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Prekliate leto. Prázdny byt. Tak veľmi som sa tešil na
prichádzajúce  leto  a  dočkal  som  sa  ďalšieho  pádu
a samoty v mojom živote. Už nevládzem začínať odznova
a čoraz častejšie počujem volanie z diaľky. Dlhé roky som
si ho nevšímal, ignoroval som ho. No tentokrát som začal
načúvať  tomu  neznámemu  mámeniu.  Prichádzalo
z diaľky,  istotne  z  lesa  za  naším  mestom.  Tam,  kde  sa
začínajú lesy a končí sa civilizácia. Nie je tam už nič, len
stromy a príroda. Ten božský pokoj, po ktorom som celé
roky  podvedome  veľmi  túžil.  Temný  hustý  les
s omamným  hlasom,  ktorý  ma  privoláva,  láka  ma
z neznámych  príčin.  Tá  prázdnota  v mojom  svete  už
nabrala priveľké rozmery na to, aby som ju bol schopný
uniesť.  Nechcem už  nič.  Občas  sa  v noci  zobúdzam zo
sna, v ktorom vidím lesnú prašnú cestu. Tá je nekonečne
dlhá a vedie nevedno kam. Nikdy som sa vo svojich snoch
nedostal na jej koniec, do cieľa. 

Znova  som  zaspával  a čím  hlbšie  som  upadal  do
spánku,  tým rýchlejšie  sa  vytrácali  moje  snové  výjavy,
ktoré  mi  nedávali  zmysel.  No  i tak  ma  ovplyvňovali,
vzbudzovali moju zvedavosť a zhoršovali moje depresívne
stavy. Každým dňom som nadobúdal silnejšie presvedčenie,
že už tu vôbec nechcem byť, že už tu nemám čo hľadať.
Neveril  som  už  vôbec  nikomu.  Ako  sa  takto  dá  žiť?!
Kládol som si často túto otázku. Nedá! A preto sa blížil
čas  môjho  rozhodnutia.  Vo  svojom vnútri  som cítil,  že
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prišlo  v  mojom  živote  k tomu,  čo  som  musel  spraviť.
Odísť.  Navždy.  Júl sa prechýlil  do druhej polovice.  Bol
typický júlový piatok 2021, keďže vonkajší svet sa menil
na  jedno  veľké  peklo.  Horúčavy naberali  na  obrátkach.
Počas dňa sa ľudia zdržiavali skôr doma alebo niekde pri
vode v tieni. No mňa nič z toho už vôbec nelákalo. Boľavé
spomienky boli také silné, že ma doháňali do šialenstva.
Rozhodol som sa,  že upracem celý byt a tým zakončím
celú svoju prekliatu životnú éru. Zoberiem si len osobné
veci a odídem z tohto mizerného sveta tam, kde možno
bude  oveľa  lepšie.  Hneď  poobede  som  sa  pustil  do
upratovania.  Netrvalo mi to dlho,  keďže môj byt nie je
príliš veľký. Potom som si sadol na balkón, pozeral sa na
mesto a vnímal som, ako si žije svojím životom. Koľko
takýchto  miest  už  na  tejto  planéte  bolo  v minulosti
a potom zmizli navždy zo sveta aj z dejín. Ani naše mesto
sa raz nevyhne takémuto osudu. Raz o ňom ľudia budú  
už  len  čítať  v dajakých  knihách  či  nájdu  zmienky
v encyklopédiách.  Možnože  ani  to  nie.  Nikomu  nebude
záležať na mne ani na tom, čo som všetko musel spraviť
pre tento svet. Možnože zostane niečo napísané. Všetkým
bude jedno, ako som žil... tak som to intenzívne vnímal po
svojich  opakovaných  pádoch.  Bol  som presvedčený,  že
moje rozhodnutie je správne. Nevera, konfliktné vzťahy,
trápenie,  rozpadnuté  manželstvá.  Krik,  hádky  a  urážky.
Nepochopené  postoje  a vysvetľovania.  Chyby  vo
vzťahoch…  a končí  sa  to  prázdnym  bytom  a  samotou.
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Nenávidím samotu. Je to čosi podobné, ani keby sa človek
premenil na žijúcu mŕtvolu. Nemá dôvod žiť len tak pre
nič a pre nikoho. Ja to považujem za konečnú stanicu, na
ktorej sa treba rozhodnúť, ako a kam sa človek poberie
ďalej. Pochopil som, že nastal čas počúvnuť volanie, ktoré
sa ku mne blížilo už dlho. Nastal zlom v tom odpornom
období,  a  to  sa  už  nedalo  ignorovať.  Naliehalo  čosi  na
mňa, silnelo to každou hodinou. Nevedel som, prečo sa to
objavuje. Ale bol som si istý, že je to moja cesta, ktorá sa
už nedá zvrátiť. 

