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Brandon McYntire – Oborínsky močiar

Všetko  sa  začalo  v  deň,  keď  sa  16-ročná  Vanesa
o druhej  v noci  vykradla  z domu  a vybrala  sa  smerom
k starému  ramenu  Laborca  so  stojatými  vodami,
vzdialenému asi desať minút peši. Písal sa rok 2019 a bol
sedemnásty jún. Horúčavy v tom období boli už neúnosné,
a preto poniektorí obyvatelia obce Oborín mali problém so
spaním.  Občas  vyšli  na  priedomie  a  len  tak  sedeli
a pozerali sa na hviezdy. Jeden starší muž menom Ján, tiež
sediaci  vonku,  si  v noci  okolo  druhej  hodiny  všimol
nejakú  postavu,  keď  prechádzala  obďaleč  a  blížila  sa
k drevenému  chodníku,  ktorý  vedie  krížom cez  močiar.
Keďže bola krásna mesačná noc a mesiac v splne, jasne
bolo  vidieť,  že  ide  o ženu.  Na  začiatku  dreveného
chodníka sa zastavila,  akoby zvažovala,  či ísť ďalej.  Po
krátkej chvíli vošla na chodník a stratila sa z dohľadu. Nič
viac už Ján nevidel. Žiadny pohyb ani žiadnu inú postavu,
ktorá by sa priblížila ku chodníku. Z močiara sa ozývalo
škriekanie žiab a občas aj nejakých vtákov. Nebolo to však
nič nezvyčajné, obyvatelia Oborína sú už na to zvyknutí
a nikto  tomu  nevenuje  extra  pozornosť.  No  tentokrát
škriekanie nočných tvorov prerušil ženský výkrik. Zaznel
iba  raz  a  po  ňom nastalo  ticho.  Ján  bol  jediný svedok,
ktorý  ženu  videl  a výkrik  počul.  Hneď  sa  rozbehol
smerom  do  obce  a najbližším  ľudom,  ktorých  zazrel
vonku, oznámil, čoho bol svedkom. Vyburcoval tým celú
obec  Oborín  a len  čo  sa  začalo  brieždiť,  zbehli  sa
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obyvatelia  aj  s  rodičmi Vanesy na miesto,  ktoré označil
Ján. Už bolo jasné, že sa Vanese muselo niečo stať, keďže
sa domov ešte  nevrátila.  Všetci  čakali  na  Jána a pritom
debatovali o zmiznutí Vanesy. Bolo osem hodín ráno, keď
sa pred Jánovým domom objavila aj polícia. Vyšetrovateľ
sa  vypytoval  susedov  Jána  a iných  občanov
zhromaždených v blízkosti Jánovho domu, či niekto niečo
nevidel.  No nikto  o ničom nevedel  a  nič  nevidel  až  na
Jána. A tak vyšetrovateľ podišiel k jeho domu a zazvonil
na starý zvonček prilepený na ošarpanú bránu. Onedlho sa
otvorili dvere a v nich sa objavil rozospatý Ján. Unavene
sa oprel o svoju bránu a čakal, čo bude.

„Dobrý  deň.  Údajne  ste  v  noci  videli  ženu,  keď
prechádzala  okolo.  Kam  smerovala?  Vošla  na  drevený
chodník?  Koľko  bolo  približne  hodín?“  spustil  otázky
vyšetrovateľ. 

Ján sa snažil pohotovo reagovať:

„Nooo,  bolo  niečo  okolo  druhej  hodiny  v noci.
Nemohol som v tej horúčave zaspať, a tak som vyšiel na
dvor.  Videl  som  ženskú  postavu  prechádzajúcu  okolo.
Smerovala k močiaru a vošla na chodník. Po nejakej chvíli
som začul strašný ženský výkrik. Po ňom už nastalo ticho.
Nebolo počuť už nič iba škriekanie žiab.“

Vyšetrovateľ mal zádumčivý výraz. Po chvíli sa Jána
spýtal:
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„Hm,  a  vedeli  by  ste  tú  ženu  aj  identifikovať?  Na
koho sa podobala? Potrebujeme nejaký záchytný bod, od
ktorého by sme sa mohli posunúť, aby sme dokázali určiť,
o koho ide.“

Ján sa zamyslel a neisto odpovedal:

„No predsa ide o Vanesu z našej obce...“

Vyšetrovateľ  pokrčil  obočie  a  spýtavo  sa  pozrel  na
Jána.

