ta
ty si čaja, de sa hrabeš?“ Kamarátky to už vzdávali
a ťahali ma preč. Nakoniec som usúdila, že asi
naozaj nebude najmúdrejšie liezť tam, kde nemám
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byť. Otočili sme sa na odchod. Ale niekto pobehol
za nami a aj Rómky naokolo sa prekvapene dívali.

„Milka? Si to ty?“ znel za mnou nádherný hlas.
V mihu som sa otočila o 180°.

„Tyyy… ty… si hral?“ otvorila som ústa dokorán.
„Hej, tieto ruky vedia aj niečo iné, než je…

základná nevyhnutnosť.“
Z jeho hlasu sa dalo vycítiť niečo ako obrana.

Sklopila som zrak. Ženy naokolo nechápali. Hneď
som však zakročila, veď som na túto chvíľu čakala
zase tak dlho!

„Ak som ťa vtedy náhodou urazila, nebolo to
naschvál!“ priam som to zakričala.

„Neurazila,“ povedal, „ale prepáč, asi toho
nemáme veľa spoločného.“

Tie slová ma bodli ako nožíky jeho súkmeňovcov
v onom sne.

„Tak to sa mýliš!“ vyhŕkla som. „Minimálne
chodíme na to isté miesto.“

„Ja tam už nechodím.“
„Prečo?“
„To ťa nemusí zaujímať.“
„Ale zaujíma.“
„Bože môj,“ poobzeral sa zmätene, pretože vôkol

sa kopili ľudia.
„Ty si iná ako ja … ako my.“
„Kto my?“
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Tu k nemu priskočili dvaja chlapci, asi jeho
bratia.

„Šaj džas thecinel tate gaštany?“ 19

„Jasné,“ vložil jednému do dlane mincu.
Potom odbehli k najbližšiemu stánku. Trochu

podozrievavo sa pritom obzerali a ukazovali na
mňa. Starší chlapec vyplazil jazyk a prstami si
pichal do očí.

„Prepáč, musím ísť.“
Pochopila som. Chce mi povedať, že nie som

Rómka, a preto sa už so mnou asi nebude baviť.
Napriek tomu som mu však zaželala šťastné
a veselé, a ešte som mu odkázala, nech príde
znovu na inkriminované miesto, ak bude chcieť,
napríklad deň pred Vianocami. Že budem čakať.
Možno to vyznelo trápne, ale bolo mi to jedno.
Domov som išla mierne zdrvená. Doteraz som
nikomu nepovedala o celej tejto záležitosti.
Kamarátkam sa nechcelo veriť, že ten skvelý
muzikant pred pár mesiacmi vyberal smeti z nášho
kontajnera. Vyhlásili ma za blázna. Takže som za
jediný deň neprišla len o márne nádeje spojené
s Herbertom, ale aj o kamošky. A to všetko tesne
pred Vianocami!!!

Zvyšok adventu som strávila pletením

19. Môžeme ísť kúpiť teplé gaštany?
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hrubočizného náramku. Mal to byť náramok
priateľstva pre Herberta. Vlastne som si tým aj
chcela spestriť chvíle čakania na balkóne. Naši
sa ma pýtali, čo tam toľko mrznem. Ja na to, že
si vychutnávam zimnú idylku. Zabalila som sa do
bundy a šálu, čiapka na hlave, a tak som tam
sedela s nitkami v rukách a pohľadom upreným
nadol. Prešiel 21. december, potom 22. a aj 23.
A on neprišiel. Čakala som do neskorého večera,
popíjajúc horúci čaj, aby som tam nezamrzla. Cítila
som sa ako taká Nastenka. Priala som si, aby
niekto zakričal: je ti teplo, dievčatko? Toto už boli
iste dáke halucinácie. Zúfalo som sa vrátila do
izby. Ale ešte predtým, než som si ľahla spať, som
dostala šialený nápad. Ak už teda nepríde a totálne
sa na mňa vykašľal, urobím radosť aspoň niekomu
inému. Zobrala som náramok a vložila ho do
obálky spolu s krátkym listom:

Milý Niekto,
tento náramok bol určený pre jedného priateľa.

Zdá sa však, že som ho sklamala, a tak si tento
darček odo mňa nevezme. Preto som sa rozhodla,
že ho venujem tomu, kto nájde túto obálku
v kontajneri. Nech je to pre Teba vianočný darček,
ktorý poteší Tvoje srdce v tento čas, keď si každý
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zaslúži pozornosť. Aj keď mu nezostáva možno nič
iné, ako hľadať ju medzi odpadkami.

Obálku som zabalila do ozdobného papiera,
previazala mašľou a potom ešte vložila do
euroobalu. A tak som ju tam v tme celá
vynervovaná šmarila do kontajnera!!!

Vianoce ubehli ako voda a blížil sa Silvester.
Utešovala som sa predstavou, že niekomu snáď
môj dar spravil radosť, i keď to nebol Herbert.
A tu, v posledný deň roka… bola som v izbe
a upratovala, keď zrazu počujem zvonku pískanie.
Zdalo sa mi, že je to rovno pod nami. Vyšla som na
balkón a dolu stál Herbert s bundou a šálom a so
všetkým (čo patrí k zime…)! Zletela som dolu ako
blesk, len tesne pred bránou som spomalila, aby to
nevyzeralo hlúpo.

„Šťastné a veselé,“ zaprial mi s úsmevom, ktorý
som nevidela od októbra. V rukách mal malú
škatuľku.

„Trochu oneskorene, ale predsa“, poznamenala
som s neskrývaným nadšením a ako malé dieťa
som chňapla po darčeku. „Ďakujem. Aj keď ja už
pre teba nič nemám.“

„Prepáč, nestihol som to. Pred Vianocami som
mal veľa práce. A už som si myslel, že ani
neprídem. Ale… stretol som jednu známu. Takú
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staršiu ženu od nás, ktorá s nikým nebýva. Nemá
jej kto pomáhať a je na pokraji biedy. Zvykne
chodiť aj sem pred bloky, aby si niečo zobrala.
A jedného dňa som ju stretol a bola taká veselá.
Vraj v kontajneri našla vianočný darček. Ešte
nikdy predtým sa jej niečo také nestalo. Vraj tam
bol aj list s venovaním. A dala mi ho prečítať, ako
ju to dojalo. Teraz ho má stále pri sebe a modlí sa
za človeka, ktorý jej uplietol nádherný náramok.
Zaujalo ma to, a tak som sa spýtal, kde konkrétne
ho našla. A ona povedala… že tu.“

Na chvíľu zmĺkol a akoby zahanbene odvrátil
pohľad. A mne sa tlačili slzy do očí.

„Došlo mi, že to mal byť darček pre mňa!“
povedal smutne.

„Áno, mal, ale to vôbec nevadí, veď ti vyrobím
nový, ešte krajší. Som rada, že potešil tú opustenú
ženu. A úlohu splnil, pretože v konečnom dôsledku
ťa zase priviedol sem.“

„To áno. Ale načo vlastne? Keď som sa tak nad
tým zamyslel, naše prvé stretnutie vyzeralo, akoby
si ma považovala za špinu. Znervózňoval ťa
chudák, čo po tebe zbieral odpadky, ktorých si sa
ty chcela veľkodušne zbaviť. A potom si sa tvárila,
že ti to nevadí a že by sme vlastne mohli byť aj
priatelia. Ale aj tak by si si po mne musela umývať
ruky. Aké smiešne! Vždy by to bolo také
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pokrytecké. Ty si z tých, čo rozhadzujú zvyšky, a
ešte tak rozladene, akoby to bola nejaká otravná
povinnosť. A ja som z tých psov, čo ich po tebe
zbierajú…“

„Doriti, čo to hovoríš?“ nesúhlasila som najprv,
no zahryzla som si do jazyka, pretože v podstate
mal pravdu. Ale nie celkom. „Vtedy som nevedela,
čo si zač. A keby som vedela, že si, aký si, že ma
nebudeš napádať či urážať, nikdy by som nezdrhla
ako pojašená krava, ani nezazerala.“

„Dobre, ja, ale čo ostatní? Je to veľmi podobné
ako vo filme Pán včielka. Videla si to? Ide cigán
okolo a bieli sa uhýbajú a trasú o peňaženky, akoby
do miestnosti vletela včela. Ani tá nemôže za to,
že je včela, možno ich ani nechce pichnúť, ale oni
ju radšej budú vyháňať z okna alebo ešte lepšie,
rovno ju zabijú, nech dá pokoj. Tak jasné, že sa
musí brániť.“

„To máš pravdu,“ zamyslela som sa, „no… nebolo
to len o tom. Mala som strach, čo si ty pomyslíš
o mne. Že nie som zaujímavá žena, keďže nemám
žiadny pigment a ani poriadnu postavu. Hanbila
som sa, že sa mi vysmeješ, a aj preto som chcela
zdrhnúť. A nemysli si, že neviem, čo je to byť iná.
Pozri sa na moje okuliare. Dennodenne ma ľudia
podceňujú pre slabý zrak. Ešte stále ti pripadám
ako nejaký nadčlovek?“
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„Tak… asi je to potom 1:1. … Aj keď vôbec som si
nemyslel nič z toho, o čom hovoríš…“

„Každý z nás dvoch mal predsudky, no obaja sme
prišli na to, že sú zbytočné. Veľmi skoro som
pochopila, že môj prvý dojem bol mylný. Chcela
som ťa spoznať úprimne. A ak potrebuješ tieto
veci, čo sú tu, určite máš na to nejaký dôvod.
Rozhodne však vidím, že si poctivý. … A vtedy na
pódiu si mi nepripadal o nič lepši ako vtedy, keď
sme sa zoznámili.“

„Nie? Myslel som si, že až vtedy som ťa viac
zaujal.“

„Tak to je blbosť veľká ako Amerika.“
„Potrebujem uživiť rodinu a využívam všetko, čo

príde.“
„To chápem… A chápem aj to, že pre nich som

divná. Ale úplne si vystačím s tvojím uznaním.“
„Fajn. Napriek všetkému ma prekvapilo, že si

sa vtedy objavila v meste. Preto som ti vlastne
priniesol toto,“ ukázal na balík, ktorý som stále
neotvorila. Bolo v ňom vianočné CD-čko
s koledami. Neviem vypovedať, ako ma potešilo.

„Ďakujem,“ usmiala som sa od srdca. „Ale stále
sme si nepodali ruky na znak priateľstva
a zbúrania bariér.“

„Dobre, teraz som sa v koši nehrabal.“ zasmial
sa trochu pridusene a konečne ku mne vystrel
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svoju úžasnú ruku. Bez rukavice. Bola pevná
a mozoľnatá. Skoro ma porazilo od divokej radosti,
ktorá mi začala prúdiť v žilách…
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„Je mi veľmi ľúto, ak sa niekto voči vám správal
nevľúdne,“ odvetila Rose. „Nemyslite na to…“

(Charles Dickens: Oliver Twist)

V jeden príjemný jarný večer si našiel chvíľu, aby
sa porozprával so svojou starou dobrou kámoškou
Etelou. Z mesta sa vrátil neskoro a vo vrecku mal
ukrytých skvelých tristo eur. Ale rozhodol sa, že
ich nedá otcovi. Zárobok využije sám, keď bude
treba. Etelu zastihol náhodne, ako prala šaty
v potoku. Zas mala na sebe ten bordový kabát, vraj
darček od babky, nosila ho snáď celú večnosť.

„Nazdar čhaje!“ 1 už zďaleka zahvízdal.
Najprv lenivo zdvihla hlavu od prania, ale keď

zbadala známu tvár, usmiala sa a zamávala vo
vzduchu mokrým tričkom, ktoré práve vytiahla
z vody.

1. Nazdar kočka!
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„Dik kaz o benga anen!“ 2 pozdravila ho. „Mačila
tut na si kaďal čavo, kanasta keres andre fabrika.
So kodoj tut imar sprivatinde?“ 3

„Sar džanes?“ 4

„Prindžarav le parnen. He ecipa paltute by
cirdenas tele. A tu pre lende ker sar dilino.“ 5

Herkules si sadol na kameň vedľa nej a namiesto
odpovede sa uškrnul. Hlavu si podoprel dlaňami
a zadíval sa do vody.

„A oda kaskere kalá ružové?“ 6 ukázal na
zaujímavý kus látky, odlišujúci sa od ostatných
svojou živou farbou. Aj Etela hneď ožila, akoby
bola súčasťou tých šiat.

„La Agneskinakere, sem me lake korkori
cinďom!“ 7 povedala s hrdosťou v hlase. Pokiaľ išlo
o jej najmladšiu sestričku, neexistovalo snáď nič,
čo by jej pokazilo radosť, keď začala o nej hovoriť.
„Te sivel nadžanav, ale vašoda lake doprajinav sar
som hodno a tu džanes, hoj na vašo čorde….“ 8

2. Pozrimeže, koho to sem čerti nesú!
3. Už dávno si sa neukázal, chlapec, odkedy robíš vo fabrike. Čo si ťa

tam sprivatizovali?
4. Ako vieš?
5. Poznám bielych. Aj kožu by z teba zodrali. A ty na nich makaj ako

hlupák.
6. A to sú čie, tieto ružové?
7. Agneskine, sama som jej kúpila!
8. Šiť síce neviem, ale zato jej doprajem koľko môžem a ty vieš, že nie

za kradnuté...
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„Tu a čorde?“ 9 zagúľal očami. „Džanav hej
savoro me dikhľom… sar tut pribľižinehas kija
koda so džalas pašalodrom. Nenapadne…
palunesta.“ 10

„Preááááááč!“ 11 capla ho premočenou handrou
po hlave. Znechutene sa striasol. Už sa túžil
vyhrievať v teple domova a nie dostávať tu studené
sprchy ako vďaku za zdvorilostné návštevy.

„Te kamehas, tajsa tuke šaj dav neve veci.“ 12

„Hej? A khatar?“ 13

„Jek kamaratka triedinel o šatnikos, ta mam dela
das keci taški.“ 14

„Aha a mišlines, hojpes dela te urel?“ 15

„Imar vareso kolestar dikhľom a mišlinav, hoj
tyri rodzina pes potešinela…“ 16

„Ta so dikhľal? So tu takoj naanďal?“ 17

„E pukľato man pregeľa.“ 18

9. Ty a kradnuté?
10. Hej, viem, všetko som videl... ako si sa blížila k tomu, čo išiel včera

popri ceste, tak nenápadne... zozadu.
11. Prestááááááň!
12. Keby si chcela, zajtra ti môžem dať nejaké nové veci.
13. Hej? A skade?
14. Jedna kámoška triedi šatník, tak mi dá zopár igelitiek.
15. Aha, a myslíš, že sa to bude dať nosiť?
16. Už som niečo z toho videl a myslím, že tvoja rodina sa poteší...
17. Ta čo si len kukal? Čo si rovno nedoniesol?
18. Hrbatá ma predbehla.
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„Jój, oda hini gurumni, joj mušinel afur savoro
tedochudel. Kana joj vlastne uštel?“ 19

„Mišlinav, hoj joj kodoj he sovel… takoj tele
begňa.“ 20

„Hahaha, tu demado, mek vymišlines
dilinipen…. chudéha!“ 21

Obaja sa rozosmiali tak, že sa až náprotivná hora
ozývala a roztriasla sa im pred očami.

„Ale sosal. Tajsa tut šaj presvedčines…“ 22

zatváril sa vážne.
„Sar mán naťahines zatasavav tut kaleha

šaloha.“ 23 Etela sa začala opäť vyhrážať tým, čo
mala po ruke. V ruke cigána sa totiž aj obyčajný
kus bavlny môže stať zbraňou, na to by ste nemali
zabúdať. Vtom sa však zháčila, pustila šál z ruky
a podozrievavo sa zadívala Herkulovi do očí.
„Použar… penďal tu: jek kamaratka tredinel o
šatnikos. Savi kamaratka? Džanav vareso latar?“ 24

„Na nadžanes,“ 25 odpovedal Herkules stroho.
„But pes nadikhľam. No dufinav, hoj nané parni.

19. Jój, to je krava, tá musí vždy všetko vychytať. Kedy vlastne vstáva?
20. Ona tam asi spí... rovno pod bedňou.
21. Hahaha, ty blázon, zase vymýšľaš somariny, dostaneš!
22. Ale čosi. Zajtra sa môžeš presvedčiť...
23. Ak ma naťahuješ, zaškrtím ťa týmto šálom.
24. Počkať, povedal si: jedna kamoška... triedi šatník. Aká kamoška?

Viem o nej niečo?
25. Nie, nevieš.
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Te hordinel rendi paše begňa a hin la pherdo
skriňa… oda na vizerinel mištes…“ 26

„Hiňi parni“ 27, prikývol bez zbytočného
okolkovania.