Večer  bol  príšerne  dlhý  a  nudný.  Vyčistil  som ešte
kuchyňu a na večeru som si dal len melón, čo bolo v tej
horúčave asi najlepšie riešenie. Dlho do noci som sedel na
gauči  a  premýšľal  som  o všetkom,  čo  sa  v posledných
rokoch udialo v mojom živote a okolo mňa. Vyhodnotil
som,  že  vôbec  nie  som  šťastný  človek  a  bol  by  som
najradšej, ak by sa nič z toho nikdy nestalo. Keby sa tak
dal vrátiť čas a všetko spraviť a prežiť úplne ináč, naisto
by som už vedel, čo mám spraviť. No nie je to možné.
Aspoň  zatiaľ  nie,  nie  v  tomto  svete.  Je  priveľmi  krutý
a nedopraje už nikomu nič len tak z dobrej vôle. Všetko si
vypýta  svoju  daň.  Aj  život  samotný.  A  preto  ho  tu
nechám...  nechcem mať  s ním už  vôbec  nič  spoločné...
rozhodol som sa pevne. Nech ma odcudzuje, kto len chce.

Krátko po polnoci som si ľahol na posteľ, aby som sa
v nej posledný raz vyspal. Už som sa viac sebou a svojím
trápením nezaoberal. Už som to uzavrel. Mal som v sebe
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prázdno. Neuveriteľne prázdno a ticho. Nepociťoval som
ani žiadne vzrušenie pred cestou, ktorá vedie ktoviekam.
Vídaval  som ju  vo  svojich  snoch.  Bola  nádherná.  Plná
zelene, kvetov a listnatých stromov. A úplne prázdna bez
ľudí. Tú cestu stvorila príroda pre ľudí, ako som ja.

Ráno  som  sa  zobudil  zavčasu.  Pozrel  som  sa  na
hodinky a bolo krátko po piatej hodine ráno. Nevstal som
však  hneď  z postele,  ale  ostal  som  ticho  ležať  so
zatvorenými očami. Snažil som sa mať čistú hlavu. Vtom
sa mi znova ukázala lesná cesta presne tak, ako som ju
vídal celé roky dodnes. Pochopil som: už je najvyšší čas!
Niet čo odkladať! Vstal som sa z postele a vyšiel som na
balkón. Bolo už celkom teplo, hoci bolo ešte málo hodín.
Sobota. Určite bude pekelná horúčava, pomyslel som si.
Obliekol som si krátke tričko a krátke nohavice. Na chvíľu
som si ešte sadol na chodbe na stoličku a precitol som.
Znova sa ma zmocnila strašná úzkosť a bolesť vo vnútri.
Prázdnota  a  samota  ma  zožierala  zaživa.  Už  som  to
nedokázal zniesť. Vzal som kľúče od auta a od bytu. Ešte
som sa  naposledy  obzrel  za  seba  a  chvíľu  sa  mi  pred
očami premietali  situácie,  ktoré sme tu spoločne prežili.
Nenávidím to  tu!  Nenávidím tento  byt  a všetko,  čo  mi
pripomína! Naježil som sa, keď som si to uvedomil. Vzal
som si len doklady a kľúče. Mobilný telefón som nechal
doma,  aby  ma  už  nikto  neotravoval,  ak  by  ma  hľadal.
Zakrátko som vyšiel z nášho vchodu a zamieril k svojmu
autu. Naštartoval som a vypálil som zo sídliska smerom
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von  z mesta  k  rozľahlým lesom.  Tam,  kde  sa  už  končí
Európska únia. Do lesov, v ktorých naozaj žijú len divé
zvieratá. Čím viac som sa blížil k lesom, tým viac som vo
svojom vnútri  cítil  volanie  diaľky.  Bol  som rozhodnutý
zistiť, o čo vlastne ide, čo znamená to naliehavé volanie
a prečo  ma  prenasleduje.  Cesta  sa  začala  zužovať
a s autom začalo  lomcovať  ako s  loďou na  rozbúrenom
mori.  Les predo mnou mi už nedovolil  ísť autom ďalej.
Zastal som a vypol som motor. Vyšiel som z auta a zobral
som si so sebou len doklady. Auto, moju spoľahlivú Škodu
Fabiu som nechal odomknutú a kľúče som hodil na predné
sedadlo vodiča. Zabuchol som dvere a pozrel som sa pred
seba. Stál som pred vysokým kopcom, na ktorom sa do
výšky vypínali koruny stromov hustého lesa. Pozrel som
sa naposledy na svoje auto a vykročil som vpred. Vošiel
som  medzi  prvé  stromy  a vybral  som  sa  dohora  bez
rozmyslu.  Nemal  som  vytýčenú  žiadnu  trasu.  Nestaral
som sa, kam pôjdem, len som šiel. Pomyslel som si, že sa
budem  riadiť  len  vnútorným  pocitom  a  neznámym
podvedomým  volaním.  Hoci  v ten  sobotný  deň  bolo
neuveriteľne  horúco,  medzi  stromami  bolo  celkom
znesiteľne.  Dalo  sa  tam  existovať.  Predieral  som  sa
pomedzi  stromy  a  krovie  a za  svojím  chrbtom  som
zanechával  koniec  života,  ktorý  som poznal.  Neobzeral
som sa  už,  pretože  som za  sebou  už  nemal  čo  vidieť.
Netušil som, ako dlho vydržím putovať lesom bez vody
a jedla,  no  ani  na  tom  mi  nezáležalo.  Bol  som  už
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rozhodnutý  pre  odchod  z tohto  sveta  a  ten  les  mi  mal
poskytnúť všetko, čo bolo potrebné. Občas zaznel škrekot
vtákov. Niekedy sa v diaľke ozval dupot divej zveri. No
nemal som žiadne obavy. Nad smerom cesty som vlastne
ani  neuvažoval,  kráčal  som  len  nahor  po  popadaných
konároch a po kameňoch. Držal som sa akéhosi vnuknutia
zhora. 