„Hm, nepovedal som, že ide o Vanesu. Tej žene ste
predsa nevideli do tváre ani neboli blízko pri nej. Hovorili
ste, že bolo okolo druhej hodiny v noci. Vtedy bola ešte
tma, hoci áno, bol spln mesiaca a jasná noc. No ak sa aj
teraz  pozrieme  od  vášho  domu  smerom  k chodníku  na
zhromaždených ľudí, nevidíme zreteľne nikomu do tváre.
A to je biely deň!“

Ján  prikývol  a  nemal  viac  čo  dodať.  Vyšetrovateľ
ukončil  debatu s  Jánom a vybral  sa na drevený náučný
chodník, ktorý vedie cez močiar. Snáď nájde nejakú stopu
a podarí sa mu identifikovať ženu, ktorú v noci videl Ján.
Išlo skutočne o Vanesu, ktorá sa stratila? Obyvatelia obce
boli  síce  dosť  zvedaví,  ale  nikto  z  nich  sa  tentokrát
neodvážil  nasledovať  vyšetrovateľa.  Policajti  ich  totiž
upozornili, že mohli by svojou neopatrnosťou zničiť stopy,
a tým  zmariť  vyšetrovanie.  Hlavný  vyšetrovateľ  bol
čerstvým oslávencom päťdesiatych narodenín. Kráčal po
drevenom chodníku a občas sa zastavil, poobzeral sa, lebo
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hľadal  niečo,  čo by naznačilo priebeh nešťastnej  nočnej
udalosti.  No nenatrafil ani na najmenšiu stopu. Keď bol
asi  v  polovici  cesty,  tak  sa  zastavil  a  oprel  sa  o stĺpik
zábradlia  spevneného  lanami.  Pozeral  sa  na  zarastenú
hladinu stojatej vody a uvažoval, prečo v noci bolo počuť
ženský  výkrik.  Mohol  tú  ženu  prepadnúť  zatúlaný  pes
alebo sa sama v tej tme niečoho zľakla, a preto vykríkla?
Bola to stratená Vanesa? Snáď sa ani vôbec nestratila, len
zo strachu ušla niekam do lesa. Alebo je niekde na poli
a tam čaká, kým po ňu niekto príde. Prípustných možností
sa  v tomto prípade  ukazovalo  naozaj  veľa.  Vyšetrovateľ
nízkej a chudej postavy prešiel pomaly celú trasu, ale nič
nenašiel.  Takisto vyšiel  aj  hore na drevenú vyhliadkovú
vežu,  z  ktorej  dovidel  na  všetky  strany.  Avšak  nikde
nenatrafil ani na najmenšiu stopu po mladej Vanese. 

Poobede  do  obce  dorazilo  policajné  auto  so
psovodom. V tom čase už na parkovisku pred vstupom na
drevený  náučný  chodník  nebolo  ani  živej  duše.
Z predných  dverí  auta  vyšiel  mladý  policajný  psovod
a otvoril  zadné  dvere,  z  ktorých  ihneď  vyskočil  vlčiak
Rendy. Mladý policajný psovod bol v praxi ešte len pol
roka, ale darilo sa mu veľmi dobre. Tento prípad bol jeden
z  tých  väčších,  keď sa  stratí  človek  bez  stopy.  Psovod
potľapkal  Rendyho  po  boku,  pripol  ho  na  vodidlo
a spoločne vykročili na drevený chodník. Spočiatku sa nič
zvláštne nedialo. Pomaly kráčali a obzerali si prostredie.
Asi v polovici cesty začal Rendy spomaľovať a dokonca
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začal  kňučať.  Psovod  sa  ho  snažil  povzbudzovať,  ale
nemalo  to  žiadny  význam.  Policajný  pes  Rendy  zastal
úplne,  prikrčil  sa  a so  strachom  pozeral  pred  seba.
A potom úpenlivo na svojho pána. Psovod nevedel, čo to
má znamenať, obzeral sa všetkými smermi, no vôbec nič
zvláštne nespozoroval. Rendy ležal na chodníku a skučal.
Po  chvíli  sa  začal  pomaly  plaziť  naspäť,  odkiaľ  prišli.
Psovod  sa  ho  snažil  zastaviť,  ale  Rendy  začal  na  neho
brechať.  Mykal  vodidlom,  až  sa  svojmu pánovi  vytrhol
z rúk  a  začal  ozlomkrky  utekať  naspäť  na  parkovisko
k autu.  Psovod  za  ním  kričal,  ale  Rendy  naňho  vôbec
nereagoval.  Psovod  nechápal,  čo  sa  stalo,  čo  mohlo
Rendyho  natoľko  rozrušiť.  Vybral  sa  tiež  naspäť  za
Rendym. Keď sa vrátil na parkovisko k autu, Rendy tam
sedel a vystrašene pozeral na svojho pána. Ten sa ho snažil
upokojiť. Prihováral sa mu, potľapkával ho, chlácholil ho
škrabkaním za ušami a hladkaním na krku. Bolo jasné, že
Rendy už v tejto veci osožný nebude. Nepomôže objasniť,
čo  sa  stalo.  A tak  ho  psovod  naložil  do  zadnej  časti
policajného auta a vrátil sa na policajnú stanicu, kde musel
podať  hlásenie  o tom,  čo  sa  stalo.  V  tento  deň  už
vyšetrovanie  v  teréne  nepokračovalo.  Drevený  chodník
zostal  otvorený a prístupný verejnosti  tak, akoby sa tam
vôbec nič nestalo. 

