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Brandon McYntire – Orico Tawanga

Ronald,  mladý  19-ročný  zamestnanec  autoservisu
v Bardejove, utrpel v roku 2003 úraz hlavy pri nešťastnom
páde  do  servisnej  jamy.  Aj  napriek  svojej  atletickej
postave a silnej povahe nedokázal odvrátiť následky tohto
nešťastného  pádu.  Bol  hospitalizovaný  v  bardejovskej
nemocnici. Upadol do kómy na dva a pol mesiaca. Keď sa
prebral  k  životu,  všetko  nasvedčovalo  tomu,  že  s jeho
uzdravovaním to bude už dobré. Aj bolo. Ibaže to už nebol
ten istý Ronald, akého poznala jeho rodina a okolie. Celý
problém spočíval v tom, že Ronald si nespomínal na svoju
identitu.  Tvrdil,  že  nie  je  tým človekom, za ktorého ho
všetci  považujú,  ale  indiánskym  lovcom  z  kanadského
teritória  Yukon.  Údajne  vlastní  bieleho  koňa  menom
Haliko.  Od  prvého  dňa,  ako  sa  prebral,  nespoznával
členov  svojej  rodiny  a už  vôbec  nespoznával  okolie,
v ktorom  sa  nachádzal.  Nepoznal  ani  mesto  Bardejov
a nerozumel tomu, ako sa dostal do krajiny preňho úplne
neznámej. Na želanie Ronaldovej rodiny sa prípadu ujal
skúsený  psychológ.  Pri  každej  návšteve  v  nemocnici  si
psychológ  Daren,  postarší  pán,  doniesol  so  sebou  zošit
a každý rozhovor nahrával na diktafón. 

Keď  bol  Ronald  prvýkrát  schopný  komunikovať,
prišiel za ním poobede psychológ Daren. Sadol si k jeho
posteli na stoličku, vybral svoj zošit a spýtal sa Ronalda,
či  mu  dovolí  nahrávať  celý  rozhovor.  Ronald  súhlasil,
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dokonca bol veľmi ochotný porozprávať svoj príbeh, a tak
Daren  zapol  svoj  diktafón,  uprel  pohľad  na  Ronalda
a spýtal sa:

„Ronald,  na  čo posledné si  pamätáš? Pamätáš si  na
pád do servisnej jamy?“

„Nie,  nepamätám  si  na  to!  Naposledy  som  bol  pri
rieke Yukon. Občas, keď si chcem oddýchnuť od veľkého
lovu, tak lovím lososy v neďalekej rieke na svoju kopiju.“

Psychológ  neskrýval  údiv  a bol  zaskočený  tým,  čo
práve počul.

„No,  Roland,  čítal  si  niekedy  nejakú  literatúru
o indiánoch v Yukone?“

„Nie, nikdy som nič také nečítal, ja som indián a my
nečítame knihy.“

„Hm, kde si sa teda narodil... a aké ti dali meno?“

„Narodil som sa v Yukone pod veľkou horou v kmeni
Tawanga. Dali mi meno Orico. Náš kmeň tvoria prevažne
lovci. Staráme sa o obživu nášho kmeňa... a zásobujeme aj
ďalšie kmene v Yukone.“

„Koľko máš rokov? Si ženatý?“

„Mám 21 rokov a moja žena sa volá Aimara. Má 20
rokov. My sa nesobášime ako vy. Spájame svoje životy,
keď  sa  mesiac  zaokrúhli  do  splnu  a  rieka  sa  preplní
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rybami. Je to znamenie na spojenie muža a ženy z nášho
kmeňa.“

Psychológ  si  po  každej  položenej  otázke  zapisoval
nejaké  poznámky.  Mená  a  súvislosti,  ako  aj  mnohé
zvláštnosti, ktoré mladý automechanik zrejme nemal kde
získať ani si ich naštudovať. 

Primár  nemocnice  odhadoval  Ronaldovu  liečbu  tak
na dva  týždne.  Z toho  dôvodu  mal  psychológ  ešte  dosť
času na absolvovanie niekoľkých sedení s Rolandom, ale
i na preštudovanie  dostupných  materiálov  a odborných
príručiek  na  vytvorenie  psychologického  profilu.  Po
týždni  rozhovorov s  Ronaldom dostal  psychológ nápad.
Rozhodol  sa  vyskúšať  pravdivosť  výpovedí  svojho
klienta,  a tak  sa  s personálom  nemocnice  dohodol,  že
výpovede  overí  pokusom.  Doniesol  teda  do  Ronaldovej
nemocničnej izby dva hrubé povrazy, oba s dĺžkou jeden
meter. Zo zvedavosti prišli aj dve sestričky so samotným
primárom  na  čele.  A Ronald,  hoci  nechápal,  o čo  ide,
tváril sa pokojne, aj keď videl povrazy, ktoré psychológ
držal v rukách.