Šiel som bez oddychu a nemal som poňatia, ako dlho
som na púti. Hodinky som nechal doma. Nechcel som, aby
mi to všetko pripomínali. Tam, kam som sa vybral, musí
byť iná objektivita, iných rozmerov, v novom duchu a bez
spomienok na minulosť. Išiel som len vpred. 

Od  námahy  mi  už  začalo  byť  veľmi  teplo,  a to  aj
napriek tomu, že ma od spaľujúceho slnka chránili stromy.
V diaľke som začul zurčať potok. Po krátkej chvíli som
k nemu došiel.  Voda bola čistá a studená. Napil  som sa
a ochladil. Sadol som si na zem a pozoroval som zurčiacu
vodu  v širšom  vyhĺbenom  koryte,  ktorá  sa  strácala
v diaľke. Odhadol som podľa tieňov v lese, že sa začína
schyľovať  k  večeru.  Takže  som zrejme strávil  polovicu
dňa v lese.  I tak som chcel nasledovať vnútorné volanie
a pokračovať vo svojom putovaní za tým hlasom celú noc.
Keď sa temer zotmelo, prvýkrát som rozmýšľaľ, ktorým
smerom pôjdem.  Rozhodol  som sa,  že  budem i naďalej
kráčať hore kopcom. Až na samotný vrchol tej zalesnenej
hory.  Možno,  keď  tam  dôjdem,  uvidím  z výšky  oveľa
viac. V lese v tom prítmí bolo zrazu všetko rovnaké. Po
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úplnom zotmení som trochu zaváhal a zastal som. Načúval
som akýmsi zvukom a ozvenám z diaľky.  Nebol som si
zrazu  istý,  či  to  zvládnem.  No  keď  sa  znova  ozvalo
vnútorné  volanie,  pohol  som  sa  smelo  vpred  v  ústrety
temnote v lese. Napredoval som dohora a občas som sa
musel pridržiavať konárov, aby som nespadol a nezgúľal
sa naspäť dole kopcom. Bol som už celkom vysoko, keď
som si uvedomil, že sa nad lesom objavil mesiac. Ten mi
celkom  fajn  osvetľoval  cestu,  lebo  bol  práve  v  splne.
Zrazu som bol pokojnejší. Občas mi ponad hlavou preletel
netopier,  v kroví  čosi  zašuchotalo  a v korunách  stromov
zahúkala  sova.  Bolo  to  pre  mňa  znamenie,  že  som  už
poriadne hlboko v lese. Bol som vzdialený od sveta ľudí,
úplne  sám...  len  so  svojimi  myšlienkami.  Zastal  som
a zahľadel som sa pomedzi koruny stromov na ten jasný
mesiac,  ktorý  mi  ukazoval  cestu.  Prestal  som  mať
akýkoľvek strach a znovu som sa pomaly pohol. Keď sa
mi začalo kráčať oveľa ľahšie, bolo mi jasné, že som sa
dostal  k vrcholu  a  terén  sa  začína  vyrovnávať.  Aj  les
zredol, stromy a kríky už neboli tak natesno ako predtým.
Pod nohami sa mi objavila tráva a onedlho som už kráčal
po nočnej lúke. Zastavil som sa a obzeral sa vôkol. Nikde
nebolo  nič  vidieť,  nič  zvláštne  som  nenašiel.  Pustota.
Sadol  som  si  do  tmavej  trávy.  Znovu  som  sa  obzeral
dookola. Stále nič. Bol som už veľmi unavený. Mohlo byť
niekoľko hodín  nadránom.  Ani  som si  neuvedomil,  ako
som  zaspal.  Neviem,  ako  dlho  som  spal,  no  keď  som
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zobudil,  pocítil  som  prítomnosť  niečoho  neznámeho.
Otvoril  som  oči,  no  hneď  prižmuroval...  pri  mne  stála
nejaká postava odetá celá v bielom, na ktorú som dobre
nevidel, pretože žiarila ostrým bielym svetlom. Bol som
stuhnutý z ležania na tvrdej zemi i keď pokrytej trávnatým
porastom. Snažil som sa rýchlo pozbierať, ale nejako to
nešlo.  Pohol  som sa,  až  keď neznáma žena prehovorila
tlmeným hlasom.