O dva  dni  nato  prišli  do  obce  turisti  s českou
poznávacou  značkou  na  aute.  Bola  to  rodinka  s dvoma
deťmi v predškolskom veku, ktorá sa dozvedela o novom
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pozoruhodnom  náučnom  chodníku.  Všetci  členovia
rodinky sa tešili na túru, ktorú mali pred sebou. Pristáli na
parkovisku a svoje  biele  Suzuki  nechali  stáť  tesne  pred
náučným chodníkom. Vzali  si  so  sebou iba  jednu malú
príručnú tašku a s veselou náladou vošli na chodník. Deti
bežali ako prvé, celé rozradostené z voľnosti. Z cesty bolo
vidieť mihotajúce sa postavy a bolo počuť radostný detský
džavot.  Napriek tomu,  že  sa  už  zvečerievalo,  stále  bolo
veľmi teplo. Nasledujúce dni si najprv nikto nevšimol, že
biele auto s českou značkou stále stojí na parkovisku. Po
týždni  si  to  už  obyvatelia  Oborína všimli  a  zavolali  na
políciu.  Oznámili,  že  na  parkovisku  stále  stojí  auto
s cudzou  poznávacou  značkou  a je  zvláštne,  že  nikto  si
poň neprišiel. 

V piatok poobede v ďalší horúci júnový deň dorazila
na  miesto  udalosti  štátna  polícia.  Dvaja  policajti  prišli
k bielemu  Suzuki  a  celé  ho  poprezerali  skrz  na  skrz.
Nenašli  však  nič  zvláštne,  vôbec  nič,  čo  by  im
napovedalo,  čo  sa  mohlo  stať  s majiteľmi  bieleho  auta.
Medzitým sa na parkovisku začali zoskupovať zvedavci –
nejakí turisti aj domáci obyvatelia. Asi po dvoch hodinách
zastavil svoje auto na parkovisku vyšetrovateľ. O niečom
sa  zhováral  s  policajtmi  a potom  jeden  z  nich  vybral
z kufra policajného auta žltú pásku s potlačou –  Polícia.
Podal  ju  vyšetrovateľovi.  Ten  sa  otočil  ku  skupinám
postávajúcich ľudí, aby im oznámil, čo je potrebné urobiť.
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„Vážení, ja som vyšetrovateľ z polície z Michaloviec.
Prosím  vás,  ak  niekto  videl  niečo  podozrivé  alebo  ak
niekto videl nezvestných turistov z Česka, nech sa zastaví
na našom oddelení, aby podal výpoveď. My teraz musíme
náučný  chodník  uzavrieť.  Bude  uzavretý  dovtedy,  kým
nevypátrame, čo sa stalo osobám, ktoré sa tu stratili. Naši
dvaja policajti teraz prejdú celú trasu.“