Potom nastala chvíľa ticha. Asi taká
trojminútová. Zdalo sa, že Etela ju preruší nejakou
premyslenou duchaplnosťou. Namiesto toho si
v jednom okamihu vzala do náručia všetky šaty
a bez slova sa pobrala smerom k osade. Cestou sa
ešte obrátila, škaredo naňho zazrela a potom jej už
nebolo.

…
Pomaly som zostupovala po schodoch. Pamätám

si onen deň, ježžžkovy… keď som šla sťa mátoha
so smeťami ako bonusom. Dnes som vlastne tiež
vyzerala ako mátoha, takže táto nostalgia bola asi
zbytočná. Rozdiel bol však v tom, že medzi
hentým a týmto dňom uplynulo už veľa času, na
ktorý sa dalo spomínať. A keď som sa tak nad tým
zamyslela, dnes som vlastne vyzerala ešte oveľa
strašnejšie ako predtým. Spotená, vlasy mastné,
a predsa celé zelektrizované od neustáleho
prevliekania vlnených svetrov cez hlavu.
Navlečená v obrovskej mikine, rozťahaných

26. Dlho sme sa nevideli. No dúfam, že nie je biela. Keď nosí oblečenie
pred bedne a má preplnený šatník... to neveští nič dobré...

27. Je biela.
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teplákoch a na nohách staré dobré kroxy. Jarná
únava ma však zmohla natoľko, že som už nad tým
ani nevládala premýšľať. Lenivo som vyšla z bloku
a poobzerala sa. Studený vietor ma trochu prebral
do reality. Cez mriežky balkóna mi neuniklo, že
včerajšia nádielka už bola preč. Na niektorých
miestach to ide na dračku, musela som sa
pousmiať. Vysilene som zložila na betón tie
sľúbené tašky. Chcela som mu ich odovzdať do
vlastných rúk ako objednávku, ale nedošiel, tak
mal smolu. Doma som ich už nemala kde uskladniť,
keďže naši sa akurát v tých istých dňoch rozhodli
vymaľovať obývačku a nábytok z nej vysťahovať do
ostatných izieb. Ak som sa chcela vo svojej izbe
pohnúť – dnu a von – musela tam zostať aspoň
aká-taká škáročka na prechod… Ale dosť už bolo
ťažkopádneho uvažovania! Prichádza jar, treba sa
tešiť, pomyslela som si, upravujúc tu kopu pred
kontajnerom.

Tu moje snenie prerušili čiesi kroky. Boli ľahké
a svižné. Zdvihla som hlavu nahor a zbadala
rómsku dievčinu v sprievode troch detí. Mladá
mamička so svojimi ratolesťami! No výborne, prišli
práve včas… Vstala som, aby som im urobila
miesto. Nevedela som, či sa mám s nimi pustiť do
reči alebo radšej nie. No… možno by bolo zdvorilé
nejako okomentovať moje dodávky oblečenia,
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s ktorými som strávila kus života a teraz sa stanú
súčasťou inej domácnosti.

Do džavotu detí zaznel môj nesmelý hlas: „Dobrý
deň, milá pani, práve som sem priniesla nejaké
oblečenie. Dúfam, že sa vám bude páčiť.“

Rodinka akoby ma ani nepočula. Rozprávali sa
medzi sebou jazykom, ktorému som ešte stále
nerozumela a nevenovali mi žiadnu pozornosť.
Rozhodla som sa však, že to skúsim ešte raz:
„Ehm, hm… je tam toho naozaj dosť. Som rada,
že vám poslúžia. Tým vlastne pomôžete aj vy mne,
pretože sa to u mňa zhromažďovalo už x rokov
a… naozaj bol čas, aby…“ začala som mlieť ako
rádio a žena sa konečne obzrela. Vypúlila na mňa
svoje veľké orieškovohnedé oči, premeriavajúc si
ma od hlavy po päty, a potom zatiahla hlbokým
hlasom: „Ty komu hovoríš pani?! Ja som slečna,
dik, nebuzeruj ma!!!“

„Ach, prepáčte,“ zahryzla som si do pery, „ja som
to tak nemyslela.“

„Ja viem, čo si myslela, dili! Nerieš mňa ani
mojich bratov!“

Húps, tak som sa trochu sekla. Nevadí… Možno
som už mala odcválať, ale sledovala som ich aj
naďalej. (Čo by som pred takým polrokom radšej
neriskovala.) Asi ju to vyprovokovalo a ešte viac
sa na mňa osopila. Nadávala mi do stríg, bielych
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vápeniek a neviem, do čoho ešte. Sledovala som
jej peknú tvár a výrazné obočie, ktoré dodávalo jej
očiam zvláštny pôvab. Pery mala plné, ale trochu
poblednuté, skrivené do nepeknej grimasy, keď po
mne ziapala. Za príjemnejších okolností mohla
pôsobiť príťažlivo. Možno s rozpustenými vlasmi
a v nazberkanej sukni miesto obnosených riflí
a kabáta. Sama sebe som sa divila, ako tam
dokážem tak stáť a počúvať tie nadávky, akoby sa
nechumelilo, alebo akoby som bola v nejakom
tranze, omámená ešte zimným spánkom. Možno mi
z neho chcela odpomôcť, keď do mňa štuchla, aby
ma odstrčila z cesty. Až keď sa schyľovalo k bitke,
poskočila som dozadu na obrubník chodníka,
s miernym zatackaním. Deti na mňa nechápavo
civeli, každé malo v rukách nejakú zašpinenú
drobnosť.

Tu sa ktosi zjavil na chodníku a ťahal ma od nich.
Bol to sused, ktorý býval o niekoľko brán ďalej.

„Čo to má znamenať?!“ vmiešal sa do nášho
„sporu“ a zastal si predo mnou ako obranný štít.
„Takéto správanie si na našej ulici vyprosím!!!“
hromžil. „To už človek nemôže ani vyjsť pred
vlastný blok a vysypať smeti bez toho, aby ho
ohrozovali nejakí kriminálnici? Pozrite sa na ňu, je
to chorá osoba. Nevidí dobre. A vy ju tu napádate
ako taká háveď… môžete sa hanbiť!!!“ kričal na
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plné hrdlo ako dáky vychovávateľ na
stredoškolskom internáte. „Ale veď ja vám to
spočítam!!! Také vysoké prídavky dostávate a tu je
vaša vďaka? Háveď jedna nevychovaná!!!“

Deti sa skryli za mladú ženu, ale neprestávali
pokrikovať jedno po druhom, ukazujúc neslušné
posunky smerom k nám. Cítila som sa otrasne.
Chcela som nejako zastaviť túto nemožnú situáciu.
Ale ako, keď mi pevne zovrel dlane a nemohla som
sa ani pohnúť spoza jeho chrbta? Naozaj, ako
bezprizorná či nesvojprávna… Rómka poľavila zo
svojej rozhorčenosti. Asi vycítila, že sa neoplatí
vzdorovať takému energickému mužovi.

„Láskavo sa správajte slušne. Áno? A keď si tu
chcete vyberať odpadky, tak pri tom nenarúšajte
súkromie pokojných obyvateľov…“

Zrazu jedno z detí vyskočilo spoza kontajnera,
možno ani netušilo, o čom je reč. V tvári malo
tajomný výraz a ruky spojené za chrbtom.
V nečakanej chvíli pristálo na prsnom vrecku
úhľadného saka zhnité jablko. Prv než si to
namosúrený muž stihol uvedomiť, ďalšie dieťa
zopakovalo to isté divadlo s prasknutým vajíčkom
a plesnivým chlebom. A to už milý pán sused
nevydržal. Praskli mu nervy a pustil sa do nich,
rozdávajúc zauchá a buchnáty po chrbte. A vtedy
sa najstaršia dievčina akoby premenila na Xenu
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v najvyššom štádiu zúrivosti. Skočila po ňom,
trhala z neho oblečenie a štípala ho po tvári: „Ty
čo si dovoľuješ na bezbranné deti, móre?!“

Stála som tam ako primrazená a počula, ako sa
hore za nami otvárajú okná.

„Milka, čo tam robíš, prepánajána?! Poď
domov!“ počula som uveličený hlas mojej mamy.
Už-už som sa zberala na odchod, keď tu…

„Pustíš ich, ty idiot?!!!“ zahrmel obďaleč hlas
iného muža. Bez ďalších rečí vtrhol do bitky nový
pozorovateľ: „Ja ti ukážem, napádať slabé ženy
a deti … zato, že sme cigáni!“ uzemňoval ho tak
slovami, ako odvetnými ranami. Keď konečne
vyslobodil dievčinu a deti z jeho blízkosti, odpľul
si jeho smerom a dal sa do utešovania skleslej
rodinky.

„Buzerant! Sal v porjadku Etelo?“28 počula som
z diaľky. Až vtedy som ho spoznala. Herbert!!!
Stále som tam však stála ako ohromená, aj napriek
tomu, že milý pán sused (môj obranca) sa ma
snažil odviesť domov. Presviedčal ma („Poď, Milka!
Už je dobre…“) a ťahal za rukáv, akoby som bola
jeho psíkom, ktorého šiel vyvenčiť a už bol čas
vrátiť sa domov. Napokon sa mu podarilo odtiahnuť
ma smerom k bráne. Cestou som sa však zmätene

28. Buzerant! Si v poriadku, Etela?
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obzerala, akoby som nevedela, čo vlastne chcem
urobiť, hľadajúc slová, ale bezvýsledne. Otvorila
som ústa v snahe vykríknuť, keď kráčal ku
kontajneru a odnášal tie tašky, čo som tam
nechala. V tvári mal stále divoký, agresívny výraz,
ktorý sťahoval jeho oči do úzkych čiarok. Brada
sa mu triasla a napätie nepovolilo ani vtedy, keď
sa nám stretli pohľady. Už nič nehovoril. Ešte si
prehodil cez plece poslednú z mojich tašiek,
zamračil sa a pustil sa do kroku za mĺkvou
skupinkou na ceste.

A tak som cez úzku škárku medzi dverami
sledovala, ako odchádzajú. Tuším som ešte stále
bola v akomsi tranze. A na oblohu sa vydral jemný
slnečný lúč, posol jari, možno, aby ma prebudil zo
zimného spánku…

…
„Kala šmejdi mušinav te phiravel? Abo an! Kerav

lenda than predalo rikono.“ 29 V kope oblečenia sa
nervózne prehrabávala čiasi ufúľaná ruka.

„Dilino!“ 30 odsekol Herkules a schmatol menšiu
kopu, čo mu ležala pri nohách. Vedel, že sú
vyberaví a každý mesiac sa radi prezentujú
v nových handrách, nie v nejakých odpadkoch
z charity. Chápal, že nechcú byť chudáci odkázaní

29. Tote šmejdy mám nosiť? Abo daj, urobím z toho pelech pre psa.
30. Šalený!
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na to, čo bielym spadne zo stola. Ale veď mnohé
z týchto šiat vyzerali ako nové, skoro nenosené…
a tie staršie, vyblednuté a rozťahané sa dali použiť
doma, takých vecí nie je nikdy dosť. Aj napriek
mrzutosti, ktorú v sebe dusil už pár dní, nemohol
Milke uprieť tú láskavosť… Hnevalo ho, že jeho
susedia znevažujú dobré úmysly iných ľudí.

Niektorým to naopak bolo jedno a vďačne si
z jeho nádielky povyberali, čo sa im zapáčilo.
A potom, ako sa tak prechádzal po osade a videl,
že každý kus oblečenia ožil na inej postave, naplnil
ho zvláštny pocit uspokojenia. Možno mala pravdu,
keď žartovala, že jej preplnený šatník zaodeje
aspoň polovicu osady. A bol to vskutku dobrý
nápad. Aj keď sa mračil, aj keď už na ňu nechcel
myslieť, tie hemžiace sa rifle, staromódne svetre
a poskakujúce topánky mu neustále pripomínali,
čo sa stalo. Hoci by si to najradšej vymazal
z pamäti… spolu s jej zjavom:

Ach, prečo tam stála ako také drevo?! Zbabelo
prikrčená za tým chlapom… A kto bol vlastne ten
hajzel? Určite jej otec alebo strýko… Čo ak ho
na nich poslala?! Inak by sa len tak neprizerala
na scénu, kde niekto ubližuje deťom a
potom nezdupkala domov. Čo ony za to môžu, že
sú cigáni? Nedajú im dýchať, len čo sa vyliahnu zo
škrupinky. Prv než by spoznali, čo je to normálne
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detstvo, zažijú nenávisť a pohŕdanie. Ako teda
môžu byť normálni?! Nie, zmýlil sa v nej! Chcela
mu nahovoriť, že je na jeho strane, ale zjavne nie
je! Keď ide do tuhého, pridá sa ku svojej fajte
a nerieši nespravodlivosť.

S Etelou si rozdelili tašky na polovicu. Ešte
predtým obaja všetko prezreli, a tak, keď ju
zbadal, ako si vykračuje v nejakých povedomých
kvietkovaných šatách, len uznanlivo pokýval
hlavou, že jej to sekne.

V jeden deň ju však našiel v nezvyčajne skleslej
nálade. Postávala ďalej od hlúčiku baviacich sa
kamarátov. Keď sa k nej blížil, vrhla naňho
prosebný pohľad, priam volanie o pomoc.

„Ačila pes vareso la Etelate?“ 31

„Hm, so me džanav… hetu tuke mišlines, hoj som
imar phuri? Hoj nadžava imar romeste?“ 32

„Ale so tu trepines, dilini? Hin tut aspoň trin
napadnici!“ 33

„No mište, ale le phures Dežis pes narachinel,
ani le chromo Feris. A palkoda trinto ani
duma…“ 34

31. Stalo sa niečo, Etel?
32. Hm, čo ja viem... aj ty si myslíš, že som už stará? Že sa nevydám?
33. Ale čo to trepeš, sprostaňa? Veď máš aspoň troch nápadníkov!
34. No dobre, ale starý Dežo sa neráta, ani ťarbavý Fero. A o tom

treťom ani nehovorím...
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„Našti oda avel kavka namište…“ 35

„Hin. Mek jek dilini gadži paše begňa man
prezivinďa hoj milá pani… mrcha jek!“ 36

„Ale ale, adadžives varekas hin lači nalada? Ta
so te salas le čavenca, možno peske avtomaticki
mišlindža, hoj sal lengeri daj, terní daj…“ 37

Etela zvesila plecia. „Nech peske gondoinel so
kamel. Aspoň hoj kola rendi diňa. Bisterďom peste
poďakinel. Avke pes chojarďom sar man oslovinďa.

Dofrasa, sem me bi la kodoj normalne
mardžomas, avke man provokinďa… te bi na
avľahas oda volona.“ 38

„Užar užar, tu mišlines… akor so džahas palkola
rendi?“ 39 dochádzali mu súvislosti. „.A… so tut
provokinďa oda manušni?“ 40

„Ta soha soha… savoreha!!! Dikhelas prema sar
kajsi primardži gurumni. Jóóój gazela,

35. Nemôže to byť také zlé...
36. Je. Ešte aj jedna debilná gadža pri bedni ma nazvala že milá pani...

mrcha jedna!
37. Ale, ale, niekto tu má dnes prítulnú náladu, čo? Keď si bola

s deťmi, možno si automaticky myslela, že si ich mama, mladá
mama...

38. Nech si každý myslí, čo chce. Aspoň, že tie handry dala. Aj som sa
zabudla poďakovať. Tak som sa nasrala pre to oslovenie. Dofrasa,
veď ja by som ju tam normálne aj zbila, tak ma provokovala... keby
neprišiel ten vol.

39. Počkaj, počkaj, ty myslíš... vtedy, čo sme išli po to oblečenie?
40. A... čím ťa provokovala... tá osoba?
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pribalerinka! Dik RobinHúdka! Barvalendar lelas,
čoren delas!!!“ 41 kričala.

Herkules sa pri tej rozohnenosti musel
rozosmiať.

„Oda kaj o manuš pre tut te nadikhel, te tut
provokinel“ 42 , mierne sa odvrátil… na jej
znechutenie:

„Tu šaj, oda ča džungale gadže bi pes majinenas
tegaruvel khere a na tedaravel pre ulica…“ 43

„Akana sal kruto, Etelo“ 44 zahriakol ju. „Soske
bi majinlas davaresi škrata ča vašoda, hoj hini
gadži? Oda hejon hine nipi.“ 45

„Ale joj bi avlas škrata he sar romaňi. Ani koda
krivo Feris bi la nakamelas.“ 46

Herkules sa už prestal zabávať. „Čačes, čačes
provokinlas ča sar dikhelas? Oda náne binos… Šaj
tuke les namište višvetlinďal. Me mange

41. Ta čím, čím... všetkým!!! Kukala na mňa jak taká pribitá krava.
Joooj, gazela, primabalerínka! Kukni, RobinHúdka! Bohatým brala,
chudobným dávala!