„Vstaň a povedz mi, prečo si prišiel.“

Bol som trochu preľaknutý. No pozbieral som sa. So
zapojením všetkých svojich síl som sa postavil, hoci sa mi
krútila hlava. Zakrýval som si oči,  lebo biela žiara bola
príliš  silná.  A tak  som  stál  s prekríženými  rukami  pred
tvárou. Vtom svetlo zoslablo. Už som sa mohol priamo
pozerať na ten výjav pred sebou. Videl som postavu, skôr
tmavú siluetu  ženy,  okolo  ktorej  vyžarovala  slabo biela
žiara.

„Neviem  presne  povedať,  prečo  som  prišiel  práve
sem,“  začal  som  neznámej  žene  objasňovať  svoje
pohnútky.  „Dlhý  čas  som pociťoval  nejakú  túžbu  prísť
sem. Volal ma nejaký neznámy hlas. Ozýval sa v mojom
vnútri.  Často  prichádzal  v  noci  a  nadránom.  Posledné
týždne som už nemohol ignorovať ten signál.  Bol príliš
silný. Stále silnel. Tak som všetko zanechal za sebou tam
v tomto pekle. Nestojím už o nič.“
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Chvíľu  žena  mlčala  a  prekrížila  si  ruky  cez  prsia.
Potom sa  opýtala:  „Tak mi  povedz,  prečo nazývaš  svoj
svet peklom? Zaujíma ma to.“

Nabral  som  odvahu  a aj  som  prestal  byť  oťapený
z rýchleho  prebudenia  a žene  som už  bez  obáv  odvetil:
„Prečo  nazývam  svet  peklom?!  Pretože  ním  je!  Je  to
odporné peklo plné lží, klamstiev, nevery a podvádzania.
Mne sa zdá, že už každý využíva každého a potom sa ho
len  tak  zbaví.  Odsunie  ho  navždy  ako  starý  uterák.
Pripadám  si  ako  vyžmýkaná  handra!  Už  nevládzem
začínať stále od nuly a zakaždým si budovať nový život.
Nebaví ma to už. Nenávidím už všetko okolo seba aj ten
hnusný byt, pretože mi pripomína už toľko zlých vecí, že
už to nie som schopný uniesť. A vôbec, už som zostal sám
a nemám prečo žiť. Hoci mám aj vlastné deti, ale nežijú so
mnou. Preto to, v čom som žil, nazývam peklom! Pretože
tam už nie je nič, čo by ma mohlo potešiť alebo ukázať mi
novú cestu. Jedinú cestu mi ukazoval vnútorný hlas, ktorý
ma priviedol sem.“

Žena  sa  mierne  vznášala  v  tmavom  priestore.  Jej
silueta sa rysovala len vďaka slabo pulzujúcemu bielemu
svetlu šíriacemu sa okolo nej. Položila mi ďalšiu otázku:

„Tak teraz mi povedz, čo by si chcel vo svojom svete
zmeniť?“

Na  takúto  ťažkú  debatu  som bol  dosť  unavený,  no
i tak som sa snažil skoncentrovať svoje myšlienky. Chcel
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som to dotiahnuť do konca, keďže som bol odhodlaný na
rázny  krok.  Avšak  nevedel  som,  čo  ma  vlastne  čaká.
Sledoval som zároveň ten zvláštny výjav ženy pred sebou
a chvíľu som rozmýšľal, či som pri zmysloch a či sa mi to
len nezdá. No vyzeralo to tak, že je to všetko skutočné.