Keď  vyšetrovateľ  spolu  s policajtmi  natiahli  žltú
pásku od jedného konca k druhému, aby zabránili vstupu
na  chodník,  dvaja  policajti  prekročili  pásku,  vošli  na
chodník  a za  okamih  sa  stratili  v  diaľke.  Ľudia  boli
zvedaví, ale keď sa nič nedialo najbližšie dve hodiny, tak
sa  pomaly  rozišli.  Keď  sa  obaja  policajti  vrátili
z obhliadky,  vysvetľovali  vyšetrovateľovi,  že  nenašli
vôbec nič. Na konci celej trasy takisto natiahli žltú pásku,
aby ani z druhého konca nikto nevstupoval na chodník. Od
toho  večera  sa  stal  drevený  náučný  chodník  uzavretým
miestom.  Hneď  na  nasledujúce  ráno  sa  objavili  na
parkovisku  policajné  autá.  Z policajnej  dodávky  vyšli
štyria  policajti  v zvláštnom  oblečení  a  s  vysokými
gumenými čižmami. Bolo jasné, že sa chystajú do terénu
a majú v pláne vojsť aj do močiara, čo bol veľmi riskantný
krok.
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Doobeda bolo už neznesiteľne horúco a  policajti  sa
brodili  vo  vysokých  čižmách  cez  močiar  v blízkosti
dreveného  chodníka.  Dlhými  tyčami  hľadali  v  močiari
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niečo,  čo  by  pomohlo  nájsť  nezvestných  ľudí.  No
neodvážili sa ísť od chodníka ďalej ako zhruba dva metre.
Nikto by im už nepomohol, ak by sa prepadli do bahna
močiara. 

Avšak  celá  akcia  mala  len  malú  šancu  na  úspech
a veľa  zainteresovaných ľudí  predpokladalo,  že  v  tomto
prípade  tí  nezvestní  sa  už  nikdy  nenájdu.  Možno  ich
prepadlo  nejaké  zviera,  možno  sa  utopili,  možno  ich
vtiahli  bahná  močiara...  Napoludnie  sa  pátracia  akcia
skončila  bezvýsledne.  Poobede  sa  uskutočnila  schôdza
obyvateľov Oborína v kultúrnom dome. Zišlo sa tam veľa
ľudí  aj  z  okolitých  obcí,  pretože  takéto  správy  sa  šíria
rýchlosťou  blesku.  Mnohí  zvedavci,  ktorí  prišli
z okolitých oblastí, ešte pred schôdzou išli k močiaru, aby
si  nafotili  miesto  hrôzy,  o  ktorom  počuli.  No  nemohli
vkročiť  na  drevený  chodník,  keďže  bol  uzavretý
policajnou páskou.  Keď sa  vrátili  do  kultúrneho domu,
schôdza  už  bežala  v plnom  prúde  a  pred  všetkými
prítomnými rečnil starosta obce.

„Vážení, dnes si musíme povedať, čo sa stalo počas
prvých letných dní. Očakával som rôzne veci, no naozaj
nie  takéhoto  charakteru.  V polovici  júna  zmizla  niekde
v močiari  naša  stredoškoláčka  Vanesa.  Bola  veľmi
obľúbená  aj  preto,  lebo  občas  vypomáhala  pri  rôznych
prácach v materskej škôlke a bola veľmi spoľahlivá. Nikto
nevie, čo sa jej mohlo stať. Celá vec je ešte len na začiatku
vyšetrovania.  Onedlho  nato  zmizla  aj  rodinka  z Česka,
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ktorá sa vybrala na dovolenkovú turistiku na náš náučný
chodník. Museli sme spolu s políciou uzavrieť túto trasu,
lebo si už nemôžeme dovoliť riskovať ďalšie obete. Až sa
dozvieme,  čo  sa  všetkým  nezvestným  osobám  vlastne
stalo, budeme vás ihneď o všetkom informovať. Prosím,
nevstupujte na drevený chodník, dávajte pozor, aby sa tam
nezatúlali vaše deti a radšej sa celému miestu vyhýbajte,
dokým sa všetko nedorieši.“ 

Následne  sa  medzi  ľuďmi rozprúdila  horlivá  debata
a ani  nezaregistrovali,  že  starosta  sa  medzitým  niekam
vytratil.  Pokračovala  akási  samo-schôdza,  pričom  jedni
prekrikovali druhých. 