42. Tak to aby človek na teba nekukal, keď ta to provokuje.
43. Ty môžeš, to len škaredé gadže by sa radšej mali skryť doma

a nestrašiť na ulici...
44. Teraz si krutá, Etela.
45. Prečo by mala byť nejaká škratou len preto, že je biela? Aj to sú

ľudia.
46. Ale tá by bola škrata aj ako cigánka. Ani ten krivý Fero by ju

nechcel.
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mišlinavas, hoj andetute chutija, alebo vareso
horšeder, hoj vičinďa oles muršes.“ 47

„Ta oda na, jov varekhatar pridenašľa a peršo
la cirďa presera, vašoda bo me andrelate lokes
ispinľom, a palis mukhľa pes andre amende. Dik,
koda muj melalo leske naphanliľa, mek hoj avľal
a toďal les tele. Me bi kolen gadžen pre kola vidli
rozligenďomas!!!“ 48 Etela hromžila, prudko
gestikulovala a líca sa jej nepekne odúvali, oči
zazerali.

Herkules ju nechal tak. Pokračoval v ceste a ona
si len ďalej húdla, až kým sa jej stratil z dohľadu.
Potom to už nemalo zmysel.

…
Niekto zvolal moje meno. Nezvyčajné. Zastala

som obzerajúc sa… nič. Kde mám kľúče? Asi
nejaká iná Milka. Kto by ma tu hľadal? Vytiahla
som kľúče z kabelky. Hlasno zaštrngali, mám na
nich milión príveskov.

„Hej, počkaj!“ dobehol ma ktosi.

47. Naozaj ťa provokovala len pohľadom? Veď to nie je hriech... A
mohla si si ho zle vysvetliť. Ja som si myslel, že do teba skočila,
alebo niečo horšie, že zavolala toho chlapa.

48. Tak to nie, on sa odniekiaľ prihnal a najprv ju strhol nabok, lebo
som do nej trochu drgla, a potom sa pustil do nás. Kukni, tá huba
špinavá sa mu nezastavila, ešte že si prišiel a dal ho dole. Ja by
som tých gadžov na vidlách rozniesla!!!
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Obzrela som sa ešte raz a … v šoku som sa
strhla a uskočila.

„Čo tu robíš, Her…got?!“ vyštekla som.
Jeho pohľad nebol zrazu o nič menej zaskočený,

ako ten môj. Otvoril ústa a chcel niečo povedať,
ale slová akoby mu zamrzli na perách. Miesto
odpovede sa rozosmial. Potom trochu zvážnel.

„Prišiel som sa ospravedlniť,“ povedal
odhodlane.

Podišla som bližšie a pozrela mu do očí.
Popravde som si myslela, že sa už neuvidíme.
Podľa jeho posledných reakcií. Pre to hlúpe …
nedorozumenie (!!!) som mala opäť ťažké noci, ale
zdalo sa, že už je márne čokoľvek riešiť. Pretože
odchádzal tak, akoby ma nevidel. Pretože zrazu
som neexistovala. Pretože… sa čosi stalo medzi
mnou, tou Rómkou, jej súrodencami, tým
nemožným susedom a… ním. A neviem, či niektorý
z nás mohol presne definovať, čo to bolo.

„Už viem, ako to bolo. Všetko som si zle
vysvetlil,“ zaznelo priznanie, ktoré som vôbec
nečakala. Nebola som na to pripravená. Nevedela
som, čo povedať. Práve som sa vracala z práce.
Oblečená v kostýme, navoňaná, vlasy zapletené do
dlhého vrkoča. V ten deň som si pripadala
príťažlivo, a predsa, v jeho blízkosti… akoby som
mala stále tie kroxy a rozťahané tepláky. On mal
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na sebe… napodiv staré tričko po mojom otcovi
a bratove šortky! Videla som ich už veľakrát, no na
jeho postave pôsobili úplne ináč ako domácky.

Akoby čítal niektoré z mojich myšlienok,
poznamenal: „Dnes vyzeráš ako Julia Roberts.“
Cítila som, že mi na tvár stúpa rumenec. Chcelo
sa mi rehotať nad takým falošným komplimentom.
Ale…

„To má byť to ospravedlnenie?“ vyjachtala som,
snažiac sa udržať na podlamujúcich nohách.

„Iba sa pokúšam dostať k jeho začiatku…“
Potom mi rozprával o svojej kámoške Etele, o jej

dobrej duši, ale občas výbušnej povahe. Zrazu som
si uvedomila, že moju úprimnú snahu mohla
pochopiť ako urážku. Prečo by mala byť odkázaná
na obnosené handry odo mňa? Čo ak v mojom
správaní objavila náznaky povýšenosti? Dozvedela
som sa aj o jej bratoch, ktorých som považovala
za jej deti. Milo som prikyvovala, ale radšej som
sa nepriznala, že môj prvý dojem, keď sa pri nich
zjavil ako obranca, bol, že je otcom tej rodiny.
S úľavou som si vydýchla, iba ja som vedela prečo.
Bolo od neho čestné, ako sa zachoval. Nič som
mu nemohla vyčítať. Nevidel to celé, tak si niečo
domyslel. Skôr som si zhrýzala svedomie kvôli
mojej pasivite. Mala som tomu susedovi ukázať,
čo vo mne je a vyjadriť svoj názor. Tak som ho
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vyjadrila teraz… vysielajúc ho smerom k tým
chápavým hnedým očiam, lemovaným hustým
obočím… takým, aké mám aj ja. Dnes voňal po
sene a po robote.

A tu sa stala ešte jedna nečakaná vec. Tá úplne
najnečakanejšia. Zrazu som skončila zovretá
v jeho náručí. Zalapala som po dychu, s tvárou
zaborenou v starom otcovom tričku. Život nás
niekedy stavia do skutočne absurdných situácii….

Po prvýkrát ma objal cigán. Cigán, ktorý si o mne
nemyslel nič zlé. Cigán, ktorý ma mal asi rád
a ktorý príjemne voňal. Mal pevné ruky a jemný
hlas. Keď ma pustil, ešte chvíľu sme sa prechádzali
okolo bloku. Bok bo boku. Potom sme si sadli na
schody pred mojou bránou a ticho hľadeli pred
seba na kontajnery. A ľudia, čo išli okolo, sa
začudovane obzerali.

Vtedy som si uvedomila dve veci:
– Ako zaťažko nám býva hľadať výnimočnosť

v tom, čo nás poburuje.
– Koľko sa ľudia nachodia kvôli jednej smetnej

bedni. A ja ju mám rovno pod balkónom. Ktovie,
ako by vyzeral tento príbeh, keby tu nebola…

TISÍC SLOV . JEDEN PRÍBEH .

45





Posledný
úsmev

TERÉZIA PALAŠČÁKOVÁ





Posledný úsmev

Elena, nikdy si nesmieš prestať veriť. Rozumieš?
Nikdy sa nevzdávaj, nenechaj, aby s tebou život
zametal. Nikdy si nenechaj ublížiť. Máš šancu žiť
krásny život plný radosti a šťastia. Nepremrhaj ho.

Mama mala pravdu. Vždy mala pravdu. Prišli
sme na tento svet, aby sme žili. Žili život, ktorý za
niečo stojí.

No ten môj nestojí za nič. Fyzicky živá, no
duševne mŕtva. Iba toto ho doteraz
charakterizovalo.

No teraz?
K umierajúcej psychike sa pridala aj telesná

schránka. Moje telo už nie je mojím. Je zohavené.
Zdevastované svetom a nenávisťou ľudí. Som
duševne aj telesne odpísaná. Už navždy.

Cítim zápach rozkladajúcich sa tiel. Cítim
železitý pach krvi. Cítim blížiacu sa smrť.

Prečo sa to vlastne stalo? Prečo je všetko
znivočené?
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Toto je to, čo som si zaslúžila? Po toľkých rokoch
žitia?

Som však naivná. Môj život sa nedá nazvať
životom, skôr živorením. Každý deň som sa snažila
uživiť moju rodinu – môjho milovaného manžela,
synčeka a dcéru. Každý jeden deň môjho
zničeného života som sa obávala o naše prežitie a
budúcnosť.

No kde je? Kde je tá skvelá budúcnosť pre nás a
pre naše deti, ktorú nám politici sľubovali? Kde je
tá istota a bezpečie? Kde je to zaopatrenie na celý
život? Kde je ten krásny život? Priniesli iba skazu a
utrpenie. No o to ich nikto neprosil…

Otvorila som oči.
Po krátkom potešení, že sa mi ich podarilo

otvoriť, som ich však hneď zavrela.
Nemôžem sa na to všetko dívať. Všetko je

zničené. Všetko je preč. Rodina, priatelia, ľudské
hodnoty, mesto, život…

V diaľke som začula výkrik. Bol taký desivý, o
pomoc volajúci!

O pár sekúnd však všetko stíchlo. Pred
strašlivým tichom bolo počuť iba výstrel.

Striasla som sa. Prídu si aj po mňa? Skončia
moje trápenie? Dokončia to hrozné dielo, ktoré
začali?
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Už som si prestala myslieť, že minulé časy boli
horšie ako tieto.

Nič nie je horšie ako vojna.
Z myšlienok ma vytrhla explózia. Cítila som

chvenie. Chveje sa zem či moje telo?
Tentoraz som otvorila oči iba preto, aby som

zistila, odkiaľ som ju počula. Blúdila som očami po
budove v diaľave, ktorá sa s obrovským rachotom
zrútila. Z očí mi nenazdajky vyhŕkli slzy.

Všetko to, čo sa tak dlho budovalo a zachovávalo,
je preč. Nezostane tu nič. Iba spustošená krajina.
Iba to zostane tým, ktorí prežijú.

S veľkými bolesťami som uprela pohľad na sutiny
neďaleko mňa. Toto je to mesto, kde som predtým
žila? Toto je ten dom, v ktorom som niekedy
bývala? Toto je tá krajina, ktorá kedysi
prosperovala?

Všetko bolestivo a pomaly krváca. Stráca silu. Už
viac nežije. Tak ako moja duša a telo. So žiaľom
som sa pozrela na moje zjazvené ruky. Z malých
rán, z ktorých trčali črepiny skla, ospanlivo
vytekala hustá krv. Po chvíli mi zrak padol na moje
doráňané nohy. Tie som si už ani necítila.

Pri pohľade na moje zranenia a krvavé rany sa
však moje presvedčenie iba utvrdzovalo. Už nie je
cesty späť.

Ten život, ktorý mi síce nič nedoprial a bol iba
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hrôzou, mi teraz chýbal. Brala by som ho späť
všetkými desiatimi. Aké ironické…

So stále väčším smútkom a bolesťou som
privrela oči a ponorila sa do spomienok.

“Mami? Prečo si zavrela okno a zatiahla závesy?”
“Len tak.”
“A prečo si zabarikádovala dvere?”
“Aby sa sem nikto nedostal.”
“A kto sa sem nemá dostať?”
“Zlí ľudia.”
“Prečo sú zlí? Čo urobili?”
“Ublížili nevinným ľuďom.”
“A prečo niekomu ublížili?”
“Pretože im to tak nakázali.”
“Kto im to nakázal?”
“Ich šéf.”
“A kto je ich šéf?”
“To neviem, zlatíčko, no je to človek, ktorý si

nezaslúži žiť.”
“Ale každý človek má predsa právo žiť. Tak prečo

o ňom takto hovoríš?”
“Pretože zničil všetko to, čo existovalo. Všetko je

preč…”
“Mami, prečo plačeš?”
“Nič si z toho nerob… Všetko bude v poriadku,

len ma teraz musíš poslúchnuť. Choď do svojej izby
a nevychádzaj z nej, dobre?”
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“Ale prečo?”
“Pretože je to pre tvoju bezpečnosť.”
“Ja chcem zostať s tebou.”
“Nie, bež do svojej izby.”
“Ale mami!”
“Okamžite!”
“Bojím sa…”
“Ja viem, miláčik. No buď poslušný a skry sa

pod svoju posteľ. Zahráme sa hru, v ktorej musíme
byť obaja dlho ticho a nemôžeme vydať ani hláska,
kým po teba sama neprídem, dobre?”

“Super, táto hra bude zábava!”
“Ľúbim ťa.”
“Aj ja teba, mami.”
“Teraz už bež…”

Slzy. Stekali mi po tvári. Celý ten čas. Celú tú
predlhú chvíľu, na ktorú som nebola pripravená.

Skryla som sa vtedy do skrine a odrátavala
posledné minúty svojho života. Počula som ich
topánky, ktoré klopkali po kamenných schodoch
domu. Počula som, ako kričia a nadávajú, ako
vykopávajú dvere a strieľajú do nevinných ľudí.
Počula som, ako sa pomaly, ale isto približujú k
nášmu bytu. Na malú chvíľu všetko stíchlo. A
potom to začalo…

Zabarikádované dvere im robili problém, no
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netrvalo im dlho, kým sa dostali dovnútra. Začali
prehľadávať byt. Nevedela som utíšiť svoje
búchajúce srdce a prerývaný dych. Do krvi sa mi
nahrnulo neuveriteľné množstvo adrenalínu, mala
som pocit, že mi cievy v tele doslova horia.

No keď som začula, ako vyrazili dvere do detskej
izby a ako môj syn začal kričať, nemohla som sa už
viac skrývať.

Vybrala som z vrecka nohavíc zavesených na
vešiaku pištoľ a vyrazila dvere od skrine. Pribehla
som k vojakom a namierila na jedného z nich. No
oni sa iba smiali, smiali sa mi priamo do očí…

Nechápala som.
Keď však jeden z vojakov ustúpil, zbadala som

na zemi ležať svojho mŕtveho syna. Mal v chrbte
zapichnutý nôž. V tej chvíli som to pochopila a môj
život sa celý zrútil.

Prišla som o muža, ktorý zomrel ako vojak v
zákopoch, stratila som dcéru, ktorá prišla o život
ako sestrička pri zachraňovaní zranených a teraz
som zažila smrť svojho syna. S hnevom v srdci
a s mysľou zastretou bolesťou som vystrelila.
Prestrelila som jednému z vojakov hlavu. Trafila
som oko. Bol to hrozný pohľad. No nie horší ako
pohľad na prebodnuté a mŕtve telíčko môjho
šesťročného syna.

Posledné, čo som zachytila, bolo nenávistné
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upretie zraku všetkých vojakov na mňa. Videla som
im v očiach, že ďalšia na rade som mala byť ja. V
tej chvíli som nad ničím nerozmýšľala a rozbehla
sa k oknu…

A teraz ležím tu, pri sutinách bytového domu,
ktorý nakoniec tí šialení vojaci odpálili, aby zakryli
stopy a zbavili sa posledných preživších. Keď okolo
mňa prechádzali, ani o mňa nezavadili. Mysleli si,
že som mŕtva. Iba som to predstierala.

Teraz to však ľutujem. Možno by mi dopomohli
na druhú stranu. Možno by som už nemusela tak
trpieť ako teraz. Určite nie. Pretože by som
nerozmýšľala nad tými strašnými vecami, ktoré sa
mi stali.

Necítila by som sa sama. Necítila by som tú
neskutočnú bolesť, ktorá mi každou sekundou
stále viac a viac pohlcuje moje zohavené telo.
Necítila by som, ako mi pomaly odumiera duša.

Tam niekde v zrúcaninách leží môj synček.
Tam niekde v zákopoch leží môj manžel.
Tam niekde na bojovom poli leží moja dcéra.
A ja ležím uprostred zničeného a vojnou

skazeného mesta a pomaly sa mi môj život na
tomto skazenom svete kráti.

Usmiala som sa.
Prišlo mi to čudné a zvrátené, ten úsmev sa zjavil
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na mojej tvári znenazdajky a nechcel zmiznúť. No
vedela som prečo.

Môj koniec sa blížil a s ním aj vedomie, že sa s
mojou milovanou rodinou čoskoro stretnem.