„No  tak  teda,  čo  by  som  chcel  vo  svojom  svete
zmeniť?“  zopakoval  som  jej  otázku  a  dumal  som  nad
odpoveďou. „Ľudí! Ľudí by som chcel zmeniť,“ povedal
som. „Aby začali byť ľuďmi a neboli hyenami. Už je to
všetko pre mňa neúnosné!“

„No  a  čo  ti  v  tom  bráni,  aby  si  vykonával  takéto
poslanie?

Bol  som  zaskočený  a  nevedel  som  jej  odpovedať.
Preto som to vyriešil protiotázkou:

„A ako by som mohol niečo také vykonávať? Akoby
to bolo možné? Nemám takú moc.“

Žena sa trochu zachichotala.

„Každý človek má takú moc. Je to len na ňom, ktorú
cestu si vyberie. Povedz mi, koľkokrát si povedal svojim
blízkym, ako veľmi ich máš rád?“

Uvažoval  som,  čo mám odpovedať.  Nedokázal  som
upokojiť svoju rozbúrenú myseľ.

„Nooo, povedal som im to mnohokrát. Určite áno. Ale
nikto to nebral vážne. Určite im to bolo všetkým jedno!“

12



Brandon McYntire – Hlas večnosti

Svetlo sa trochu viac rozžiarilo.

„Tak  si  im  to  nepovedal  správne.  Musíš  sa  naučiť
rozprávať rečou, ktorej budú všetci rozumieť rovnako. Ver
mi, máš to v sebe tak, ako to má každý človek. Len to
musíš  podávať  naozaj  srdcom a  nielen  slovami.  Tak to
bude úprimné a všetci si to zoberú k srdcu.“

Nie  celkom  som  tomu  rozumel,  začínal  som  byť
nervózny a aj som čiastočne tej bytosti oponoval.

„Prečo ma všetci opustili?! Veď som ich všetkých tak
miloval.  A čo som za to dostal? Samotu a prázdny byt!
Ako môžem niekoho presviedčať o tom, ako ho mám rád,
aby zostal so mnou!“

Žena sa trochu presunula a potom znova prehovorila.

„Máš priveľa otázok. Opustili ťa preto, že do tvojho
života nepatria. Ver mi! A tí, ktorí na teba čakajú, sú tam
dole  v  meste.  Každým  dňom  ich  budeš  stretávať.  Len
otvor svoje srdce a uvidíš, kto sú tí ľudia. Očami sa nikdy
nedajú  rozlíšiť.  Ich  výzor  často  klame  a  vyzerajú  byť
obyčajní. Ale nie sú. Majú veľký význam pre tvoj život.
Narodili sa preto, aby ťa spravili šťastným. Je to tak na
celom svete. Aj keď ho momentálne považuješ za peklo.
Je to len klam. Nechaj odísť tých, čo ťa nepotrebujú vo
svojom živote. A potom sa objavia tí, ktorí na teba čakali
celý čas v pozadí celej scény. Môžeš dať na moje rady, ale
aj nemusíš. Rozhodnúť sa musíš ty sám.“
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Bol som z toho celkom pomotaný, nedokázal som to
všetko spracovať. Asi na mňa doliehala aj únava. Pozeral
som  sa  na  ženu  a  potom  som  sa  rozhodol,  že  to  celé
musím nejako ukončiť.

„A vôbec,  kto si  ty,  že ma takto poúčaš o tom, ako
mám žiť a ako mám všetko robiť? Veď ti ani nevidím do
tváre. Čo si zač!?“ pustil som sa do nej.

Biele svetlo sa znova rozžiarilo ešte intenzívnejšie ako
predtým.  Žena  sa  znova  zasmiala  tak  nahlas,  že  určite
vyplašila všetku zver v okruhu niekoľkých stovák metrov.