„Ronald,  dnes  som sa  rozhodol,  že  spravíme menší
test,“  začal  vysvetľovať  svoj  počin  psychológ.  „Tvrdíš
nám, že nie si Ronald, ale indián menom Orico z Yukonu.
Vravíš,  že  si  lovec.  Lovci  z kmeňa  Tawanga  ovládajú
rôzne techniky viazania uzlov z povrazov, ktoré využívajú
pri svojom love. Vyčítal som to z jednej príručky. Prosím,
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ak si  lovec  z  Tawanga,  ukáž  nám aspoň jeden lovecký
uzol.“

V izbe nastalo ticho a všetci upreli zrak na Ronalda.
Ten sa posadil na posteľ a vzal do rúk oba povrazy. Pozrel
na  psychológa  a  povedal:  „Tak si  píšte  do  zošita.  Prvý
uzol na koňa a strom. Druhý uzol na upevnenie nákladu na
koňa. Tretí uzol na zavesenie rýb nad oheň. Štvrtý uzol na
kopiju  na  lov  lososov.  Piaty  uzol  na  stredovú  oporu
v loveckom stane.  Šiesty uzol na upevnenie návnady na
prilákanie lesnej zveri. Siedmy uzol na uviazanie nákladu
na kanoe – to je taký úzky čln na lov rýb...“

Všetci  stáli  v  nemom  úžase,  keď  sledovali  rýchly
pohyb Ronaldových šikovných prstov,  ako viazali  jeden
zvláštny uhol za druhým. Bol natoľko zručný, až bolo nad
slnko jasnejšie, že to musel robiť dennodenne a dlhodobo.
Bolo vidieť jeho svižnosť, zbehlosť a obratnosť. Všetkým
okolo seba predviedol, že dokáže bez problémov zaviazať
presne 45 loveckých uzlov. Keď skončil všetci ohromení
tým, čo sledovali, ešte chvíľu mlčky stáli okolo Ronalda.
Aj primár, ktorý si dovtedy myslel,  že Ronald si všetko
vymýšľa alebo mu rovno preskakuje, zvažoval, čo si má
o tom myslieť. 

Psychológ  si  dopísal  svoje  poznámky,  otočil  sa
k nemocničnému personálu a začal  objasňovať: „Vážení,
ako  popredný  psychológ  s dlhou  praxou  vám  môžem
zodpovedne  povedať,  že  žiadny  automechanik,  ktorý
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pracuje  v  tomto meste,  nemá šancu mať  také  zručnosti
a vedomosti  ako  Ronald.  Je  to  fenomenálne!  A budem
riešiť  tento  prípad  až  do  samého  konca.  V dejinách
psychológie  a  psychiatrie  máme  prípady,  keď  pacienti,
ktorí  prekonali  úraz  hlavy  a  následne  na  to  upadli  do
bezvedomia alebo až do kómy, po prebudení dokázali hrať
na klavír, mali zručnosti, o akých predtým ani netušili. No
toto  je  prvýkrát,  keď  sa  objavil  prípad  so  zámenou
osobnosti, možno ide o návrat do minulého života. Musím
ešte presne stanoviť, o aký fenomén ide v tomto prípade.
Ronald  medzitým  zamrmlal  niečo  v  neznámej  reči.
Psychológ  to  postrehol  a  spýtal  sa  ho,  čo  to  hovoril.
Ronald mu vysvetlil, že už je hodne unavený, ale občas sa
v duchu rozpráva so svojimi blízkymi z Yukonu. Dokonale
ovládal  reč  kmeňa  Tawanga,  čo  psychológa  už  úplne
odrovnalo... 

Potom  na  nejaký  čas  sa  psychológ  stiahol,  prestal
chodiť  do  nemocnice,  lebo  i tak  mali  Ronalda  čoskoro
prepustiť domov. Predpokladal, že neskôr sa dohodnú na
ambulantnom  vyšetrovaní  uňho  v ordinácii.  Prognóza
Ronaldového  liečenia  bola  zatiaľ  jasná  len  v  tom,  že
ostane v domácom liečení a do práce sa tak skoro nebude
môcť vrátiť. 