Pomaly som privrela oči.
Bolesť ustupovala. Otupela. Tak ako aj môj žiaľ.
Potom som konečne pocítila úľavu a hrejivý pocit

pri srdci.
Vždy si pamätaj, že tvoja rodina bude stáť pri

tebe, Elena. Či už v dobrých alebo zlých situáciách.
No na jedno nezabúdaj. Nič nie je nepominuteľné.
A preto si všetko, čo máš, váž, ako len najviac
môžeš. Pretože jeden deň to môžeš všetko stratiť
a prídeš na to, že to bolo niečo, bez čoho nemôžeš
žiť. No potom už bude neskoro, pretože sa
napokon nič nebude dať vrátiť späť…

“Ak neukončíme vojny, vojny ukončia nás.”
– H. C. Wells
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Za svetla
lámp
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Za svetla lámp

„Život patrí tým, čo veria v krásu svojich snov.“
„Čo to tu máš?“ Pristúpila ku mne Jana. „To je

čo za blbosť! Táto noc patrí nám! Tááááto noc …“
Začala spievať a ďalší z partie sa k nej pridali.
Ich spev sa ozýval ulicou ale ja som iba stál. Stál
a uvažoval nad slovami. Neviem či to spôsobil
alkohol, ale zdalo sa mi to tak pekné. Tak pravdivé.
Tak … mocné.

„Poď ty krása snov!“ Kričal na mňa Adam.
Neuvedomil som si, že kráčali ďalej aj bezo mňa.

Och! To je bolesť! Otvoril som oči a bol som rád,
že ležím vo svojej posteli. Na vedľajšej posteli ležal
Adam. Neležal tam sám. Neviem s kým tam bol.
Chvíľu som ho pozoroval, pretože mi pripadal skôr
mŕtvy ako živý. Bolo aj horšie.

Znovu som zatvoril oči a dúfal, že keď sa
prebudím bude mi lepšie. „..čo veria.“ Prebehlo
mi mysľou a ja som nechápal kde som na tieto
slová prišiel ani k čomu ich priradiť. Hlava ma
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neskutočne bolela a preto sa mi nedarilo zaspať.
Pomaly som sa zodvihol z postele. Nohy mi dopadli
na studenú podlahu. Pravou nohou som však stúpil
na nejaký papier. Zas ďalší zdrap do školy. Konečne
som sa postavil z postele.

Žltý papier mi ihneď udrel do očí. „… čo veria
v krásu svojich snov.“ Prečítal som nadpis ale
stále nechápal čo to má znamenať. Nápis nebol
celý ale nedarilo sa mi okolo postele zaregistrovať
jeho chýbajúcu časť. Zodvihol som ho aj tak
z podlahy a položil na stôl. Niekto vari bude vedieť
čo sa dnes v noci stalo. V kúpeľni som sa poriadne
napil vody. Večná ranná záchrana.

Z vedľajšej izby dobehol Jaro. Musel som vyzerať
rovnako ako on. Ak nie ešte horšie, pretože som
sa tak aj cítil. Keď ma zaregistroval iba sa usmial
a spustil. „Tešíš sa? Už je to zajtra.“ Buchol mi do
ramena aby som ustúpil a on si mohol nabrať vodu.

Teším? Kam sa mám tešiť? Nechápal som o čom
hovorí. „Čo? Kde?“ Dokázal som zo seba dostať iba
tieto dve slová. „Počkaj!“ Vypol vodu a bežal do
izby po … z počiatku som nevedel po čo išiel ale
keď sa vrátil v rukách mal ten istý žltý papier, ktorý
sa povaľoval vedľa mojej postele.

„Na. Čítaj a tešíme sa na tvoju fotku.“ Podal mi
do rúk leták spoločne s nejakým formulárom. „Nie!
Nie! To sa nemohlo stať.“ Krútil som hlavou
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a dúfal, že toto všetko je iba zlý sen. Znovu sa
vrátil Jaro. Tento krát držal v rukách mobil. Niečo
vyhľadal a ukázal mi to. „Stávka je stávka!“ Odvetil
a mne sa behom sekundy vrátili spomienky na túto
situáciu. „Tak zajtra ťa vidíme. Už sa všetci
nevieme dočkať.“ Odvetil a vrátil sa späť do izby.

Mal som pocit akoby ma niekto oblial ľadovou
vodou, ktorá pri dopade na moje telo okamžite
zamrzla. Po čase som sa aj ja vrátil do postele
a modlil sa aby zajtrajšok nikdy nenastal.

Prespal som celý deň a v noci sa zobudil na výjav
z minulej noci. Ráno tam musím ísť. Či sa mi to
páči alebo nie. Vo dverách ma čakali všetci. Čakali
iba na mňa a museli svoj smiech veľmi dusiť,
pretože v momente ako som prechádzal pomedzi
nich spustili rehot. Iba som sa zažgeril a cestou do
každého úmyselne vrazil ramenom.

Kráčal som doposiaľ neznámou cestou. Tadiaľto
sme ešte nikdy nešli. Aspoň si to nepamätám. Stále
ma hnevalo ako sa zachovali ostatní a hlavne, keď
nebola žiadna šanca na odpustenie trestu. Ľudí
okolo mňa som si nevšímal. Až pokým som
nezbadal staršieho, ošarpaného bezďaka. Je ich tu
kopa. Čiže ma to až tak neprekvapilo. Ďalší chudák
predo mnou. Čo? Prekvapil ma fakt, že jeden
mladý chalan, ktorý kráčal asi päť metrov povyše
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mňa, sa na jeho prosby zastavil. Vytiahol z vrecka
pár drobných a podal mu ich do ruky.

Niekto mu dal peniaze? Je to alkoholik. Aký je len
naivný. Rýchlo som prešiel na druhú stranu ulice
aby neobťažoval aj mňa. Neznášal som to. Sám si
za to môže.

Podľa fotiek v mobile, ktoré som si stiahol aby
som našiel túto budovu som bol iba pár metrov
od vchodu. Znovu som začal preklínať, prečo som
sa tak sprosto stavil. Nevchádzalo tam veľa ľudí.
Nebola to rušná ulica ale nikto neprejavil záujem
o tie dvere. Boli taktiež žlté ako letáky zo
včerajšieho rána. Bili do očí ale neboli ničím
výnimočné. Nie až tak.

Pomaly som sa približoval k dverám. Už som bol
iba pár metrov od nich keď okolo mňa prešla
nejaká blondína. „Ideš dnu?“ Opýtala sa ma keď
som sa už načahoval po kľučke. „Ja .. čo .. nie.
Nejdem.“ Odvetil som nervózne. Bola naozaj
pekná. Štíhla, vyšportovaná postava. Priam ideál
krásy. Usmiala sa a zmizla za dverami. Pekne som
sa strápnil. Pomaly som sa nadýchol a vstúpil dnu.

Bola to jednoduchá miestnosť. V strede stála
jedna .. slečna? Pani? Vyzerala na tridsať rokov, ale
mohla mať aj viac. Vyzerala veľmi mlado. Všetci
sa otočili smerom k dverám. Nikoho som tam
nepoznal. Nikto nepoznal ani mňa.
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„Len poď ďalej.“ Odvetila slečna alebo pani
a kráčala smerom k dverám. „Každý je vítaný.“
S úsmevom dodala a naznačila aby som s ňou
pokračoval ku skupinke prekvapivých pohľadov,
ktorý sledovali každý môj krok. Skupinku tvorili
mladší. Ale aj starší. Vek som nikomu nevedel
odhadnúť, pretože každý vyzeral veľmi mlado.
Nachádzali sa tu chalani aj baby. A niektoré boli
veľmi pekne. Čo ma prekvapilo, pretože tie sa
väčšinou do takýchto, no aktivít nezapájajú.

Na internete som si niečo vyhľadal, už len
z nudy, čo je to vlastne za spoločnosť. Vedúca
skupiny nás po krátkom príhovore a pláne, začala
deliť do skupín. Vraj to ide vo dvojici lepšie. Hľadal
som neznámu blondínu a dúfal, že sa mi podarí byť
s ňou čo najbližšie. Samozrejme, že sa tu objavili aj
menej krajšie baby. Pohľad mi ihneď padol na jednu
takú. Nebola síce pekná ale ani nepredstaviteľne
škaredá. Taká obyčajná šedá myška v kúte.
Nechcel som ju ale dostať do dvojice.

Ostal som posledný, a pretože vysvitlo, že nás je
tu nepárny počet, zostal som iba ja a nikto. Neviem
či to bol zámer ale vedúca skupiny sa rozhodla,
že bude tvoriť dvojicu so mnou. Hneď som si
pomyslel, že je to zámer, vycvičiť nováčika a zistiť
o ňom všetko. Chytrí ťah ale ihneď som ho
prekukol. Budem mlčať ako hrob. Našťastie som si
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zobral aj slúchadlá do uší, takže hudba mi to aspoň
urýchli.

Vydali sme sa von, niekde na okraj mesta. Cez
mesto som sa snažil skrývať ako to len šlo. Nechcel
som aby ma videl niekto známy. To by som asi
neprežil. Aj keď som mal urobiť fotku. Ale to má
ešte čas. Pomedzi pesničky som počul, že mi niečo
vedúca rozpráva ale naozaj som ju nevnímal. Asi
po pol hodine sa všetci zhlukli neďaleko od jednej
z rozpadajúcich sa lavičiek. Kráčal som pomaly
a pretože som mal stále slúchadlá nepočul som čo
sa deje.

Po chvíli dobehla aj vedúca. Ihneď vytočila
nejaké číslo. Bola veľmi nervózna a celá nesvoja.
Jeden mladší chalan zo skupiny stúpil na niečo
ostré a z pod botasky mu kvapkala krv. Ani nie po
piatich minútach prišlo auto a odviezlo chlapca aj
vedúcu. Zjavne do nemocnice.

Prerušil som prehrávanie pesničiek aby som si
pustil iný album pretože tento som už mal
opočúvaný. „Tak ostali sme bez dvojíc.“ Ozval sa
dievčenský hlas. „Čo?“ Nepočul som dobre čo mi
povedala, pretože som bol sústredený na svoj
zoznam albumov v mobile. „Že sme ostali iba my
dvaja bez dvojičky.“ Zopakovala znovu. „Aha, a čo
má byť?“ Odvetil som stroho, pretože viac ako
nebyť tu, som nechcel počúvať žiadne zbytočné
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reči. „Iba to, že budem kráčať vedľa teba
a pomáhať ti.“ S úsmevom pokračovala a moja
predchádzajúca odpoveď nevyvolala na jej
správaní žiadnu odozvu.

Pozrel som sa na ňu veľmi sústredene, a tak aby
si to nemohla nevšimnúť, som si dal znovu
slúchadla na uši. Ona iba kývla plecom a usmiala
sa. Pokračovala v zberaní ako doteraz. Po chvíli
zaklepala na moje plece.

„Mal by si to zbierať lepšie.“ Povedala a ukázala
na papierik, ktorý som zabudol za sebou. „Nechaj
ma! Ja tu nechcem byť!“ Odvetil som prudko aby
pochopila, že so mnou nemá ani komunikovať a nie
ma ešte upozorňovať. „Si si istý?“ Opýtala sa ma
bez známky rozrušenia. „Áno! Hovorím! Musím tu
byť!“ Znovu som sa snažil započúvať do pesničky.
„A daj mi pokoj!“ Dodal som ešte aby to bolo viac
než jasné. „Ako povieš.“ Začul som v momente ako
bola tichšia pasáž v pesničke.

Pozrel som na ňu, ale nič. Nechápal som. Ona
sa nehnevá? To je čudná baba. „Si čudná.“ Odvetil
som dúfajúc, že ma nezačuje. „Ďakujem.“ Počula
ma. Ešte poďakovala? Ja som ju chcel uraziť
a donútiť aby mi dala pokoj a ona mi za to ešte
ďakuje?

Neviem čo ma hnevalo viac. Či jej odpoveď alebo
to, že som nevyvolal žiadny konflikt. Musel som
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si dať dolu slúchadlo, pretože som si musel
poškrabkať ucho. Všimla si to a s veľkým pokojom
povedala. „Vieš. V každom z nás sa skrýva dobro.
Aj keď sa to neviem ako silno snažíš potlačiť.“
Dopovedala a zodvihla ďalší papierik, ktorý ihneď
smeroval do vreca.

„Poď za mnou, je to ľahké.“ Odniekiaľ sa ozýva
príjemný, šeptajúci hlas. Otváram oči a stojím na
nejakej veľkej skale. Presnejšie stojím na jej hrane.
Podo mnou nekonečná tma. Priepasť do ktorej
spadnúť je tak ľahké. „Neboj sa. Nič sa ti nestane.
Je to tak jednoduchšie.“ Pobáda ma neznáma
osoba. Nemám aj tak na výber. Jediná cesta je
smerom dolu. Alebo? Niečo rozjasnilo tmu vôkol
mňa. Otáčam sa a vidím malé dievčatko. Taktiež
je pohltená tmou ale v jej ruke pomaly svetielkuje
niečo … niečo veľmi malé. Načahuje za mnou ruku
a ja som zmätený. Neviem ktorým smerom mám
ísť. Stojím a nehýbem sa.

„Čo si to so mnou urobila? Takéto sny sa mi
nikdy nesnívali“ Pýtam sa Sandry. Bol som rovnako
rozrušený ako po rannom prebudení. Bol posledný
deň, ktorý som mal stráviť s týmito ľuďmi.
Posledný deň kedy som tu mal, kvôli stávke,
pomáhať.

Sandra sa iba usmiala. „Nič som s tebou
neurobila.“ Dopovedala a hodila ďalšiu plechovku
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do vreca. Bol som tu už týždeň. Týždeň medzi
týmito ľuďmi.

Zapáčilo sa mi tu. Boli tu iní ľudia. Iní akých
som doteraz stretol. Úprimní, usmievavý. Akoby
okolitý svet nemal na nich dopad. Rýchlosť tejto
doby ich nepoznamenala. Otvorili sa mi oči a ja
začal vnímať tento svet inak. Skutočný svet. Nie
svet v ktorom závan egoizmu pritiahol iba zlo
a smútok. Cítil som sa tu uvoľnene. Aj napriek
tomu, že som tu bol tak krátko sa vo mne začali
prebúdzať nepoznané pocity.

Ale musel som ich skrývať. Aspoň zatiaľ a
hlavne pred mojimi kamarátmi. Vedel som, žeby
to nepochopili a ihneď by som stratil ich záujem
o mňa. Vlastne som ani ja nechápal čo sa vo mne
deje. Sandra sa mi dostala pod kožu aj napriek
mojej odmeranosti. Moja odmeranosť s ňou nič
neurobila a čím viac som to nechápal, tým viac
som sa snažil zistiť prečo je taká iná. Taká čudná.

Strávili sme spolu čas iba počas čistenia parku,
ale každým dňom som s ňou chcel byť o čosi viac.

„Kto sú vlastne? Boli taký vždy? Začal som ich
vnímať inak. Priatelia, kamaráti. Názov nie je
dôležitý ale správanie. Aspoň som ich tak začal
vnímať.“ Rozprával som Sandre v parku, ktorý sme
včera čistili. Ona sa iba usmievala a pozorne
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počúvala čo rozprávam. Skutočný záujem o moje
úprimne slová.

„Viem, že im to nemôžem povedať priamo.
Nepochopili by to. Ani ja som to doposiaľ nechápal.
Nemám na výber.“ Dopovedal som a zrazu som
pocítil smútok. Smútok ako keď niekoho stratíte.
„Ale máš.“ Odvetila s úsmevom Sandra. „Stačí iba
zmeniť svoje správanie a oni si to všimnú. Vždy si
ľudia všimnú ľudí ako sme my. Čudákov ak chceš.“
Dopovedala a ja som vedel, že má pravdu.

Už včera večer keď som odmietal poháriky, sa
do mňa pustili ako keby som práve ublížil niekomu
z nich. Nechápali to, ale ja som nepotreboval
znovu vyzerať rovnako ako pár dní dozadu. Aj keď
som toľko nevypil ako oni.

„Podľahol som. Nemám toľko sily na odvracanie
takýchto útokov.“ Prezradil som Sandre. „Keď im
to povieš, tak buď ťa akceptujú alebo ťa pomaly
začnú odháňať zo svojej prítomnosti. Ale to už nie
je tvoja starosť. Pravý vždy ostanú.“ Príjemným
hlasom pokračovala v rozprávaní.

Vo mne sa zrodilo toľko myšlienok a pocitov. Mal
som pocit, že mi vybuchne hlava. Nevedel som čo
mám robiť.

„Čože? Ty máš iba sedemnásť?“ S veľkým
údivom som sledoval ako zodvihla ďalší papier.
Napriek tomu, že už bolo po mojom treste za
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prehratú stávku, v pondelok som sa tu s radosťou
vrátil. Bola tak mladá. Doposiaľ som sa jej na vek
neopýtal. Až dnes prišlo na toto odhalenie. Bola
mladšia ako ja. No jej mentálny vek bol ďaleko
popredu ako jej rok narodenia. Veľmi ďaleko
popredu ako u veľkej väčšiny jej rovesníkov.