„Kto som ja?! Ty si ale zábavný. No myslím, že už
dosť  bolo  otázok!  Prezradím  ti  niekoľko  vecí.  Ten
vnútorný hlas,  ktorý ťa doviedol až sem na vrchol tejto
hory, bolo tvoje vlastné volanie. Volanie po láske, ktorú si
nemohol  nájsť.  Ja som ho len nasmerovala sem, aby si
prišiel  ku  mne.  Vedela  som,  že  v blízkom  čase  sa
rozhodneš  pre  odchod.  Pre  úplný odchod.  A ja  som ťa
chcela pred tým zachrániť. A tak sa aj stalo. Si teraz pod
mojou ochranou a dávam ti na výber. Je na tebe, ako sa
rozhodneš.  Je  to  len  a  len  tvoja  cesta.  Ja  prijmem
akékoľvek tvoje rozhodnutie.“

Vtom sa po mojej  pravej strane objavilo malé biele
svetlo.  Po  chvíli  sa  začalo  zväčšovať  a  nakoniec  malo
veľkosť  automobilového  tunela.  Zostal  som  stáť  ako
obarený a nevedel som, ako mám reagovať. Civel som na
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ten tunel vysvietený bielym svetlom. Žena nič nehovorila,
no cítil som, že ma sleduje.

„Čo to má, dočerta, znamenať? Prečo je tu ten tunel?
Nerozumiem tomu!“ kričal som.

Je  tu  preto,  prečo  si  sem prišiel.  Veď si  tu  vlastne
prišiel umrieť. Chcel si odísť navždy. Takže teraz sa musíš
rozhodnúť. Ja ti ponúkam život a smrť. Vyber si. Ak chceš
odísť,  tak  nemusíš  nič  vysvetľovať.  Môžeš  vojsť  do
tunela. Je tu pre teba. Nebudem sa ťa už na nič vypytovať.
No  ak  chceš  začať  odznova  a  ísť  cestou,  ktorú  som ti
poradila, musíš prísť ku mne bližšie.“

No ja som v tej chvíli pochyboval. Celá situácia sa mi
zdala byť nezmyselná.

„Počkaj, čo je to za hlúposť! Veď ja nie som mŕtvy!
Ako  by  som  mohol  vstúpiť  do  tunela  smerujúceho  do
večnosti, keď ešte žijem? To je hlúposť!“

Žena odpovedala tichým hlasom: „Naozaj? Si si istý?
Obzri sa za seba.“

Stuhol som, keď som sa otočil  a pozeral  som sa na
nočný trávnik. Opodiaľ niekto ležal v tráve. Spravil som
pár  krokov,  aby  som  ležiaceho  lepšie  videl.  Keď  som
došiel temer k nemu, stuhol som druhýkrát ešte viac. Bol
som  to  ja.  Skôr  moje  telo.  Moje  mŕtve  telo.  Bol  som
mŕtvy. Nechcelo sa mi tomu vôbec veriť. Pozrel som sa na
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svetlá obďaleč a pochopil som. Tak ja som tu predsa len
zomrel. Na tejto hore. Som mŕtvy! 

Vracal som sa k žene s vystrašeným výrazom tváre.
Podišiel som k nej čo najbližšie ako sa dalo. Žiara okolo
nej stále zosilňovala.

„Ja som mŕtvy! Zomrel som! Prosím, urob niečo!“

Žena sa znova zachichotala.

„Tak  si  už  prišiel  na  to,  kto  som?  Už sa  ti  zrejme
nemusím predstavovať.  No áno,  zomrel si.  Na následky
vyčerpania ako fyzického, tak aj psychického. Zomrel si
nadránom okolo tretej hodiny. Ja som prišla za tebou, aby
som ti mohla dať na výber. A ten je iba na tebe. Vybrať si
môžeš len raz. Niet cesty späť. Môžeš vstúpiť do tunela
keďže si mŕtvy, máš na to právo. Ale ja ti môžem vrátiť
telo a ty sa vrátiš do svojho pekla a začneš znova. Naučíš
sa  rozprávať  svojím srdcom,  lebo tým začneš  meniť  to
svoje  peklo  na  raj.  Je  to  len  na  tebe.  Mám  túto  moc
a môžem to pre teba spraviť.“

Stál som nehybne, spracovával som, čo som sa práve
dozvedel. Zrazu sa ma zmocnil pokoj, aký som dovtedy
nepoznal.  Pozeral  som sa  na  svietiaci  tunel  a uvedomil
som si,  že som našiel,  čo som hľadal.  Teraz už môžem
odísť navždy. Už sa nemusím trápiť. Je to také jednoduché
a stačí na to iba pár krokov. Môžem to spraviť! No zháčil
som sa... áno, bolo to moje rozhodnutie, je to jednoduché,
ale čo ak? Začal som zvažovať pre a proti.  Možnože by
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som ešte v živote dokázal zmeniť pár vecí? Tak, ako mi to
radí táto žena. Ak by som sa naučil rozprávať srdcom, tak
by som bol ešte možno po zvyšok svojho života šťastný.
Začínal som sa prikláňať k tomu, že sa možno vrátim do
toho pekla a posnažím sa v ňom nájsť niečo, čo ma ešte
spraví  šťastným.  Možno je  pravda to,  že  musím najprv
začať sám od seba.