Po  nejakej  chvíli  sa  jedna  žena  v strednom  veku
zdvihla, naznačila, aby všetci stíchli, a prehovorila:

„Ľudia, počuli ste, nemáme sa tam vôbec približovať!
Musíme vyčkať, čo prinesie vyšetrovanie. Nie je možné,
aby  niekto  zmizol  takto  bez  stopy  a  ešte  k  tomu
štvorčlenná rodinka. To nie je normálne. Žijeme tu celý
život a nikdy sa nič také nestalo. Nevieme, s čím máme
dočinenia, tak musíme byť trpezliví a počúvnuť to, čo nám
hovoria!“

Nato  sa  ozval  starší  muž,  ktorého  výzor  bol  veľmi
roztrpčený:

„Ja som otec Vanesy. A určite nebudem sedieť len tak
doma alebo pred ním a nič nerobiť. To nie je prípustné.
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Nespal  som,  odkedy  sa  naša  Vanesa  stratila.  Musím ju
nájsť, aj keby čo bolo!“

Znova  sa  rozvírila  vrava  po  celej  miestnosti,  no
poniektorí už aj odchádzali, keď pochopili, že nevyriešia
vôbec nič. V tejto situácii sa ani nič riešiť nedá a celú vec
už aj tak má v rukách polícia. 

Nasledujúce dni plynuli, akoby sa vôbec nič nestalo.
Až v polovici júla v jednu mesačnú noc kráčal po ceste
nočný  strážnik,  ktorý  práve  oslávil  svoje  dvadsiate
narodeniny. Keďže svoju pracovnú smenu skončil oveľa
skôr, vydal sa pešo k svojmu domu, hoci býval na konci
obce.  Bola  dobrá  viditeľnosť,  keďže  nebolo  oblačno
a cestu  domov  mu  osvetľoval  mesiac  v splne  so  sýto
hviezdnatou  oblohou.  Všade  bolo  ticho,  a tak  strážnik
počul  každý  svoj  krok.  Keď  bol  v blízkosti  dreveného
chodníka, začul vzlykot alebo skôr nariekanie. Upútalo to
jeho  pozornosť  a  zostal  nehybne  stáť.  Nárek  bol  čoraz
hlasnejší  a  srdcervúci.  Strážnik nevedel,  čo  má spraviť,
a tak len stál, počúval a zvažoval.  Čo ak je to Vanesa?!
Alebo niekto zo stratených českých turistov. To bude len
takto stáť? Mal by to ísť oznámiť? Nechať to tak a odísť?
Utiecť?  To  určite  nie!  Keď  nárek  neprestával  pristúpil
k žltej páske a podliezol ju. Pomalým krokom, dosť neisto
vošiel na drevený chodník. Kráčal tmou a približoval sa
k miestu, odkiaľ bolo počuť žalostný nárek. Pod stromami
bola temná tma, mesačný svit tam nedopadal. Strážnik sa
zastavil v strede chodníka a snažil sa uvidieť niečo v tme.
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No nič nevidel. Obďaleč začul nejaké špliechanie, akoby
sa niekto brodil v močiari.

„Haló, je tam niekto?! Prosím, ozvite sa,  počul som
plač už z cesty!“ 

Nastalo ticho a žiadna odozva. No špliechajúce kroky
bolo  počuť  stále.  Strážnik si  spomenul,  že  má na boku
v taške  malú  baterku,  ktorú  občas  používa  v  práci  pri
nočných  obhliadkach  terénu.  Vybral  ju  a  zasvietil  pred
seba na močiar. Keď zaostril zrak, uvidel asi tri metre od
seba mladé dievča po pás  v močiari.  Pomyslel  si,  či  to
nebude Vanesa.  Keď na ňu posvietil  baterkou,  rukou si
zakryla oči, keďže ju svetlo z baterky oslepovalo. Strážnik
teda  vypol  baterku  a uvažoval,  čo  má  spraviť.  V  tom
dievča naňho zavolalo:

„Prosím!  Poďte  ku  mne!  Nemôžem  sa  pohnúť
a neviem, ako dlho to ešte vydržím. Pomôžte mi, prosím,
bojím sa, že sa už nedostanem von!“