Keď  Ronalda  prepustili  domov,  nebolo  to  preňho
žiadne veselé obdobie. Ronald doma nič nespoznával ani
svojich vlastných rodičov. Na večer sa utiahol do svojej
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izby alebo sa v noci potĺkal po záhrade. Bol celý nesvoj.
Chýbal  mu  domov.  No  ten  pravý  domov.  Nie  tento
v Bardejove. Chýbala mu Aimara a túlanie sa Yukonom na
koňoch.  Chýbali  mu  spoločne  večery  s  ďalšími  členmi
kmeňa,  strávené  pri  ohni  a  opekanom  zajacovi  alebo
lososovi.  Život  v Bardejove nepoznával,  nelákal  ho,  bol
mu vzdialený, cudzí... Cítil, že jeho domov je na druhom
konci sveta,  kde rieka Yukon tečie cez nádhernú prériu,
plnú zveri  predurčenej na lov.  Chýbal mu jeho vigvam,
v ktorom trávil noci s Aimarou. 

Pociťoval čoraz väčší smútok za svojou domovinou.
Začínalo ho to dusiť a stískať pri srdci Jeho bardejovská
rodina bola takisto z celej situácie nešťastná. Počas kómy
matka  stratila  svojho syna  a namiesto  neho  sa  k  životu
prebudil  akýsi  indián  z  Yukonu  v  Ronaldovom  tele.
Ronaldova matka to niesla veľmi ťažko a často chodila do
kostola, aby si vymodlila späť svojho syna. Otec bral túto
situáciu  s istým odstupom,  lebo  nechcel  robiť  zbytočný
rozruch. 

Už prvý mesiac od Ronaldovho prebudenia sa o jeho
prípad  začali  zaujímať  médiá.  Rádio  Express  a  ďalší.
Ľudí zaujímalo Ronaldovo zvláštne bytie v inom tele stále
viac a  viac.  Získaval  si  obdivovateľov  a obdivovateľky.
Jedného  dňa,  keď  došiel  do  rádia  na  živé  vysielanie,
moderátor  sa  ho spýtal,  či  sa  niekedy plánuje  vrátiť  do
svojho  pôvodného  života  v Kanade.  Ronald  prikývol
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a naozaj  čoskoro  začal  spriadať  plán  na  cestovanie  do
svojho  rodného  Yukonu  v  Kanade.  V  jednom  článku
v novinách  Ronald  vysvetľoval,  ako  žijú  Tawangovia
v Yukone. Podrobnosti, ktoré tam opisoval, naozaj vyrazili
dych  aj  cestopiscom a etnológom špecialistom,  ktorí  sa
zaujímajú o indiánov všeobecne. Po tomto publikovanom
článku  nastal  naozaj  rozruch  aj  v  znaleckých  kruhoch,
lebo  im  to  prinieslo  obohatenie  ich  teórií  o  poznatky
z indiánskych životov. 

Ronald  neznášal  svoj  bardejovsky  dom  a  často  si
ustielal pred domom v záhrade. Postavil si stan podobný
vigvamu, aký majú indiáni. Bola už len otázka času, keď
sa  zlomí  prút  pravdy.  Ronald  sa  na  jeseň  v  roku  2004
rozhodol  opustiť  Bardejov,  ktorý  aj  tak  nepovažoval  za
svoj  domov  a  ani  ho  netúžil  bližšie  spoznať.  Požiadal
o vstupné víza do Kanady a do žiadosti napísal ako dôvod
návrat  k svojej  rodine.  Po  mesiaci  mu  prišla  odpoveď
z Kanadskej ambasády, aby sa o týždeň dostavil  osobne
a potvrdil  to,  čo  uviedol  do  žiadosti.  V  určený  deň  sa
presne  na  dohodnutú  hodinu dostavil  na  ambasádu.  Asi
desať  minút  čakal  na  chodbe  a  potom  ho  sekretárka
pozvala  dnu.  Za  stolom  sedel  ambasádor  a gestom
Ronaldovi naznačil, aby si sadol oproti na stoličku. Celý
rozhovor prebiehal v angličtine.