„Už nemáš veľa času. Rozhodni sa rýchlo,“ naliehala
svietiaca bytosť. „Končí sa noc a mesiac o chvíľu zmizne
z nočnej oblohy. Potom ti už nebudem môcť dať na výber
a tunel si ťa zoberie sám od seba. Je to na tebe.“

Pozrel som sa na oblohu a naozaj som vnímal, že sa
začína  brieždiť,  o  chvíľu  nastane  nové  ráno.  Moje  telo
ležalo nehybne na tráve a svetlo v tuneli  sa zväčšovalo
čoraz viac. Bolo to znamenie, že sa o chvíľu odoberiem na
večnosť.

„Nie! Ešte nechcem odísť!“ povedal som nástojčivo.
„Rozhodol som sa, že sa vrátim a nájdem ešte to, čo som
celý život hľadal,“ dodal som s istotou.

Žena visela vo vzduchu nehybne a biele svetlo okolo
nej zosilnelo. Vedel som, že prišla rozhodujúca chvíľa.

„Takže nech je tvoje prianie mojím rozkazom. Prosím,
poď ku mne! Pristúp bližšie!“

Spravil som k nej  pár krokov a ona klesla nižšie na
moju úroveň. Nemala žiadnu tvár. Bola akoby prízrakom
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noci. Videl som len tmavú siluetu. Otočila sa oproti mne.
Natiahla svoju pravú ruku a položila ju na moje čelo…

Precitol som a otvoril oči. Bolo šero a pocítil som, že
ležím  na  mokrej  tráve.  Netušil  som  však,  kde  sa
nachádzam a prečo. Akosi som si nemohol spomenúť na
to, ako som sa sem dostal. Nepamätal som si vôbec, čo sa
stalo. Pomaly som sa posadil a obzeral. Nevidel som nič
zvláštne, len tmavé stromy a prázdnu malú lúku, na ktorej
som bol ja, a obďaleč sa ozýval škrekot vtákov. Cítil som,
že  je  čas  vrátiť  sa  naspäť.  Hoci  som  celkom  dobre
nerozumel situácii, v ktorej som sa práve nachádzal, niečo
vo mne vyvolávalo akýsi pokoj, ktorý som už veľmi dlho
nepoznal. Bolo už dosť teplo i napriek tomu, že bolo skoré
ráno.  Postavil  som sa  a  zamieril  som do lesa,  aby som
zišiel dole. Lesom som schádzal pomaly. Ten zostup nebol
namáhavý, len občas som sa musel pridržiavať konárov,
aby som sa nešmykol a nezletel strmým terénom. Cesta
netrvala dlho. Ani som sa nenazdal a vyšiel som na širšie
priestranstvo. V diaľke som uvidel svoje auto. Stálo tam
nepovšimnuté, zrejme ani nikto za ten čas nešiel okolo. Po
pár  minútach  som  už  otváral  dvere  na  strane  vodiča.
Kľúče  stále  ležali  na  sedadle.  Nik  si  ich  neprivlastnil.
Sadol  som  si  a  naštartoval  auto.  Pohol  som  sa  vpred.
Vracal som sa na hlavnú cestu cez zlý terén.  Drkotanie
prestalo asi po desiatich minútach a už som bol na hladkej
ceste. Vracal som sa do mesta a snažil som sa usporiadať
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si  myšlienky.  Ako  som  to  dopadol?  Kde  som  urobil
chybu?! Čo som urobil také zlé, že sa pre mňa môj život
stal osamoteným peklom na zemi?! Ako to môžem zvrátiť,
svoj život zlepšiť? V mojom vnútri sa ozývali povzbudivé
slová  –  nauč  sa  rozprávať  srdcom,  len  to  ťa  urobí
šťastným. Neviem, odkiaľ sa tá veta vzala, ale opakovala
sa stále častejšie. Zastavil som pred svojou bytovkou na
parkovisku. Vypol som motor a chvíľu som sa znechutene
pozeral  cez  predné  okno  na  náš  vchod.  Ako  ho  len
nenávidím! Nenávidím túto budovu a byt v nej, ktorý mi
pripomína toľko zlých vecí. Nemám ani odvahu doň hneď
vkročiť.  A  tak  som  sa  ešte  párkrát  prešiel  po  našom
sídlisku. Snažil som sa utriediť si všetko hlave, no mnoho
vecí akoby niekto vymazal z mojej pamäti. Nevedel som
si spomenúť na veľa vecí z predošlých dní. Netušil som,
čím to je  a  prečo to  tak je.  Potom som už zamieril  ku
vchodu  a  vošiel  som  dnu.  Vyviezol  som  sa  na  moje
poschodie a otvoril som dvere do bytu. Sadol som si na
stoličku na chodbe a zatvoril som oči. Bože, ako to tu len
nenávidím! Tak strašne mi to tu všetko pripomína zlé veci
zo života.  Vyzul som sa a šiel som do obývačky. Sadol
som  si  na  gauč  a  rozmýšľal  som,  čo  budem  ďalej  vo
svojom živote robiť. Akým smerom sa poberiem a koho
ešte oslovím, aby zotrval so mnou aj v ťažkých chvíľach.
Pochopil  som,  že  vlastne  nikoho.  Tentokrát  nebudem
hľadač ani iniciátor.  Nechám veci plynúť samé tak, ako
majú ísť. Tentokrát nech hľadajú mňa a nech sa rozhodnú,
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či  ma  budú  chcieť  vo  svojom živote.  Nebudem už  nič
urýchľovať  ani  nasilu  udržiavať.  Nemá  to  význam  pre
nikoho.  Vtom  sa  vo  mne  znova  ozvala  neznáma
povzbudivá myšlienka – nauč sa rozprávať srdcom…