„Vek je iba číslo.“ Prehovorila pretože môj
udivený výraz hovoril za všetko. Znovu som si
zopakoval čo mi povedala

„Je obdobie keď dobro je niečo vzácne. Všetko
je inak, všetko je rýchle a pomaly sa stávame
robotmi. Jedinou hnacou silou sú peniaze.
Zabúdame sa radovať a užívať si život. A je na nás
aby sme priniesli dobro do tohto sveta.“ Tak silnú
myšlienku som doteraz nepočul. Alebo ich
nevnímal. Môj pobyt tu zanechal stopu. Vedel som,
že je na tomto svete veľa zla. Všade iba násilie.
Vnímal som to ako prirodzený chod života. Až tu
som si uvedomil, že to môže byť inak. Nepodvoliť
sa tomu a nebyť ako všetci. Byť iný. Byť … čudný.

Kamaráti si toto moje zmenené správanie začali
všímať. Hlavne keď som išiel dobrovoľne pomáhať.
Videli, že som sa zmenil. Robili presne to čo som
očakával. Rýpali to mňa ale mne to bolo naozaj
jedno. Samozrejme, že som sa cítil smutne, ba
priam mi to bolo ľúto ale nechcel som byť ako
kedysi. Áno, možno keby neboli pokope ale
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s každým by som hovoril osamote, brali by to inak.
S pochopením. Ale všetci sa báli vystúpiť z radu
a zrazu ostať pomimo.

Ako sa blížil koniec semestra, mal som už čoraz
menej času chodievať pomáhať. Viac času mi
zaberalo učenie. Najradostnejšia časť dňa bol
večer. Neprestával som sa so Sandrou stretávať
v parku. Sedávali sme na rovnakej lavičke
a jediným zdrojom svetla bolo svetlo z lampy vedľa
lavičky.

„Včera som mal taký zvláštny pocit. Nepoznaný.
Uvedomil som si, že mám rodinu. Kde je všetko
v poriadku. Už mám iba najlepších priateľov pri
sebe. V škole sa mi darí. Mám sa kde učiť. Všetko
čo by som chcel mám. Mám čo jesť, kde spať, kde
na sebe pracovať. Už mám svoje sny. Všetko čo
by si mladý človek mohol želať.“ Prehovorilo moje
nové Ja.

„Dospel si do štádia svojej novej mentálnej
dospelosti. Uvedomuješ si všetko čo máš okolo
seba. Vieš čo chceš a aký chceš byť. Precitnul si.
Mám z teba naozaj radosť.“ Jej hlas sa triasol.
Slzy? Ona plače? Rovnaké pocity som zažíval vždy
keď som si to opakoval. Ale neuvedomil som si, že
ich môžem úprimnosťou spôsobiť inému.

Nechcel som túto chvíľu prerušiť. A tak sme iba
ďalej sledovali uponáhľaných ľudí, skracujúcich si
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cestu parkom. „Najviac som vďačný za teba.“
Zašepkal som vetru, pretože tieto slová som sa
ešte bál vysloviť nahlas.

Pomaly sa končil semester. Jedno decembrové
ráno mi zazvonil telefón. Volala mi Sandra. Mali
sme ísť, ako zvyčajne, večer znovu do parku. Aj
napriek tomu, že kalendár ukazoval koniec
decembra, počasie nám stále prialo. Naše
posedenia za svetla lámp, sa stalo súčasťou nášho
života.

Stretol som ju iba kvôli prehratej stávke. Bol
som tam iba práve preto. Nič iné za tým nebolo.
Hovorieval som si zo začiatku. Ale časom som
zisťoval, že som tam bol práve pre to, aby som ju
spoznal a ona mi ukázala nový smer.

„Kam ideš?“ Opýtal som sa, pretože som
zaregistroval kufre. Vedľa jej nôh ležalo veľa
kufrov. „Nie! Ty nemôžeš odísť!“ Prehovoril som
skôr ako stačila odpovedať na moju otázku. „Nie!
Nemôžeš ma tu nechať! Ja ťa potrebujem!“ Pomaly
som cúval aby som sa vyhol všetkému čo malo
práve nasledovať.

„Nepotrebuješ. Už ťa nemám čo naučiť.“
Usmiala sa. Podišla smerom ku mne a objala ma.
„Idem ďalej. Život ide ďalej. A aj ty musíš tiež.“
Stáli sme v objatí niekoľko sekúnd. No mne to
prišlo iba ako stotina.
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Vedel som, že musela odísť. Zatvoril som oči
a predstavil si jej usmievavú tvár. Stretneme sa.
O mesiac, o pol roka alebo aj o desať rokov. Na
tom nezáleží. Stretneme sa. Nezabudnem na ňu.
Na Sandru nikdy.

72





Nedotknuteľní

VALENTÍNA SEDILEKOVÁ





Nedotknuteľní

Kde to je? Kde to je? pomyslím si v panike. V mysli
sa prehrabávam vo svojich spomienkach, no tú
hľadanú nedokážem nájsť. Mám pocit, že ju
neustále prehliadam. Jediným šťastím je, že sa
môžem v spomienkach hrabať ako v otvorenej
knihe.

Prečo ju ale nedokážem nájsť? Čo ak som ju
skutočne zabudla?! Lenže sama dobre viem, že
to nie je možné – ja nedokážem nič zabudnúť.
Onedlho sa presvedčím, že mám pravdu. Hľadanú
spomienku nájdem a keď si ju prehrám ako scénu
z filmu, razom sa upokojím. Občas je pre mňa
naozaj ťažké hľadať danú situáciu vyrytú v mojej
pamäti, pretože ich tam mám až priveľa. Moja
pamäť je ako nekonečne dlhý zvitok papiera, na
ktorý môžem písať, pričom sa nikdy neminie.
Pamätám si každú jednu sekundu svojho života,
každučkú jednu – a nezabúdam. Neexistuje nič, čo
by mi mohlo uniknúť. Vidím lepšie ako ktokoľvek
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iný, môj sluch sa ani zďaleka nemôže porovnávať
so žiadnym človekom na svete. Všetkými mojimi
dokonalými zmyslami pozorujem svet.

Lebo ja nie som človek. Som iná. Nazývam sa
Nedotknuteľná.

Šum mnohých hlasov sa rozlieva po malej sieni,
ktorá má určite najnižší strop v budove. Veľké okná
pozdĺž stien zakrývajú tmavomodré mohutné
závesy a aj keď je vonku svetlo, dnu je prítmie, ba
až tma. Jediná lampa v miestnosti jemne osvetľuje
malé pódium prisunuté k zadnej stene. Obkolesujú
ho honosné krištáľové vázy s veľkými kyticami
krvavočervených kvetov. V strede pódia sa
nachádza vyvýšený stupienok a mikrofón. Inak
miestnosť zapĺňajú kancelárske stoličky
poukladané v úhľadných radoch, siahajúce takmer
až k dverám na druhej strane. Dvere a pódium od
seba nie sú ďaleko, takže ani obecenstva nebude
veľa.

Okrem mňa sa tu nachádzajú aj mnohí ľudia.
Väčšina z nich už sedí na stoličkách, ale ďalší sa
ešte prechádzajú, telefonujú, prípadne postávajú
pri závesoch a rozprávajú sa. Taktiež stojím pri
ťažkom baldachýne, no na rozdiel od ostatných
stojím úplne sama.

Už na prvý pohľad viem, že toto nebude obyčajná
oslava. Osobne som sa zúčastnila nespočetne veľa
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dôležitých zasadnutí, či ceremoniálov, ale nijaká
nebola takáto tajná a tichá. Dobre viem, že pozvaní
ľudia sú tohto tu súčasťou. Žiadna verejnosť, médiá
či cudzinci. Tu sa každý s každým pozná.

Začujem šuchot a uvidím, ako sa ku mne blíži
nejaká postava. Je to žena v stredných rokoch
a vyzerá veľmi vystresovane, zrejme má na starosti
organizáciu. Je ľahké to odhadnúť – z ucha jej trčí
malé slúchadlo a na červenom obleku má pripnutú
ceduľku. Zistím, že sa volá Maria.

Ako prechádza okolo závesu, pri ktorom stojím,
nevenuje mi jediný pohľad. Dobre viem, prečo to
tak je. Ona ma nevidí, ani necíti. Keďže som
Nedotknuteľná, oplývam mnohými schopnosťami.
Jednou z nich je aj to, že som neviditeľná,
nesmierne tichá a nik ma necíti. Preto Maria vôbec
netuší, že sa v tejto miestnosti nachádzam.

Dokonca ja sama neviem, prečo som tu. Známe
mi je iba to, že som sem mala prísť. No kto ma volal
a najmä prečo, to sa dozviem až dnes.

Svetlo nad pódiom odrazu zasvieti silnejšie
a zaleje takmer celú miestnosť. Moje oči si na
rýchlu zmenu poľahky zvyknú a kým sa obecenstvo
iba spamätáva a neohrabane si sadá na svoje
sedadlá, ja už orlím zrakom hľadím na pódium.
Po schodíkoch z ľavej strany naň vystupuje nejaký
muž. Započujem, ako Maria stojaca v kúte
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neďaleko odo mňa niečo šepká do svojho
mikrofónu. Ceremoniál sa začal.

Muž, ktorý pristúpi k stupienku, je vysoký, má
široké ramená, ale inak je pomerne chudý a rovný
sťa trieska. Tvár, celkom sympatická, má oválny
tvar, pričom ju zdobia pekné modré oči a čierne
vlasy ako uhlíky. Jeho vek odhadujem na približne
štyridsaťpäť až päťdesiat rokov.

Keď prehovorí, diváci spozornejú.
„Dámy a páni, som veľmi rád, že ste dnes prišli.

Pre tých, ktorí ma nepoznajú, volám sa Peter
Clevend. A túto tvár si zapamätajte, pretože som
vaším novým prezidentom!“ zvolá a ľudia na
stoličkách sa zasmejú. Smiech po chvíli utíchne
a obecenstvo čaká na jeho ďalšie slová.

„Musím povedať,“ pokračuje prezident, „že je to
pre mňa veľká česť. Stal som sa prezidentom tohto
výnimočného štatútu a budem sa z celých síl snažiť
kráčať v šľapajach svojich predchodcov. A rád by
som si sem k sebe zavolal aj nášho bývalého
prezidenta: dámy a páni, privítajte prosím Marca
Kendella!“ Posledné slová skríkne na plné hrdlo
a ozve sa silný potlesk. Za zvuku tľapkania
mnohých dlaní vyjde na pódium druhý muž. Je
menší než Peter, no dobre stavaný. Má šedé krátke
vlasy, veľké oči, ktoré sčasti zakrýva husté obočie,
rovný nos ako ceruzka a plné pery. Chodí
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vzpriamene, takmer až aristokraticky. Jeho pohľad
vzbudzuje dôveru. Až po tom, čo sa postaví
k mikrofónu, potlesk utíchne.

„Zdravím vás!“ zvolá Marco príjemným hlasom.
„Ďakujem Petrovi, že ma sem dnes zavolal. Ako
prezident tohto štatútu som prežil krásne chvíle,
za čo vďačím najmä vám. No aké by to bolo, keby
som sa nepoďakoval hlavnému pilieru nášho
štatútu – Nedotknuteľným.“

Okamžite spozorniem. On vážne povedal
Nedotknuteľným? Množné číslo? Ale to by
znamenalo, že je nás viac…

„Nedotknuteľní sú pre nás neskutočným
prínosom. Pomáhajú nám udržiavať mier na celej
Zemi. Vďaka nim, dámy a páni, sme zabránili už
jednej svetovej a dvadsiatim občianskym vojnám
na celom svete! A to si zaslúži nesmierny potlesk!“

Ľudia sa skutočne roztlieskajú. Po chvíli si
uvedomím, že tlieskajú aj mne, no nevnímam to.
Som iba absolútne šokovaná. Nemala som ani
potuchy, že je nás viac. Nikdy som nikoho mne
podobného nestretla… A koľko ráz som chcela! Už
ma nebaví donekonečna sa rozprávať sama so
sebou.

Marco mierne nadvihne ruky, aby tľapkanie
utíšil. Zakrátko sa mu to podarí a znovu nastane
ticho.
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„Možno, že vás moja vďaka už unavuje, ale ešte
jedno ďakujem venujem nášmu novému
prezidentovi za to, že mi umožnil stať sa jeho
osobným kancelárom. Teraz mi už nezostáva nič
iné, iba popriať Petrovi veľa šťastia
v prezidentskom kresle. Ďakujem.“

Marco zatlieska a spolu s ním sa roztlieskajú
i ostatní. Podaktorí na znak úcty aj vstanú.

Sledujem to takmer s lačným výrazom. Čo
ak…by som mohla toto pozvanie využiť. Tak veľmi
sa chcem dozvedieť podrobnosti… Túžim vedieť, či
je nás naozaj viac! Aký počet? Smiem sa s nimi
stretnúť? A čo naša minulosť? Po koľkých rokoch
zomrieme? Viem o sebe príliš málo! A možno, že to
bol práve Marco, kto ma pozval. Lenže to nezistím,
kým sa ho to neopýtam. A na to, aby som to
dokázala, musím prekonať zvukovú prekážku, čo
by však nemal byť problém. Je to síce nepríjemné,
ale nie bolestivé.

Po Marcovi príde na pódium už iba Peter
a rozlúči sa s príchodzími. Potom svetlá zhasnú,
Maria sa pustí do práce a bývalý sa so súčasným
prezidentom vyberú ku kovovým dverám za
rohom, neďaleko pódia. O niečom sa pošepky
rozprávajú.

Rozhodnem sa nasledovať ich. Rýchlo kráčam
pomedzi ľudí, zľahka vybehnem na pódium
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a potom už iba nečujne sledujem ich chôdzu.
Kovové dvere, do ktorých mieria, sú očividne od
výťahu. Chvíľku čakajú kým sa otvoria a potom
nastúpim spolu s nimi.

Vo výťahu je takmer úplné ticho, iba sem-tam
si Peter s Marcom vymenia zdvorilostné frázy. Až
keď zo šachty vyjdeme, prezident ukáže na jedny
dvere.

„To je tvoja kancelária,“ povie Marcovi prívetivo.
„Ešte raz ti ďakujem, že si ma vymenoval na túto

pozíciu.“
„Rado sa stalo, budeš dobrým kancelárom,“

prikývne Peter s úsmevom. Hneď na to sa rozlúčia
a Marco vojde dnu. V tichosti ho nasledujem.

Keď sa za nami zavrú tmavé dvere, ocitnem sa
v peknej priestrannej miestnosti. Jednu stenu tvorí
veľké okno, takže kancelária je dostatočne
presvetlená. Páči sa mi aj, ako si to tu Marco
zariadil. Jednoduchý stôl so šuplíkmi, pohodlná
stolička, biele steny s obrazmi a certifikátmi.

Marco prejde k svojmu stolu a sadne si.
S povzdychnutím sa rozhliadne po miestnosti
a potom prehovorí: „Ak si tu, prosím, ozvi sa mi.“

Za zvuku jeho hlasu sa takmer zľaknem.
Našťastie sa rýchlo spamätám. Nadýchnem sa,
prekonám zvukovú bariéru a odvetím: „Áno, som
tu.“
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Z pozorovania ľudí viem, ako sa treba slušne
správať. Myslím, že tomu hovoria vykanie.

„Ďakujem ti, že si prišla. Je to naozaj veľmi
naliehavá záležitosť a nebyť toho, nevolal by som
ťa,“ hovorí ďalej pokojným hlasom.

„Smiem teda vedieť, prečo ste ma zavolali?“
vyzvedám. Ani neviem prečo, búši mi srdce.

„Samozrejme, určite si zvedavá.“
„Presne tak,“ prisvedčím a on sa očami pozrie

na náprotivnú stenu, zrejme v presvedčení, že tam
stojím. Síce ma počuje, no aj tak som neviditeľná.

„Ide o to,“ Marco vstane a začne sa prechádzať,
„že sa vyskytol problém s jedným
Nedotknuteľným.“

„Počkajte,“ preruším ho, „skôr, než si to
vypočujem, chcem niečo vedieť.“

„A to je?“ nadvihne obočie.
„Je nás viac?“ vychrlím.
Neujde mi, že sa zatvári prekvapene.
„Samozrejme. To si nevedela?“
Pokrútim hlavou, ale uvedomím si, že to nevidí.

„Nie,“ poviem napokon.
„Aha… Takže, môžem ti povedať, prečo si tu?“

Ani nečaká na odpoveď a pokračuje. „Ako som
spomínal, náš priateľ Nedotknuteľný má problém,
s ktorým mu ja nedokážem pomôcť.“

„Prečo?“ opýtam sa opatrne.
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„Lebo mu s ním nechcem pomôcť,“ dodá na
rovinu. Trochu ma to prekvapí. Je tu predsa na
to, aby nám pomáhal. Svoju myšlienku vyslovím aj
nahlas.