„Vitajte  na našej  ambasáde.  Tak vy sa chcete vrátiť
domov, ako ste uviedli v žiadosti. Všetci tu poznáme váš
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prípad. Sledujeme ho a v podstate sme už len čakali, kedy
sa  nám  ozvete.  Ale  uvažujem,  či  to  pre  vás  nebude
nebezpečné. Čo ak vás Tawangovia neprijmú medzi seba?
Čo ak vás označia za klamára a navyše sa rozhodnú aj
nejako vás potrestať? Viete veľmi dobre, že v rezervácii
neplatia  zákony  Kanady  a  moderného  sveta.  Indiáni
v rezervácii  si  riadia  svoj  život  sami  a  majú  vlastné
zákony. To by sa pre vás mohlo skončiť tragicky.“

Ronald  tuho  rozmýšľal,  dokonca  na  chvíľu  aj
zapochyboval.

„No, je to pre mňa riziko, ale volanie po domove je
také silné,  že sa už nemôžem ovládať.  Chcem sa vrátiť
domov  k svojmu  kmeňu  a  hlavne  k  mojej  Aimare.
Nemôžem sa už dočkať, kedy ju znova uvidím.“

Ambasádor  medzitým  telefonoval  do  Kanady  na
neznáme  miesto.  O  niečom  sa  dohadoval  s  niekým  na
druhej strane.  Keď zložil  telefón,  postavil  sa,  vzápätí  si
sadol na stôl pred Ronalda.

„Dohodli  sme  sa  s  kanadskou  organizáciou,  ktorá
úzko spolupracuje  s  indiánmi  v Yukone.  Povolíme vám
vstup do Kanady. Keď dorazíte do Yukonu, prihlásite sa
na tomto úrade. Bude vám pridelený úradník, ktorý s vami
vojde na územie Tawangov. Budete sprevádzaný médiami,
televíziou a rôznymi rádiami... Bude to tak lepšie. Týmto
spôsobom sa z mediálnych zdrojov zaplatí celá vaša cesta
a zároveň  ľudia  vo  svete  spoznajú  váš  prípad.  Úradník
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s vami  pôjde  až  za  hraničnú  líniu  s  indiánmi  a  bude
prítomný  pri  vašej  prvej  návšteve  v  rezervácii.  Ak  vás
Tawangovia príjmu medzi seba, úradník sa vráti naspäť.
Tým váš neskutočný príbeh zlomí rekord v sledovanosti
médií.  Ak vás neprijmú, úradník vás odvedie naspäť na
úrad, no a vy sa budete musieť vrátiť späť do Európy. To
je naša dohoda,  pretože my sme zodpovední aj  za vašu
bezpečnosť a zdarný priebeh celej situácie.“

Ronald už nenamietol, poďakoval za pomoc a víza do
Kanady.  Keď  sa  vrátil  domov,  pred  domom  už  čakali
novinári a rôzni fotografi. Bol mediálna hviezda už vtedy.
Následne mali sledovať jeho kroky pri ceste do Kanady
mnohí  ďalší  ľudia  z celého  sveta.  Posledné  dni  trávil
zavretý v dome s rodičmi, hoci ako on tvrdil, nikdy nebol
ich  synom.  No  všetci  príbuzní  už  akceptovali  jeho
rozhodnutie a zmierili sa s celou situáciou. Ak to tak má
byť,  nech  sa  tak  stane.  Keď  sa  všetci  zišli  v  dome
a poslednýkrát  spolu  večerali,  mama  sa  ešte  snažila
obnoviť pamäť Ronaldovi fotografiami z jeho detstva. Ale
bola to zbytočne vynaložená námaha. Ronald nespoznával
sám seba na fotkách ani prostredie, v ktorom sa pri fotení
nachádzal. Napokon už aj mama vzdala tento boj. Bolo to
márne.