Strážnika  premkol  strach,  ale  zároveň  pocítil
povinnosť zachraňovať. No vojsť do močiara bolo veľké
riziko, pretože nik presne nevedel, v ktorých miestach je
bahnité dno natoľko nebezpečné, že človek v ňom môže
ľahko  uviaznuť  a bez  pomoci  nemá  šancu  sa  z toho
dostať.  V niektorých miestach sa  dokonca vytvorili  také
hutné  masy  bahna,  že  do  seba  vtiahnu  úplne  všetko.
Strážnik  preliezol  lano zábradlia  a  pomaly  spustil  nohy
z chodníka.  Nohy  sa  mu  zaborili  po  lýtka  do  mokrého

15



Brandon McYntire – Oborínsky močiar

bahna.  Spravil  prvý  krok  vpred.  Šlo  to  veľmi  ťažko.
Dievča popritom ho stále plačlivo nabádalo:

„Prosím!  Ponáhľajte  sa,  už  ma  to  ťahá  dole,
nedokážem sa dostať preč!“

Strážnik  spravil  ďalší  a  ďalší  ťažký  krok  smerom
k dievčaťu  a bolo  to  naozaj  veľmi  namáhavé.  Znova
zasvietil na dievča malou baterkou a pokračoval k nemu.
Potom  baterku  opäť  vypol,  aby  dievča  neoslepoval.
Priblížil sa celkom blízko, bol od dievčaťa už len na tri
kroky, mohol sa ho temer dotknúť... avšak v tom okamihu
sa  strážnik  natoľko  zaboril  do  bahna,  že  nemohol
vytiahnuť ani jednu nohu. Zostal stáť na mieste.
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Nevedel,  čo má spraviť.  Trhal  celým telom,  ale nič
nepomáhalo, aby dokázal spraviť aspoň jediný krok. Práve
naopak, mykanie mu nepomohlo, po chvíli pocítil, ako ho
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pomaly  močiar  vťahuje  do  svojej  temnoty.  Spanikáril
a začal kričať:

„Pomóc! Kde ste kto! Tu som... v močiari! Pomóc!“

V tom  sa  dievča  začalo  smiať  na  plné  hrdlo  a  jej
smiech sa ozýval na široko ďaleko.

„Hahaha! Ty si ale somár! Tak som ťa dostala! Pôjdeš
tam so mnou!“

Strážnik lapal po dychu a stále kričal o pomoc. Čoraz
viac  panikáril.  Z posledných síl  sa  snažil  uvoľniť  svoje
nohy mykaním,  ale  účinok bol  opačný,  zabáral  sa  stále
hlbšie.  Pred  sebou uvidel  dievča,  ako sa  celkom ľahko
vytiahlo z močiara a čuplo si blízko k nemu. Vystrúhalo
posmešnú grimasu, keď sa mu pozeralo do očí. Strážnik
už nedokázal logicky pospájať slová do vety, a preto len
nesúvislo vykrikoval:

„Kto  si?!  Dočerta  s tebou!  Kto  si?!  Pomôž  mi!
Prosím! Dostaň ma von! Prosím!“

Dievča  sa  rozosmialo  a  začalo  po  ňom  opakovať
a vykrikovať na celý svet:

„Kto si?! Kto si?! Kto si?! Prosím! Prosím! Prosím!
Hahaha!“

Strážnik bol už po plecia zapadnutý v močiari a pocítil
mokrotu okolo krku. Blato ho vťahovalo neúprosne dnu.
Dievča sa postavilo celkom blízko k strážnikovi a zrevalo
z plných pľúc.
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„Kto si! Kto si! Blééé! Prosím! Kto si! Blééé! Som
Vanesa!!!“

Vzápätí  položila  svoju  zablatenú  pravú  nohu  na
strážnikovu hlavu a úplne ju zatlačila do bahna. Nastalo
ticho.  Už  nebolo  počuť  žiadne  výkriky  ani  špliechanie
krokov  po močarisku.  Vanesa  odkráčala  od  miesta,  kde
pomohla  strážnikovi  na  druhý  svet,  a  stratila  sa  v  tme
medzi stromami.  Po strážnikovi nezostala ani najmenšia
stopa. 