„To je pravda,“ prikývne na súhlas, „no keby
som Nedotknuteľnému pomohol, veľa vecí by som
pokazil. Je to nebezpečná žiadosť.“

„O čo teda ide?“ Už začínam byť netrpezlivá,
čo je zvláštne, keďže sa potajomky v politických
kruhoch pohybujem od detstva a moja trpezlivosť
je neuveriteľne dobrá.

„Iste vieš, čo je to stena,“ poznamená a ja nahlas
súhlasím.

„Už som ju zažila – keď som bola malá,
prechádzala som sa po pieskovisku, kde jedno
dieťa držalo v rukách hračku. Nikdy som hračku
nemala, a tak som sa rozhodla, že si ju vezmem.
Načiahla som sa za ňou, no vtom sa niečo stalo.
Zazrela som svoju dlaň vznášať sa vo vzduchu
a uvedomila si, že to dieťa ju vidí. Odrazu ma
premkla bolesť a neviditeľná stena ma odrazila
dozadu. Bolo to veľmi bolestivé a odradilo ma to od
všetkých pozemských maličkostí a pohnútok.“ Ešte
aj pri spomienke na to cítim, ako to bolelo.

„Jednou vetou, áno, vieš čo je to stena,“
poznamená s jemným sarkazmom. „Lenže ide o to,
že Nedotknuteľný sa snaží túto stenu silou-mocou
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prekonať a očividne je preto ochotný obetovať
čokoľvek.“

„No prečo by to robil?“ nechápem.
„Pretože sa zamiloval,“ krátko sa usmeje. „Do

dievčaťa za stenou.“
Div že nevyprsknem. Stena sa prekonať nedá a je

od neho plytké, že sa o to vôbec pokúša. A očividne
zanedbáva svoje povinnosti.

„Ale čo s tým mám robiť ja?“
Marco vstane a začne sa prechádzať.
„Chcem ťa požiadať o to, aby si sa s ním stretla.

Odhovorila ho od toho a zároveň prinútila, aby sa
ďalej venoval svojim povinnostiam. Keby sa ti to
nepodarilo… Môže to skončiť katastrofálne
a jedinou šancou už bude iba stena. Ste pre nás
nenahraditeľní a strata čo i len jedného
Nedotknuteľného môže znamenať začiatok ľudskej
vojny. Bez vašich správ nebudeme vedieť, čo sa
vo svete deje a nepodnikneme tak následné kroky.
Zváž to, drahá Nedotknuteľná.“

To naliehanie, s akým to hovorí, ma prinúti s ním
súhlasiť. Lenže taktiež od neho niečo chcem.

„Mám podmienku,“ začnem a on spozornie.
„Hovor teda,“ vyzve ma opatrne.
„Na oplátku mi odpoviete na pár mojich otázok,“

vyrieknem.
Zastane a pohľad prenesie priamo na mňa. Na
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okamih sa zľaknem, že ma vidí, preto sa posuniem
kúsok ďalej a upokojím sa, lebo na to nijako
nezareaguje.

„Tak teda dobre, ale mám právo neodpovedať
ti,“ navrhne a mne nezostáva nič iné, než súhlasiť.
Mám pocit, že vyjednávanie bude v tomto prípadne
zbytočné.

„Pýtaj sa,“ vyzve ma.
„Ako sme vznikli?“ vyjde zo mňa okamžite.
„Netuším,“ Marco iba mykne plecami.
„Ako ste sa dozvedeli o našej existencii?“

vyzvedám ďalej.
Bývalý prezident namiesto odpovede príde

ráznym krokom k stolu a ja ho udivene pozorujem.
Čosi vytiahne zo šuplíka. Je to nejaký papier.

„Najprv mi však povedz, či vieš, čo znamená
skratka nášho štatútu: ŠPĽN,“ nadvihne obočie.

„Je to Štatút Pozorovania Ľudí
Nedotknuteľnými.“

„Správne,“ ohodnotí ma Marco, „a teraz mi
povedz, na čo slúži. Samozrejme, vieš to lepšie ako
ktokoľvek iný.“

„S pomocou Nedotknuteľných skúma ľudské
správanie, psychiku a rozhodnutia. Pravidelne sa
na ŠPĽN zasielajú správy s informáciami, čo sa
vo svete deje. Tie správy posielajú samotní
Nedotknuteľní,“ odrapocem.
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„Veľmi dobre,“ pochváli ma znovu. „No tento
štatút neskúma len ľudí. Možno si už na to prišla,
drahá Nedotknuteľná.“

„Skúma aj… Nedotknuteľných?“ odvetím neisto.
„Áno, aj nie,“ mykne plecami. „O

Nedotknuteľných vieme iba to, čo sa nám
zachovalo zo zápisov. No odpoveď je v podstate
správna… Poďme teda k tvojej otázke. Na ňu ti
vie odpovedať jedine Ben Brody, prvý prezident
a zároveň aj zakladateľ tohto štatútu. Máme tú
výhodu, že si počas svojej kariéry robil zápisky,
ktoré nám zanechal. A zhodou okolností sa nám
zachoval aj tento,“ takmer láskavo sa pozrie na
papier. Položí ho na stôl a sadne si. Po krátkom
odkašľaní začne čítať: „Neviem, čo presne sa vtedy
stalo. Stál som pri stole a prechádzal sa hore-dole
po svojej kancelárii, keď odrazu… Som začul
mužský hlas. Vyľakane som hľadal zdroj toho
zvuku, no žiadny som nenašiel. Človek, ktorý ho
vydával, musel byť neviditeľný. Doslova ma to
vyviedlo z miery.

Ten neviditeľný človek bol od začiatku slušný.
Okamžite, ako sa ozval, pozdravil ma a ubezpečil,
že toto nie je žiadny žart. Potom ma už nepustil
k slovu, pričom niečo rozprával. Znelo to asi takto:
„Vo svete ľudí neexistujete len vy, pán Brody. Je tu
ešte niekto, kto vás tajne sleduje, chodí okolo vás,
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dýcha váš pach, vidí vaše tváre. No vy ich nevidíte,
sú neviditeľní, nehmotní a majú dokonale vyvinuté
zmysly. Sme to my a nazývame sa Nedotknuteľní.
Neviem koľko presne nás je, okrem mňa poznám
iba jednu Nedotknuteľnú. Zvolila si meno Talia.

Sme vzdelaní a inteligentní, náš mozog ľahšie
prijíma informácie a máme nekonečne dlhú pamäť.
Zapamätáme si všetko, čo naše zmysly uvidia,
ucítia či počujú. Ja vás spolu s Taliou sledujem už
päťdesiat rokov. Nestarneme, no nežijeme večne.
Nedokážeme ale určiť, kedy zomrieme.

Čo sa týka mňa, vyrástol som veľmi rýchlo. Za
rok som bol sťa päťročný a za dva ako desaťročný,
a to výškovo aj rozumovo. Ďalej som už dospieval
normálnym tempom, ale od svojich prvých
narodenín som sledoval ľudí. Zistil som veľa vecí
– jednou z nich je aj stena, ako ju nazývam ja. Je
to imunita, ktorá bráni tomu, aby nás človek videl.
Keď pocítime túžbu, náklonnosť prípadne podobné
pocity, utvorí sa medzi nami a ľudským objektom
takáto stena. Je veľmi účinná a odradí nás od
náklonnosti k ľudským veciam.

Okrem steny máme aj iné prekážky. Je ňou
napríklad zvuková zábrana. Dokážeme ju
prekonať, aby sme sa s ľuďmi mohli v nutnom
prípade rozprávať. A preto som tu – rád by som
s vami uzavrel dohodu, pán Brody. Dohoda spočíva
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v tom, že keď už viete o našej existencii, chcem,
aby to bolo na úžitok.“

Uveril som mu. Ani neviem ako, no napadlo mi,
či to nemyslí v zlom. Nechcú ľudstvu vyhlásiť
vojnu? Keď som to namietol, on sa iba zasmial.
Povedal, že v žiadnom prípade nie, že oni sú
inteligentní a vojna je len pre hlupákov túžiacich
po moci. Potom pokračoval: „Chceme byť len
nápomocní a radi by sme s vami uzavreli
priateľstvo.“ Okamžite som súhlasil a od tej chvíle
som vedel, že som spravil dobre. Onedlho sme mali
dohodu uzavretú. Znela takto: Ľudia sú zvláštne
tvory a preto Nedotknuteľní súhlasili, že ich budú
naďalej sledovať – ich psychiku, ich rozhodovania,
správanie a konanie – a budú nás o tom
informovať. Na oplátku sa nik nedozvie
o Nedotknuteľných bez ich dovolenia.

Keď som sa snažil namietať, že je to trochu
nerovnomerná dohoda, on sa znovu iba zasmial.
Vravel, že ich život je síce veľmi zaujímavý, no oni
túžia po tom, aby nám pomohli. V skratke, chcú
niečo robiť. Napokon dodal: „Keby ste nám chceli
čokoľvek spraviť, nedokázali by ste to. Nevidíte nás
ani nepočujete. Ak by tu vypukla vojna, nám sa nič
nestane, ale zato vám áno. Tak prečo by ste nás
chceli zničiť?“

Aby bolo naše priateľstvo podložené, navrhol
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som, aby sme spoločne vytvorili štatút, ktorý by
mal toto všetko na starosti. Aj sa stalo. Založili
sme spoločne SPĽN – Štatút Pozorovania Ľudí
Nedotknuteľnými. Stal som sa jeho prezidentom
a som ním doteraz. Nikdy nás nesklamali a sú to
najlepší priatelia ľudí. Majú pre nás nezdolateľnú
cenu. A ako toto píšem, viem, že to bolo jedno
z najlepších rozhodnutí ľudstva vôbec.“

Keď Marco dorozpráva, v kancelárii nastane
úplné ticho. Na chvíľku si predstavím, čo by si
pomyslel človek, keby sem vtrhol a našiel by tu
samotného Marca čítať si nahlas dávny spis.
Takmer sa zasmejem, ale potom do seba začnem
vstrebávať jeho slová. Nikto nevie, kto vlastne
sme, dokonca ani prvý Nedotknuteľný. Nik netuší,
ako sme vznikli, či kedy zomrieme. Známy je len
priebeh života, ale Nedotknuteľní sa očividne
nestretávajú, lebo vlastne ani netušia, že je ich
viac, ba ani jeden nevie koľko presne.

Konečne mi to zapína. Tu nedostanem odpovede
na svoje otázky, nemám ako… Pretože ich
nedokáže zodpovedať ani sám Marco. Vzdychnem
si. Moje vyjednávanie bolo v tomto prípade
zbytočné.

„Si ešte tu?“ zvolá bývalý prezident do
miestnosti.

„Áno,“ odvetím potichu. Pozriem sa na toho
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tajomného muža. Sčasti je láskavý a príjemný, z tej
druhej zase rázny a neoblomný. No pozdáva sa mi,
jeho oči sú úprimné.

„Mrzí ma, že ti nedokážem viac pomôcť,“
prehovorí súcitne. „Je logické, že sa snažíš nájsť čo
najviac informácii o sebe samej, či o ďalších tvojich
druhoch, ak vôbec nejakí sú… Ale vieš, čo je
zvláštne?“ opýta sa zrazu.

„Netuším,“ pokrútim hlavou a pomaly kráčam
k dverám, pripravená na odchod.

„Že Nedotknuteľný, v snahe vyžiadať odo mňa
záznamy toho dievčaťa, mi na oplátku ponúkal
odovzdanie svojich vedomostí ohľadne
Nedotknuteľných… Čo ak niečo…“ odmlčí sa a z
ničoho nič sa zatvári nahnevane. Dobre viem, že sa
hnevá sám na seba. Preriekol sa, chcel ma aspoň
trochu upokojiť a vykĺzlo z neho viac, než plánoval.

„…vedel?“ doplním vynaliezavo. Rozbúcha sa mi
srdce. „Myslíte si, že ten Nedotknuteľný niečo
vie?“

„Netuším,“ zahovára rýchlo, „ani neviem, prečo
som to povedal, samo o sebe je to hlúposť!“

„Klamete,“ vyhodím mu na oči. „Nerobte to,
Marco, nehodí sa to k vám.“

„Prosím ťa, veľmi ťa prosím,“ už je očividne
nervózny, „len choď za ním a odhovor ho. Nič iné
nerieš, neprospeje to nikomu!“
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„Pôjdem za ním,“ prisvedčím, „ale chcem vedieť
viac. Vraveli ste, že ma chápete!“

„Tak potom mi sľúb,“ vykročí od stola, „že si aj
naďalej budeš plniť svoje povinnosti. Prosím, sľúb
mi to.“

Je nad slnko jasné, že by som neprestala robiť
takú vážnu vec. Je to moja náplň života. Lenže
Marco vyzerá skutočne zúbožene, a tak ho svojou
odpoveďou aspoň upokojím.

„V poriadku,“ prikývnem, „svojich povinností sa
nikdy nevzdám, nemajte obavy.“

Zabralo to, tvár sa mu uvoľní. Začne sa
prehrabávať vo vreckách svojho obleku a potom
z jedného vytiahne malý žltý lístok. Položí ho na
zem neďaleko dverí.

„Napísal som ti sem lokalitu, kde by sa mal
Nedotknuteľný nachádzať. Posledné správy
pochádzajú odtiaľ a…“

„Ako viete, kto píše, keď by sme mali mať všetci
rovnaký rukopis?“ preruším ho rýchlo.

„Lebo pri tých jeho bola vždy tá istá otázka,“
povie potichu.

„Ďakujem,“ usmejem sa naňho, no dobre viem,
že to nevidí. Podídem k lístku a schytím ho. Keď
lístok prenesiem cez stenu, zmizne. Neunikne mi
Marcov šokovaný pohľad. Bleskovo si prezriem, čo
je tam napísané. Potom zdvihnem hlavu.
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„Choď za ním čo najskôr,“ požiada. „Viem, že to
zvládneš.“ Z jeho hlasu cítim, že do mňa vkladá
veľké nádeje.

„Ste zvláštny muž Marco,“ prehovorím na
rozlúčku, „ale som rada, že som vás spoznala. Bolo
mi nesmiernym potešením.“

„Mne tak isto,“ riekne, a ja sa ticho vytratím.
Žltý lístok s miestom, kde by sa mal nachádzať

Nedotknuteľný, pevne zvieram v pravej ruke.
Našťastie to vôbec nie je ďaleko, asi iba nejakých
sto kilometrov. Malo mi to vlastne napadnúť, v tom
meste sa dnes konala nejaká dôležitá konferencia.
Zrejme sa predsa len nadobro nevykašľal na svoje
povinnosti a zasadnutia sa zúčastnil, aby z neho
spravil zápis.

Práve som na ceste tam, sedím na jedinej voľnej
sedačke v autobuse, na ceste do mesta. Dobre
viem, že ani šofér, ani akýkoľvek človek, ktorý tu
sedí, o mne nevie. Netuší, že tu sedím, nemá
poňatia, kto som.

Občas tým ľuďom závidím. Majú slobodný život,
priateľov, dôvod na nekonečnú radosť, zatiaľ čo
ja… Nemám nič. Náplň môjho života je vopred
určená, som v celom svete úplne sama, rozprávam
sa iba so sebou. Idem tam, kam mi kážu, robím
to, čo mi kážu a iné východisko nevidím. Dokonca
ani neviem, kto som, netuším, či je nás
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Nedotknuteľných viac, než len dvaja na celom
svete… A teraz som dostala ďalšiu úlohu, ktorú
idem poslušne splniť. Pretože nesmiem štatút,
môjho jediného priateľa, sklamať.

No čo ak to nedokážem? Čo ak nedokážem toho
Nedotknuteľného presvedčiť? Možno je do toho
svojho dievčaťa taký zbláznený, že mu skutočne
nebude na ničom inom záležať. Bude sa bezhlavo
pokúšať zničiť stenu, aj keď mu to nebude nič
platné. A z nedosiahnuteľnej túžby po tom dievčati
zošalie. Pokrútim hlavou. Prečo nad tým vôbec
takto rozmýšľam? Musím veriť, že sa mi to podarí
a naviac, ten chlapec mi môže dať odpovede na
moje otázky. Je pre mňa nesmierne dôležitý…
Lenže on o tom našťastie nevie.

Autobus prejde po malom výmole na diaľnici
a cestujúcich mykne. Jednej pani spadne aj taška
a kým sa po ňu dvíha, sledujem cestu, či náhodou
nezazriem ďalšiu dieru.