Ráno prvého októbra 2004 Ronald nastúpil na autobus
do poľského Krakova na letisko. Začala sa jeho dlhá cesta
do kanadského Yukonu. Cesta, ktorá trvá cca 20 hodín aj
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s čakaním na letiskových termináloch, nerobila Ronaldovi
žiadne  vrásky  a  nespôsobovala  mu  žiadnu  únavu.  Bol
šťastný  a  nemohol  sa  dočkať,  kedy  vkročí  do  svojho
milovaného  domova  –  Yukonu.  Po  dlhom  lete  nad
Atlantickým  oceánom  pristálo  lietadlo  v  Kanade
v Montreale. Ronald prestúpil do ďalšieho lietadla – a to
bol  jeho  očakávaný  let  do  Yukonu.  Let  trval  niekoľko
hodín a keď z lietadla už boli vidieť mohutné hory, husté
lesy,  rieky...  Ronald  bol  neskutočne  rozrušený,  že  už
onedlho uzrie vytúženú domovinu. Po pristaní na letisku
v Yukone začal Ronald pociťovať únavu, ale bol vytrvalý
v rozhodnutí,  že  oddychovať  bude,  až  sa  vráti  domov
k Aimare. Sadol si na sedadlo v termináli, dal si minerálnu
vodu a čakal na úradníka tak, ako to bolo dohodnuté cez
ambasádu.  Po pol  hodine čakania  sa  v termináli  ukázal
starší muž a v ruke držal tabuľku s menom Orico. Ronald
vyskočil z lavičky a zamieril  k nemu. Predstavil sa ako
Ronald a zároveň ako Orico z kmeňa Tawanga. Úradník sa
predstavil  ako  Jack  a  ukázal  pravou  rukou  na  východ
z terminálu.

„Tak, Orico, pod týmto menom vás tu všetci poznajú
a očakávajú  váš  príchod.  Vonku  sú  novinári,  rôzne
média...  musíte  to  zvládnuť.  Nasadneme  do  nášho
úradného  džípu  a  pôjdeme  do  indiánskeho  teritória.
Buďte slušný  k  novinárom  a  všetko  bude  v  poriadku.
Všetko nechajte na mňa, budem vám celý čas hovoriť, čo
máte robiť.“
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Keď vyšli z letiskového terminálu, okamžite sa k nim
nahrnuli novinári a prekrikovali sa jeden cez druhého. Na
čo  Ronald  stihol  odpovedať,  na  to  odpovedal.  Vzápätí
nasadli  do  terénneho  vozidla  a  vydali  sa  na  vyše
trojhodinovú  cestu  do  rezervácie.  Počas  cesty  ich
nasledovali novinárske dodávky a nad nimi sa aj objavil
tmavý  vrtuľník  z  istej  televízie.  Všetky  kamery
a fotoaparáty  boli  nasmerované  na  džíp,  v ktorom  sa
viezol.  Po  dvojhodinovej  ceste  sa  okolie  okolo  cesty
zmenilo na stromy, lesy, hory...  už nebolo vidieť žiadne
budovy ani moderný svet. Boli v samotných yukonských
Skalnatých  vrchoch.  Šofér  spomalil,  lebo  prechádzali
neupravenou  lesnou  cestou  pomedzi  stromy.  Dodávky
s novinármi ich nasledovali a občas mali problém prejsť
niektoré úseky lesnej cesty, keďže neboli prispôsobené na
takýto  terén.  Pred  terénnym  autom  sa  v  diaľke  začala
objavovať  veľká  drevená  ohrada.  Celá  kolóna  áut
spomalila  a onedlho  sa  úplne  zastavila.  Najprv  vystúpil
Ronald a jeho postarší  sprievodca Jack. Mnohí novinári
a moderátori  si  pobrali  svoje  vybavenie  a  nasledovali
Ronalda  k  drevenej  ohrade.  Bolo  presne  pol  štvrtej
poobede. Všetci sa zastavili pri dlhom drevenom oplotení.
Zatiaľ  nikde  nebolo  nikoho  vidieť,  a  tak  novinári  mali
ešte čas vyspovedať Ronalda. Zaujímalo ich hlavne, aký
má  pocit  z cestovania  do  neznáma  a či  sa  neobáva
nastávajúceho  stretnutia  s indiánmi.  Zrazu  sa  v  diaľke
objavili jazdci na koňoch. Zastavili sa asi dvadsať metrov
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od ohrady a pešo prišli  ku vchodu. Jeden z nich otvoril
vráta.  Boli  to  všetko  mladí  lovci  kmeňa  Tawanga.
Postavili  sa okolo priehrady a hľadeli smerom do lesov.
Bolo  jasné,  že  sa  ešte  na  niekoho  čaká.  Mladí  indiáni
nekomunikovali  s nikým, len stáli  a  čakali.  Po chvíli  sa
vynárali  spomedzi  stromov  ďalší  obyvatelia  rezervácie.
Vpredu kráčali starší indiáni a za nimi šli ženy a deti. Keď
došli  k ohrade,  spomedzi  starších  indiánov  vystúpili
náčelníci a podišli až celkom blízko k Ronaldovi. Všetky
kamery a fotoaparáty sa zamerali na túto scénku, aby ju
zaznamenali pre médiá. Nastalo hrobové ticho. Ronald si
kľakol  na  zem  pred  najstarším  náčelníkom  Tawangov.
Náčelník okamžite reagoval a otočil sa k svojim ľuďom.
Niečo  im vysvetľoval.  Všetci  mu pritakávali.  Ronaldov
sprievodca  Jack,  znalec  indiánskeho  života,  chcel
náčelníkovi  niečo  povedať,  lebo  rozumel  ich  reči,  ale
náčelník mu rukou naznačil, aby nič nehovoril. Indiánskou
rečou  sa  niečo  spýtal  Ronalda  a  on  mu  odpovedal.
Náčelník  neskrýval  prekvapenie,  že  tento  biely  muž
z Európy ovláda jeho reč. Svojim ľuďom za sebou niečo
naznačil  rukou a  všetci  sa  začali  rozostupovať.  Utvorili
jeden  rad  naľavo,  v  ktorom  stáli  ženy,  a  druhý  rad
napravo,  kde  stáli  deti.  Úplne  všetci  naokolo  stíchli
a sledovali, čo sa bude diať. Starý náčelník podišiel bližšie
k Ronaldovi a jeho sprievodcovi. Začal rozprávať a Jack
to simultánne prekladal novinárom.
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„Ja som najstarší náčelník kmeňa Tawanga. Volám sa
Orol  zelenej  rieky.  V  našom  kmeni  žil  lovec  menom
Orico.  Zabili  ho lovci z  nepriateľského kmeňa pri  love,
keď prekročili naše lesy. Bol to najlepší lovec, akého sme
tu  mali.  Teraz  prichádzate,  vy  bieli  muži,  a tvrdíte,  že
tento muž z Európy je náš Orico. Avšak zanedlho uvidíme,
aká je pravda. Nič nerobte, len sa pozerajte a čakajte.“