Pochopil  som,  že  sa  začína  úplne nový deň a  nová
etapa  v  mojom  živote.  Miluj  čistým  srdcom  a  budeš
milovaný…
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Autor:

Rozhodol  som napísať  túto  krátku  poviedku  na  základe
skutočných  udalostí.  Momentálne  znovu  vo  svojom  živote
prekonávam ťažké obdobie.  Rozpadol  sa  mi päťročný vzťah
a znova som zostal sám v byte, ktorý vo mne vyvoláva priveľa
spomienok a tie sú stále živé a bolestivé. Zdravie mi už neslúži
tak, akoby malo. Ja osobne nenávidím samotu a som z tohto
stavu už veľmi unavený. Nie som už najmladší a nemám občas
už ani sily začínať všetko vo svojom živote nanovo od nuly.
Dlhé roky ma prenasledovalo akési nutkavé vnútorné volanie
po  odchode  navždy.  A  tak  som  sa  možno  v  skratovej
a nepremyslenej chvíli všetkého chcel vzdať a odísť. Zamieril
som do hustého lesa tak, ako som to opísal v tomto príbehu. Je
to  môj  príbeh.  Chcel  som  za  sebou  zanechať  úplne  všetko
a každého.  Možno sa to  malo tak stať,  aby som našiel  nový
začiatok.  Aj  som  ho  nakoniec  našiel.  Táto  žena/bytosť  mi
ukázala novú cestu, ktorej ešte zatiaľ veľmi dobre nerozumiem.
Ale  snažím sa  pochopiť  význam nášho stretnutia.  Občas  asi
potrebujeme nazrieť na samotné dno, aby sme tam našli niečo,
s  čím  by  sme  sa  vrátili  späť  do  nového  života.  V  mojom
prípade  to  bude  zrejme  len  jediná  vec.  Musím  sa  naučiť
rozprávať nielen ústami, ale aj srdcom. Presne tak, ako mi to
poradila  moja  záchrankyňa.  Možno táto  jedna  veta  znamená
tak veľa. Rozprávať srdcom je možno zmena celej osobnosti
človeka a jeho myslenia. Rozdávaj lásku a takisto ju dostaneš.
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Hlas večnosti

Jeden deň môže pre niekoho znamenať celú večnosť. Všetko okolo nás
vytvára spomienky, ktoré nás môžu urobiť šťastnými ale aj nešťastnými.
Niekedy sa tieto živé spomienky stanú nočnou morou a peklom na zemi
v našom  živote.  Potom  nasleduje  útek  z  tohto  nepodareného  života
a občas  sa  môže  skončiť  aj  tragicky.  No  pred  sebou  samým  nikdy
neutečieme  a  musíme  sa  naučiť  žiť  s  takou  ťažobou.  Nakoniec  sa
môžeme  zmeniť  my,  aby  sme  následne  mohli  zmeniť  k  lepšiemu  svet
okolo  seba.  Je  to  ťažšia  cesta.  Rozhodnúť  sa  musíme  sami.  Ak  túto
možnosť rozhodovania dostaneme, musíme sa rozhodnúť rýchlo. Potom
už niet cesty späť.