Onedlho zastaneme a ja vystúpim. Poznám toto
mesto a viem, že som tu správne. Ako kráčam
pomedzi ľudí, sem-tam sa pozriem na adresu na
lístku. Mám tu napísané ulice, kde by sa mal
s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzať. Som
zvedavá, či to nájdem.

Na moje prekvapenie mi to ani netrvá dlho.
Prejde sotva päť minút a ja sa ocitnem na jednej
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z ulíc. Je to dosť rušná ulica, plná najrôznejších
ľudí. Prejdem po nej trikrát od hora dole, ale
nikoho neviditeľného či nezvyčajného nevidím.
Zhodnotím preto, že tu nie je.

Vyberiem sa do druhej uličky preplnenej
obchodmi a výkladmi s rozmanitými plagátmi
nalepenými na lesklom skle. Ľudia, ktorí sa
prechádzajú popred figuríny postavené na
chodníku a obzerajú oblečenie, nie sú ničím iní ani
zaujímaví. Stačí mi ísť po tej ulici raz a vyberiem
sa preč.

Tretia ulica mi tiež neposkytne nijaký objav
a tiež je pomerne preplnená. Pokrútim hlavou, ani
jej nevenujem ďalšiu pozornosť.

Štvrtá ulička je malá, tichá a spustnutá. Na prvý
pohľad sa mi zdá, že tu nie je ani živej duše. Je
však mojou poslednou nádejou, viac adries už na
papieri nemám. Trochu zmraštím nos, šíri sa tu
smrad z odpadkov nahádzaných v koši na začiatku
ulice. Tehlové steny sú posprejované, občas
i vulgárnymi obrázkami. Keby som bola obyčajným
človekom, nechcela by som ísť tadiaľto v noci.

Orlím zrakom si prehliadnem mačacími hlavami
vydláždenú cestu a červené steny a odrazu ho
uvidím. Mužská postava skrytá v tieni dychčí
a opiera sa o chladný tehlový múr, za ktorým sa
možno nachádza sklad nejakého obchodu. Má
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čierne krátke vlasy, súmerné proporcie, krivý nos,
plné pery a pekné modré oči. Je určite starší než
ja, možno aj o štyri roky, neviem to takto presne
odhadnúť. S búšiacim srdcom sa vyberiem k nemu.

Je mi absolútne jasné, prečo si vybral práve túto
uličku. Ak chce prekonávať stenu, je to preňho
najlepšie, lebo neriskuje, že by niekto náhodou
uvidel vznášať sa vo vzduchu časť jeho tela. Tu
môže nerušene pracovať.

Zrejme započuje moje kroky, ktoré žiadny
normálny človek postrehnúť nedokáže a to mi
potvrdí, že sa nemýlim. Je to on. Avšak hneď ako si
on uvedomí to isté, zamračí sa. Čelo sa mu stiahne,
oči zúžia a už nevyzerá tak pekne ako pred pár
sekundami.

Podídem k nemu. Odtiahne sa od steny a postaví
sa oproti mne. Je vyšší.

„Si Nedotknuteľná?“ opýta sa, akoby si to
overoval.

„Áno,“ prisvedčím, „a ty tiež.“
„Na to som už prišiel aj sám,“ odsekne

s miernym sarkazmom v hlase, „ale ak chceš, aby
som odniesol aj tvoj záznam, musím ti povedať, že
som svoj pred pár hodinami vhodil do schránky
štatútu a už sa tam nebudem vracať.“

„Neprišla som kvôli tomu,“ poviem pokojným
hlasom. Páči sa mi, že sa viem tak dobre ovládať.
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Srdce mi silno búši. „Prišla som preto, lebo chcem
zistiť čo najviac o nás. Chápeš?
O Nedotknuteľných. A dúfam, že mi pomôžeš,
lebo…si Nedotknuteľný. Iného nepoznám. Vieš
o nás niečo?“

Chlapec razom spozornie. Aj vrásky sa mu
vyrovnajú.

„Takže ty by si o sebe – a aj o nás, samozrejme –
chcela získať nové informácie, však?“

Prikývnem, no prekvapí ma, že sa ma neopýtal
na to, ako viem, že je nás viac. Podľa správnosti by
som to nemala vedieť, ale na druhej strane, on sa
to musel nejako dozvedieť tiež. Ako? Celkom ma to
zaujíma.

„Presne tak.“
„S tým ti môžem pomôcť,“ vyrukuje na ma mňa

a ja sa zatvárim zaskočene. Nemala by som dať
najavo, že som za ním prišla s tým, že o jeho
informovanosti viem.

„Ďakujem, veľmi mi tým pomôžeš,“ prehovorím
nevinne.

„No nepôjde to len tak ľahko,“ schladí ma,
pričom predstieram zháčenie.

„Čo za to chceš?“ vyzvedám.
„Tiež…niečo potrebujem,“ začne opatrne, „a ty

by si mi s tým mohla pomôcť.“
„O čo ide?“
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„Potrebujem vedieť, ako sa dá dostať cez stenu,“
odvetí spokojne.

Nadvihnem obočie v hranom prekvapení
a potom odfrknem. „Na čo by si chcel niečo také?“

„To už je moja vec,“ ohradí sa rýchlo.
„Počkať, počkať,“ zadržím ho prefíkane. „Ja som

ti svoj dôvod povedala – ak ti mám pomôcť, mali by
sme byť k sebe úprimní.“

„Jednoducho to potrebujem,“ zavrčí,
„kvôli…nej.“

„Zaľúbil si sa?“ neodpustím si.
Zreničky sa mu podozrievavo zúžia. „Ako si to

zistila?“
Rýchlo vypustím, čo mi prvé napadne: „Červenáš

sa.“ Očividne to zabralo. Nedotknuteľný svoj
podozrievavý tón niekam odloží.

„Máš…pravdu,“ zamrmle a zrejme si to vyčíta.
„Tak teda… Keď už to vieš… Pomôžeš mi?“

Vzdychnem a tvárim sa, že rozmýšľam.
„Nemyslíš si, že je to nebezpečné? A to pre teba,

i pre ľudstvo. Nemal by si zanedbávať svoje
povinnosti. Je to tvojím životným poslaním.“

„A tebe sa to páči?!“ vyprskne. „Ľudia! Čo sme
im dlžní! Iba sa staráme o to, aby sa nevyvraždili.
Keby mali viac rozumu, vôbec by vzájomné
konflikty nevyhľadávali, ale oni… Občas mi
pripadajú hrozne hlúpi. No a my… Nemáme
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v živote nič také krásne ako oni. Môžu sa zabávať,
môžu milovať a byť s milovanými! Zažila si to už?“
Nadvihne obočie. Keď nereagujem, pokrúti hlavou.
„Nezažila,“ skonštatuje potichu. „Ale ak mi
pomôžeš, môžem byť šťastný a ja ti ručím za to,
že ti poviem úplne všetko, čo viem a okrem toho
si budem plniť všetky svoje povinnosti. Sľubujem,
dávam ti čestné slovo.“ V očiach má prosebný
výraz. Taký istý mal aj Marco, ako si hneď
spomeniem. Lenže chlapcova ponuka je priam
neodolateľná. Veľmi túžim dozvedieť sa o mne
samej viac… A môžem mu zaručiť, že bude šťastný.
Avšak ak mu poviem, že mu so stenou pomôžem,
musím klamať – so stenou nemám veľa skúseností,
zažila som ju iba raz, no vďaka mojej dobrej pamäti
si ju viem kedykoľvek prehrať ako film.

„Dobre,“ pristúpim na to, „ale musíš si aj naďalej
plniť svoje povinnosti. Každý deň pôjdeme ku
schránke… A potom, keď sa stretneš s tým svojím
dievčaťom, sľúb mi, že jej nikdy nepovieš kto
v skutočnosti si. Súhlasíš?“

Horlivo prikývne, pripadá mi ako malé dieťa,
ktoré sľubuje, že bude poslúchať. Tú predstavu
však vyženiem z hlavy preč.

„Fajn,“ zopakujem, „povedz mi, čo vieš.“
„Najskôr mi pomôžeš…“ začne neoblomne.
„Nie,“ preruším ho, „povedz mi to…“
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„Až keď budem vedieť, že na to ideme správne,“
nedá sa odradiť. „Potom ti to poviem.“

Vzdychnem si, ale nezostáva mi nič iné, len
súhlasiť.

„V poriadku… Čo si teda skúšal?“
„Množstvo vecí!“ zvolá a pustí sa do

rozprávania.
Unavene sedíme oproti sebe, obaja dychčíme.

V tele mi ešte doznieva bolesť vyvolaná stenou.
Občas ma strasie, mozog mi rázne hovorí, aby som
s týmto šialenstvom prestala. Lenže túžba je veľká
a presahuje racionálne myslenie. Možno občas
zasiahnu výčitky, no aj tie úspešne potláčam.
Nedám sa nimi zastaviť. Je mi síce ľúto Marca
a toho plánu, ktorý so mnou mal, ale nerobím nič
zlé! Nedotknuteľný mi sľúbil, že tomu dievčaťu
nikdy neprezradí, kým v skutočnosti je. Verím mu,
dal mi svoj sľub.

„Povedz mi,“ preruším naťahujúce sa ticho, „kde
si sa prvýkrát ocitol?“

„Prvý raz som otvoril oči v Chicagu,“ odvetí a na
rozdiel od svojho rozprávania viečka zavrie, asi
pod vplyvom únavy. Na čele sa mu perlí pot. „Ako
som rástol, z toho mesta som sa nepohol. Až
potom, ako som zistil, čo je mojou úlohou, som
z mesta odišiel a skúmal ľudí. Ich pozorovaním
som sa toho veľa naučil, sledoval množstvo

TISÍC SLOV . JEDEN PRÍBEH .

99



príbehov, či už obyčajných alebo výnimočných.
A po pár ďalších rokoch…som stretol ju. Sledoval
som ju ako vyrastá spolu so mnou a cítil som to,
čo nikdy predtým – lásku. Jej tvár je ako najkrajší
obrázok vystavený v galériách, úsmev sťa sladký
med, ktorý som nemohol nikdy ochutnať… Lebo
my nejeme. Nechýba ti to?“ dodá a otvorí oči.

Pokrútim hlavou. „Ako mi môže chýbať niečo,
čo som nikdy neskúsila?“ opýtam sa ho pomerne
logicky. „Ty to chceš len preto, že to nemáš. Ďalšia
z ľudských chýb.“

„Myslíš si, že som človek?“ Zrejme moju
poslednú poznámku nebral vôbec ako výčitku.
Mám pocit, že ho to potešilo.

„Samozrejme, že sme sčasti ľudia,“ prikývnem,
„ale máme viac i menej, než oni.“

„Čoho máme viac?“ zamračí sa.
„Rozumu,“ poťukám si po hlave, „teda aspoň

podaktorí.“
Zasmeje sa. „Prepáč, možno ti pripadám

zvláštny a ľahkomyseľný. Možno aj sebecký. Ale
vezmi si to z druhej strany. Pomáhame ľuďom, ktorí
o tom ani nevedia. Aký je to zmysel robiť niečo,
z čoho nemáš výsledok?“

„Ty máš výsledok! Nevidíš, čo sme spravili?
Civilizácia na Zemi existuje, nevypukla zatiaľ
žiadna vojna. Vďaka nám a ŠPĽN tu vládne mier.
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To pre teba nie je postačujúci výsledok?“ hovorím
mu horlivo.

„Keď to hovoríš ty, znie to, akoby som bol naozaj
iba márnomyseľný hlupák. Je to podľa teba
pravda?“ Rukami si pošúcha po nohách.

„Nie, nie je,“ pokrútim hlavou. „Iba nechápem,
prečo to robíš.“

„Chcem byť šťastný,“ povie potichu. „A ak ju
uvidím, dokonca ju pobozkám, môžem byť! Dobre
viem, čo je mojou prácou, chcem si ju plniť… Iba
by som rád zažil jediný raz v mojom živote jej pery.
Videla si, ako sa ľudia za stenou bozkávajú?“

Jeho otázka ma zaskočí. Pravdaže som to videla.
Robia to takmer stále. Je pekné, že si ešte dokážu
prejavovať náklonnosť. No navyše,
Nedotknuteľného slová ma zvláštne dojali. Každý
si zaslúži byť v živote aspoň raz šťastný. Bolo by
trestné umožniť mu to?

Vstanem. „Mám nápad,“ vyhlásim. „Ak ti
zabezpečím, aby si sa s tým dievčaťom raz stretol,
prestaneš s týmto všetkým, splníš svoje slovo
a naďalej si budeš robiť svoju prácu?“

Šokovane na mňa pozrie. Vyskočí na nohy.
„Áno!“ zvolá.
„Už ju nebudeš viac hľadať,“ pokračujem a on

mi pritakáva. „Dobre teda. Postav sa oproti mne.“
Spraví, čo som mu kázala a zahľadí sa na mňa
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očami plnými vzrušenia. „Keď poviem, rukami
prekonáš stenu – ja spravím to isté – a chytíš mi
dlane. Ja ťa pokúsim silou dostať cez tú tvoju,
dobre? Možno to vyjde…“

„Počkaj,“ preruší ma zvláštnym hlasom. „Prečo
to robíš? Prečo mi pomáhaš?“

Usmejem sa naňho. „Každý si zaslúži byť aspoň
raz v živote šťastný, no nie? A chcem to dopriať aj
tebe.“

„Ty si už bola šťastná?“ vyzvedá. Pripadá mi to
ako čudná otázka.

„Neviem,“ myknem plecami. „Pre mňa bude
šťastím, keď nájdem nejakého Nedotknuteľného,
s ktorým nebudem taká sama. Vtedy, keď budem
vedieť, že je nás viac.“

Ticho sa zasmeje. „Teraz?“ Očividne je
nedočkavý.

Nadýchnem sa. „Teraz,“ zavelím a prestrčím
ruky cez stenu. On spraví to isté a zovrie mi dlane.

„Je nás viac,“ započujem jeho hlas a silou ním
trhnem dopredu. Odrazu sa ozve zvláštny zvuk
a jeho stena sa pred nami rozpadne. Pustím ho
a odrazí ma od neho ďalej, rovno na úžasne tvrdú
zem. Cítim, že ma zahaľuje biela hmla a posledné
čo uvidím, je odchádzajúci a radosťou výskajúci
Nedotknuteľný.

Sedím pri tej istej kamennej stene, čo včera. Už
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som stihla zájsť pred schránku, ale v nebol tam
žiadny list s pokynmi. Máme očividne výnimočné
voľno – asi to bude tým, že ľudia oslavujú nejaký
sviatok. Lenže ja neoslavujem. Nedotknuteľný sa
nevrátil.

Bola som hlúpa, veľmi hlúpa! Slepo som mu
verila a čo mám z toho? Jedinú vetu: „Je nás viac.“.
Ako mi to má pomôcť?

Dnes ráno mal ísť taktiež ku schránke. Nebol
tam. Neprišiel. Oklamal ma. Pripadá mi zvláštne,
čo môže láska spraviť s človekom. Divy… Bol
ochotný klamať ma i zmiasť, iba preto, že chcel
byť so svojou milovanou. Ja som nikdy nič podobné
necítila, pretože Nedotknuteľní na to majú mať
stenu. Je to ich prirodzený zákon, starať sa
o ľudstvo, predchádzať pohnútkam. A ja som ho
pomohla zničiť. Ak sa to dozvie Marco, bude zúriť,
ale zároveň sa aj báť. Sklamala som ho, nesplnila
som to, čo som sľúbila. Presne ako Nedotknuteľný.

Keby som vedela, čo mám robiť! Dnes dokonca
nemám ani prácu, ktorou by som sa upokojila. Nič,
môžem sa iba utápať vo vlastných výčitkách.

Vtom mi čosi napadne. Môžem to odčiniť len
jediným spôsobom. Idem sa priznať Marcovi.
Vyskočím na rovné nohy a rozbehnem sa na
autobus.

Kým autobus frčí po diaľnici, trvá to priam
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večnosť. Nedokážem sa na nič sústrediť ani nič
robiť. Iba sa trasiem nervozitou. Nedokázala som
to, zničila som Nedotknuteľného stenu a tým
zároveň Marcovu vieru! A všetko kvôli dôvodu, že
som chcela, aby bol šťastný… On má síce dnes
krásny deň, ale my, ja a Marco… Deň plný neistoty.