Všetci  boli  v napätí,  čo  sa  bude  diať.  Náčelník  dal
pokyn  mladým  lovcom.  Všetci  zosadli  zo  svojich  koní
a medzitým ďalší lovci priviedli ešte štyri kone rôznych
farieb.  Potom  ich  všetky  postavili  vedľa  seba.  Dokopy
pred ohradou spokojne stálo presne desať koní. Náčelník
pristúpil znova k Ronaldovi a vyriekol svoj ortieľ.

„Ak si ty muž z Európy náš Orico, ukáž nám, ktorý
kôň ti patrí.  Potom na neho vyskoč a dokáž, že ťa bude
počúvať. To je prvá z troch úloh, ktoré ťa čakajú.“

Ronald neváhal a vykročil vpred. Zamieril k bielemu
koňovi,  tretiemu  zľava.  Pohladkal  ho  na  dlhom  krku
a vyriekol jeho meno. Haliko. Potom sa vyšvihol hore do
sedla  a jemne  poklepal  koňa  po  boku.  Kôň  sa  otočil
a miernym  klusom  obehol  jeden  okruh  okolo  ohrady
a vrátil  sa  späť.  Bolo  vidieť,  že  kôň  spoznal  svojho
majiteľa. Náčelník bol ohúrený a medzi indiánmi sa strhla
horlivá debata.  Náčelník znova naznačil,  aby boli  ticho.
Ronald zoskočil z bieleho Halika a vrátil sa k náčelníkovi.
A ten o chvíľu znova prehovoril:
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„Ak  si  jeden  z  nás,  mal  by  si  vedieť  zaobchádzať
z loveckým lukom. Dáme ti jeden a ty nám predvedieš, ako
trafíš trikrát šípom ten istý stĺp, ktorý ti postavíme.“ Rukou
dal  pokyn  jednému  indiánovi  a  ten  zobral  drevený  stĺp
a vzdialil  sa  asi  na  sto  krokov  od  celej  skupiny  ľudí.
V diaľke postavil  drevený stĺp  a  niečo zakričal.  Náčelník
podal Ronaldovi lovecký luk a šípy. Ronald bez okolkov
vzal luk do ruky, z puzdra vytiahol šíp a ľavou nohou si
kľakol na zem. Natiahol luk ako detskú hračku a vystrelil
šíp.  Indián  v diaľke  niečo  vykríkol  a  Ronald  vystrelil
druhýkrát. Indián znova vykríkol a Ronald vystrelil tretíkrát.
Tentokrát už indián nič nevykríkol, len vzal drevený stĺp so
sebou a  priniesol  ho  pred  náčelníka.  Náčelník  bol  znova
ohúrený, ale i ostatní, keď si obzerali na stĺp, z ktorého trčali
tri šípy. Znova sa medzi indiánmi rozprúdila vrava. 

No  po  chvíli  stíchli  a náčelník  znova  prehovoril:
„Dobre,  muž z  Európy.  Teraz sa  pozri  pred seba.  Vidíš
mladé aj staršie ženy nášho kmeňa. Náš lovec Orico bol
spojený pod splnom mesiaca s jednou s nich. Ak si ty náš
lovec  Orico,  podíď  k  tej  žene  a  priveď  ju  ku  mne.
Novinári  stratili  dych,  nastalo hrobové ticho.  Ronald sa
usmial na náčelníka a vykročil k ženám, ktoré sa postavili
do jedného radu. Na konci radu stála desiata žena. Mladá
žena, ktorá mohla mať niečo po dvadsiatke. Dlhé čierne
vlasy mala po bokoch zopnuté a jej hnedé dlhé šaty mali
vzory  kmeňa  Tawanga.  Ronald  ju  chytil  za  ľavú  ruku
a vyšiel s ňou oproti  náčelníkovi.  Keď sa postavili  pred
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náčelníka, Ronald mu oznámil v indiánskej reči: „Toto je
moja Aimara, polnočná volavka.“

Náčelník vykríkol niečo v rodnej reči indiánov, dvihol
ruky  nad  seba.  Všetci  indiáni  pozdravili  svojho  lovca
Orica. Jack podišiel k náčelníkovi a o niečom sa zhovárali.
Potom kývol na Ronalda a vysvetľoval mu: 

„Náčelník vás prijal za svojho lovca Orica. Tak vitajte
v kmeni Tawanga, v kmeni najlepších lovcov. Pre nás je to
úspešne dotiahnutý prípad do samého konca. Po uzavretí
tejto drevenej ohrady sa stávate indiánom Oricom a už sa
na  vás  nevzťahujú  žiadne  zákony  nášho  sveta.  Budete
patriť  do  indiánskeho  teritória,  ktoré  má  vlastné  zvyky
a zákony. Súhlasíte s tým?“

Ronald súhlasil a podpísal tlačivo, kde to bolo čierne
na  bielom.  Podali  si  ruky  a  fotografia  s  Oricom
a Aimarom obletela celý svet. Tento príbeh bol ešte dlho
námetom na napísanie mnohých kníh.

Novinári  a  úradníci  sa vydali  naspäť do moderného
sveta  a  mladý  indián  menom  Orico  zatvoril  drevenú
ohradu.  Vysadol  na  svojho  bieleho  koňa  a usadila  sa
k nemu  do  sedla  aj  Aimara.  Všetci  indiáni  na  čele
s najstarším náčelníkom sa pomalým krokom a v tichosti
vydali na cestu k rieke Yukon.

KONIEC
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Orico Tawanga
Psychológ v Bardejove uzavrel tento prípad ako veľký prínos pre

psychológiu a psychiatriu pod zložkou – prevtelenie  duší.  Je to  nová
štúdia, ktorej existenciu potvrdil Ronaldov prípad. Mladý automechanik
z  mesta  Bardejov  zmizol  kamsi,  keď  bol  v kóme,  a  zrejme  zablúdil
navždy.  Namiesto  neho sa  do jeho  tela dostal  práve  zabitý  kanadský
indián z Yukonu z kmeňa Tawanga menom Orico. Štúdia dokazuje, že
vzdialenosť medzi dvoma mužmi nezohrávala žiadnu úlohu. Univerzum
funguje samo podľa seba. A my naň nemáme a nikdy nebudeme mať
žiadny vplyv. Deje sa to samo od seba. Alebo je možné, že ho niekto
alebo niečo ovplyvňuje? Nikto nevie a zrejme ani nikdy vedieť nebude.

Keď  vyšli  z  letiskového  terminálu,  okamžite  sa  k  nim  nahrnuli
novinári  a prekrikovali  sa jeden cez druhého. Na čo Ronald mal čas
odpovedať,  na  to  odpovedal.  Potom  nasadli  do  terénneho  vozidla
a vydali sa na vyše trojhodinovú cestu do rezervácie...