Tých sto kilometrov ubehne ako voda. Zvláštne,
že keď som nervózna, všetko ide rýchlejšie. Zo
zastávky to k štatútu nie je tak ďaleko, preto sa
rozbehnem a zastavím sa až pred štatútom.
Nepredkloním sa, aby som sa vydýchala,
jednoducho idem dnu. Keďže ma nikto nevidí,
sekretárka ma nemá prečo zastaviť. Je trefné, že
zvonku štatút vyzerá ako nepoužívaný sklad na
ktorom je napísané: „Prísny zákaz vstupu!“
a zvnútra je naopak pekne zariadený. Výťahom sa
vyveziem až ku hlavným kanceláriám a potom
potichu vojdem do tej Marcovej.

Sedí za stolom a mračí sa do nejakého papiera.
Ako ho číta, pery sa mu nečujne pohybujú.
Tichučko si odkašlem a potom prehovorím:
„Marco? To som ja.“

Strhne sa, čo ma nijak neprekvapí. Určite ho to
muselo vyľakať.

„Ach, nečakal som ťa…“ vydýchne. „Rád ťa však
zase počujem. Smiem sa opýtať, ako to dopadlo?“
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Premkne mnou strach. Bojím sa povedať mu
pravdu.

„Ja…“ preglgnem, „stalo sa to, že… Dopadlo
to…“

„Výborne,“ preruší ma druhý hlas a teraz sa
myknem ja.

„Kto je tu?“ zvolá Marco.
„Ja, Nedotknuteľný,“ predstaví sa a bývalý

prezident sa usmeje.
„Vítam ťa tu,“ povie radostným hlasom.
„Ďakujem.“
„Čo tu robíš?“ otočím sa k nemu.
„Sledoval som ťa,“ odvetí jednoducho. „Ráno

som sa pred schránkou dovtípil, čo sa deje, že si
za mnou neprišla úplnou náhodou. Bol som za tým
dievčaťom, zoznámil som sa s ňou pod falošným
menom… Ja…bol som šťastný! Dopriala si mi
chvíľu, ktorú ty zrejme nezažiješ… A tak som
nemohol nesplniť to, čo som sľúbil. Chápem tomu,
čo si hovorila, viem, čo je pre nás podstatné –
a nezabúdam, kým skutočne som. Stal som sa
Nedotknuteľným, čo malo nejaký význam a mám
stenu preto, že ju mám mať. Pochopil som význam
tvojich slov – čo znamená byť niekým a byť
šťastný.“

Uľaví sa mi. Ba čo viac, po tele sa mi rozlieva
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radosť. Viac, než radosť. Som šťastná, podarilo sa
mi to!

„Práve teraz si spravil šťastnou ty mňa,“ zvolám
a on sa zasmeje.

„Tak vidíš… Tvoje slová o tom, že naša práca
má zmysel, o tom, že najdôležitejšie v živote je byť
šťastným… Je to pravda a ja budem šťastný.
Pretože ak budem robiť svoju prácu, to dievča
bude v bezpečí.“

Marco nášmu rozhovoru očividne nerozumie,
lenže to vôbec nevadí. Mne sa po tele rozlieva
radostný pocit z toho, že som to dokázala! Zvládla
som náročnú úlohu a presvedčila
Nedotknuteľného – alebo skôr, on sa presvedčil –
čo je v skutočnosti dôležité.

„A ako odpoveď na tvoju otázku… Je nás veľa.“
„Naozaj?“ zvýsknem radostne. „Zaveď ma k nim,

prosím!“ Srdce sa mi opäť rozbúcha.
„Ja neviem, kde sú,“ veselo pokrúti hlavou.

Kútiky úst mi klesnú.
„Ako to?“
„Pretože ich nájdeš iba ak ich budeš hľadať. Sú

všade, po celom svete, aby pomáhali ľudstvu
a starali sa oň. No ver, že nie si sama. Na mňa sa
môžeš spoľahnúť. Budeme spolu chodiť po svete
a keď bude čas, spoznáme ďalších a ďalších… Aby
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si zistila, že aj náš život má nekonečné možnosti
ako ten ľudský. Nie sme ohraničení.“

„Myslíš to vážne?“ Usmejem sa.
„Áno.“
Cítim iba radosť, číru radosť. Náš život,

zasvätený práci, predsa len nemusí byť taký
prázdny. Máme neobmedzené možnosti žiť ho
naplno. A ja sa teším ako budem spoznávať ten
svoj. Veď napokon ani nevadí, že niektoré moje
otázky zostanú nezodpovedané… Odpovede na ne
budem hľadať vo svojom živote.
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Spomienky

STANISLAV HOFEREK





Spomienky

Laboratórium sa plní zvedavcami. K posteli na jej
konci sa ponáhľajú špičkoví odborníci. Vynález
desaťročia, storočia či podľa iných začiatok konca
je upevnený v lebke pacienta, ktorý o ničom nevie.

„Tak už ma nenapínajte, čo ste to vlastne
dokázali?“ Pýta sa vysoký muž, ktorý je očividne
nenavyknutý na hygienické prostredie.

„Jedinečné zranenie a súhlas jediného rodinného
príslušníka sú silná kombinácia, generál. S
výsledkom budete spokojný.“

„Chlapče, nemám záujem o milé slová. Chcem
činy a fakty. Dokážu naše bezpečnostné zložky to,
čo sa požaduje, alebo nie?“

„To je samozrejme otázka ďalšieho výskumu.
Skôr, ako sa to potvrdí aj na ľuďoch a s dostatočnou
presnosťou je potrebné vykonať ďalšie testy a
upraviť prípadné problémy tejto technológie.“

„Potrebujem jednoduchú odpoveď. Áno, alebo
nie?“
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„Áno… pravdepodobne… pane.“
„My to financujeme a vy nám dávate samé

nejasné odpovede. Poznáte zadanie a poznáte aj
to, čo dokážete v prípade zastavenia peňazí.
Rozpočty nie sú nekonečné, tak ako moja
trpezlivosť.“

„Robíme čo je v našich silách, pane.
Nedokážeme vyvinúť technológiu, kompletne ju
otestovať a vychytať všetky chyby za týždeň.“

„Zavolajte mi niekoho z tých géniov, čo to celé
vymysleli.“

„Je to práca jedného človeka. Nemôžem ho ale
zavolať.“

„Prečo nie? Povedz mi rozumný dôvod, prečo
nie.“

„Len čo sa dopočul, že armáda má záujem o jeho
prácu, pokúsil sa zničiť všetky dokumenty a utiekol
z krajiny. Zachránili sme, čo sa dalo.“

„Čo potrebujete na urýchlené dokončenie celého
projektu?“

„Bez neho to nebude dokončené tak rýchlo. Bez
ohľadu na to, koľko peňazí alebo ľudí na to
vyčleníte.“

Pacient sa snažil otvoriť oči. Počul, ale nevidel.
Zaujímalo ho, o čo ide. Nebol čas informovať ho
o všetkom. Unikátne poškodenie mozgu otvorilo
nové možnosti. A to práve jemu. Bývalý vojak už
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nemá v ruke pušku, ale akési papiere. V hlave
chaos a v tele hadičky. To najhoršie je však ostrá
bolesť v hlave. Kričí od bolesti, ale z jeho hlasiviek
nevychádza žiadny zvuk. Najradšej by zo seba
postrhával všetky hadičky, ale pre bolesť a povrazy
sa nemôže ani pohnúť.

„Vojak! Viem, že ma počujete a nemôžete
odpovedať. Vaša vlasť ale potrebuje vašu pomoc!“

Generál začať hovoriť rázne, ale vojak mu
neodpovedal. Pôsobil rovnako kŕčovito, ako
predtým, keď bol sám.

„Dajte mu niečo od bolesti, potrebujem s ním
hovoriť.“

„Už mal. Ďalšia dávka by bola len ďalšie
zdravotné riziko.“

„Dajte mu to aj tak. Berte to ako rozkaz!“
Štyria pracovníci sa pozerajú na generála. Všetci

sú prekvapený. Nikomu sa nechce poslúchnuť
priamy rozkaz. Nepáčilo sa im správanie
armádneho generála, ktorému očividne nejde o
zdravie jedného z vojakov a vyžaduje len
odpovede. Po chvíli sa začali pozerať na seba
navzájom. Kto dá ďalšie lieky na tlmenie bolesti? A
čo by to všetko znamenalo? Mala by zvýšená dávka
nejaký účinok? Alebo by spôsobila ďalšiu v dlhom
rade komplikácií?
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„Nedám mu ďalšie sedatíva. Nebolo by to
správne.“

„Ukážem ti, čo by bolo správne. Ak nemáš
odvahu a nevieš sa problému postaviť čelom, tak si
niekto iný zaslúži byť vedúcim tohto projektu.“

„Skutočný vedúci odišiel cez hranice. Ak chcete
zabiť človeka, ktorý sa nemôže brániť, urobte si to
sám.“

„Ty,“ generál pozrel na iného pracovníka,
„odteraz si novým vedúcim projektu. Urob, čo je
potrebné.“

Už druhý zamestnanec vychádza pod tlakom
armády z dverí. Je si dobre vedomí, čo sa stane.
Nerieši svoju budúcnosť a necíti sa ako dobrodruh.
Už nevie, čo je správne. Na chodbe sa rozprávajú
iní špecialisti o iných prípadoch, ale aj tak si myslí,
že mu každý rozumie. Pozerá sa do zrkadla.
Uvažuje, ako veľmi sa na generála podobá.
Následne mu prichádza na um, ako by asi on
vyzeral, keby bol zviazaný na posteli a všade by
mal hadičky a obväzy.

„Jožko, si v poriadku?“ Prihovorila sa mu jedna
zo sestričiek, ktorá sa akurát vracala z vonku.
Jozef na nej videl starosti a cítil z nej nikotín, decht
a ďalšie zložky jej pravidelnej desiaty.

„Prečo?“
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„Nikdy som ťa nevidela, aby si sa pozeral tak
dlho do zrkadla. Trápi ťa ten generál?“

„O tom projekte by si nemala nič vedieť, ak sa
nepletiem.“

„Ale viem. Všetci vieme. Ak by to fungovalo, bolo
by to úžasné!“

„Úžasné? Čo je na tom úžasné? Pustiť do svojich
spomienok armádu.“

„Hovoríš ako Andrej.“
„Možno ho budem nasledovať. Stále hovoril, že

radšej odíde na Kubu. Viem, že odišiel a úmyselne
aj nám hovoril nesprávne miesto, len aby ho
nenašli.“

„Andrej nemusel odchádzať. Mal dobre platený
džob a s tým vždy prichádzajú komplikácie. To mal
vedieť.“

„Ale to je jasné. Asi pôjdem tiež. Na Kubu.“
„Vydrž to ešte. Ak odídeš ty, bude to riadiť niekto

iný a urobí to, čoho sa ty bojíš.“
„Nezabijem človeka v mene akéhosi vojenského

pokroku.“
„Možno zabiješ, možno nie. Len si uvedom, čo

všetko by sa dalo urobiť. Kašli na armádu, mysli na
všetkých ľudí, ktorým pomôžeš. Celý ten zázrak, čo
ste dali dokopy, dokáže zosilnieť pamäť na niektoré
udalosti. Lepšie by si si pamätal všetky tie dôležité
okamihy. Prvú jednotku, prvú pusu na škole, sex s
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tou tvojou, kým ste neboli pohádaní. Všetko. A že
to chce armáda ma až tak netrápi a nemalo by aj
teba. Zistia, čo kedy videl ktorý vojak. A čo.“

„Lenže uvidia aj to, čo chceš zakryť. Zistia všetko
o tvojich blízkych, aby ťa mohli využívať alebo
zničiť. Tomu musíš rozumieť.“

„Každá minca má dve strany. Alebo zostaneš na
vedúcej pozícií a budeš mať aspoň čiastočnú
kontrolu, alebo budeš úplne odpísaný. Vieš, čo by
dala každá mamička za to, aby mohla vidieť prvé
kroky svojho dieťatka? Alebo ako by bol rád každý
tínedžer, keby presne vedel, kde nechal peniaze a
kľúče? Alebo ako rád by si zapamätal všetky tie
definície, vzorce a obrázky, ktoré boli na tabuli?“

„Čím viac pozitív nájdeš, tým viac bude aj
negatív. Je krásne, čo hovoríš. A je hnusné, čo
všetko s tým armáda dokáže.“

„Rob ako myslíš. Pozdravuj Castra.“
Sestrička odchádza a Jozef sa pozerá za ňou. Nie

je veľmi pekná a nesedí mu ako človek, ale má
pocit, že aj ju si niekto kúpil. V mene… pokroku?
Niečo mu hovorí, že by sa mal vrátiť do miestnosti
a tam si vybrať jednu z možností. Spolupracovať,
alebo dať generálovi jednu do zubov.

Po chvíli uvažovania sa rozhodol vrátiť. Jeden
z ďalších pracovníkov už dal ďalšiu dávku lieku
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na otupenie bolesti. Zatiaľ to prebieha bez
komplikácií.

„Rozhodli ste sa zmeniť svoj postoj?“
„Áno, rozhodol. Skúsime na ňom tú technológiu.

Samozrejme vás musím vyzvať k trpezlivosti.
Nemôžeme niečo tak veľké uponáhľať.“

„S tým súhlasím, ale čas je obmedzený.“
„Vymyslíme nejaký dobrý kompromis, nebojte

sa,“ hovorí Jozef a snaží sa generálovi nehľadieť do
očí.

Pozerá na striekačky na inom stole. Vie, ktoré
z nich by spôsobili koniec tohto mučenia. Skúša
životné funkcie pacienta, ktoré sa ale stále
nezmenili.

„Pane, nevieme ako dlho bude toto štádium
trvať. Zavoláme vás, len čo bude možné získať
nejaké informácie.“

„To je v poriadku, ja si počkám na výsledok.“
„Ale pane, to môže byť aj niekoľko hodín. Vonku

sú lavičky. Je odtiaľ vidno dnu.“
„So mnou nemusíš jednať takto vo vaničke. Mám

svoje rozkazy a chcem byť tu a teraz.“
„Dobre. Môžeme to využiť. O akú myšlienku by

malo ísť?“
„Posledná misia.“
„Aká bola jeho posledná misia?“
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„Preto je ten prístroj, čo ste zostavili. Nevieme o
tej misií skoro nič.“

„Potrebujeme nejaké údaje, aby sme mohli o nej
vedieť viac.“

„Nič neviem. Misia začala a čo sa odohralo, to
vie len on. A možno ten úžasný prístroj.“

„V poriadku, zistíme čo budeme vedieť. Musíme
získať a spracovať čo najviac údajov. Bude to trvať
možno aj týždeň. Roztriedenie rôznych pozitívnych
a negatívnych skúseností bude naozaj časovo
náročné. Počkajte na chodbe, alebo pokojne
môžete ísť domov. Dnes nám nič nepovie ani on a
ani prístroj.“

Generál rozhorčene odchádza. Jozef sa pozerá
na všetkých svojich kolegov.

„Čo ste mu v skutočnosti dali? Skutočné
sedatíva, alebo ten priehľadný roztok s označením
sedatíva?“

„Ten roztok. Čo je to?“
„Voda. Čistá voda.“
„Ty si nechal toho vojaka trpieť?“
„Ver mi, fyzická bolesť je lepšia ako psychická.

Musíme sa postarať o to, aby armáda nevyužívala
túto technológiu. Musíme sa postarať o to, aby to
celé nevyšlo.“

„Prečo? Ty si zošalel? Chceš sa hrať na hrdinu,
ako Andrej?“
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„Niečo vám ukážem!“
Jozef vytiahol zo stolíka papier, ktorý ukrýval

medzi starými dokumentami. Je popísaný ručne a
vidno, že ho niekto písal v rýchlosti.

ODCHADZAM. IDEM NA KUBU. NEDOVOL
ARMADE ABY SA TOHO ZMOCNILA. ZISTIL SOM,
ZE TEN GENERAL MA VNUCKU, KTORU NIEKTO
SUROVO ZBIL. PRAVDEPODOBNE TEN VOJAK.
NEJDE MU O ZIADNE UZASNE CIELE ALE O
POMSTU. NA NOM AJ NA JEHO RODINE.
ARMADA TIEZ PLANUJE KAZDEMU
KRIMINALNIKOVI UZ V PRIEBEHU DALSICH 10
ROKOV VNUTIT PRISTROJ DO HLAVY A NESKOR
HO CHCU VNUTIT AJ VSETKYM PODOZRIVIM.
JE TO SPIONAZ V MYSLI KAZDEHO CLOVEKA
A VSETKY HUMANITARNE BONUSY BUDU NIC
V POROVNANI S TYMI NEHUMANNYMI. PRETO
MUSIM ZNICIT CELY VYSKUM A DUFAT, ZE SA
TO NIKOMU NEPODARI ZREKONSTRUOVAT.

„Čo budeme robiť?“
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