Zatiaľ  neexistuje  žiadny  svedok,  ktorý  by  Vanesu
opísal, ako vyzerá alebo čo má oblečené. No predpokladá
sa,  že  má  nejaké  letné  oblečenie  alebo  nočnú  košeľu,
keďže sa do močiara vybrala na „prechádzku“ v noci.

Nasledujúci deň vyhlásili po nezvestnom strážnikovi
pátranie a v rodine strážnika si vybrali voľno, aby polícii
pri  pátraní  pomohli.  Keď  sa  strážnik  nevrátil  z  práce
domov, všetkým bolo jasné, že sa mu muselo stať niečo
zlé.  Napriek intenzívnemu pátraniu, k ničomu nedospeli,
nenašli  ani  najmenšiu  stopu.  A tak  pripustili,  že  sa  mu
niečo  stalo,  keď  prechádzal  cez  močarisko.  Ak  doteraz
niekto  v  Oboríne  zmizol  bez  stopy,  tak  s veľkou
pravdepodobnosťou  zahynul  niekde  v  močiari.  No
policajti nemali žiadny rukolapný dôkaz, že sa to tak stalo.
A tiež nevedeli pochopiť,  kto alebo čo ľudí v tej oblasti
usmrcuje. A najmä prečo? Tak ako pátrania po predošlých
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obetiach  v močariskách,  tak  aj  pátranie  po  strážnikovi
zostalo otvorené a nevyriešené. 

Na starostu Oborína to už začalo byť priveľa. Zvolal
tajné  zasadanie  so  starostami  z okolitých  obcí
a s policajnými  vyšetrovateľmi.  Snažili  sa  vyriešiť,  ako
zabrániť  ďalším  zmiznutiam  v  oborínskom  močiari.
Zasadanie trvalo tri  hodiny, až sa nakoniec rozhodlo, že
vstup na drevený chodník bude treba strážiť z jeho prednej
aj zadnej časti.  Bude nutné na nejaký čas mať vstup do
močiara  pod  dozorom.  A  na  to  použijú  vycvičené
policajné  psy,  ktoré  sa  na  noc  pri  vstupných  miestach
uviažu  na  dlhšiu  reťaz,  aby  sa  ku  chodníku  nikto
nepriblížil.  Musia  na  to  použiť  psy,  nemôžu  si  dovoliť
postaviť  tam strážcov,  aby  znova  nedošlo  k  zmiznutiu.
A tak v sobotu ráno dorazilo na miesto znova policajné
auto  aj  s dvoma  policajnými  psami.  Išlo  o  dvoch
nemeckých  ovčiakov vycvičených  na  stráženie  teritória,
čiže presne na takéto účely. Prvého strážneho psa policajti
priviazali o kovovú tyč nabitú do zeme. Na okraj chodníka
postavili  aj  prístrešok,  aby  sa  pes  mohol  skryť  pred
nepriaznivým počasím alebo slnkom. Potom vzali druhého
psa a prešli celý chodník až na druhý koniec. Tam takisto
zopakovali celý proces. Nakoniec vtĺkli do zeme tyč, na
ktorej bola tabuľka – Zákaz vstupu! V obci vyhradili na
policajné účely jednu prístavbu domu blízko močiara, aby
mali základňu zameranú na oblasť vyšetrovania zmiznutí
ľudí.  Dvakrát  cez  deň sa  mal  o psov postarať  policajný
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psovod,  to  znamená  nakŕmiť  ich,  vymeniť  čistú  vodu
a podobne. V prípade nutnosti mal psovod prísť aj v noci.
A tak  sa  začalo  pátranie  ešte  intenzívnejšie.  Vo  dne
i v noci boli psy priviazané, no nikdy neštekali len tak do
vetra. Iba ak by ich zaujalo niečo nezvyčajné. Júl sa blížil
ku  koncu  a  posledné  dni  sa  neudialo  nič  zvláštne.  Psy
strážili  celé  teritórium  a stále  pokračovalo  vyšetrovanie
a pátranie.  Cez  deň  sa  polícia  s  dobrovoľníkmi
prechádzala  hore-dole  po  drevenom chodníku  a  dlhými
tyčami  bodali  do  močiara  v nádeji,  že  niečo  nájdu.
V blízkosti chodníka sa odvážili aj vstúpiť do močiara vo
vysokých čižmách a ťažko sa brodili terénom s kovovou
tyčou  v  ruke.  No  ani  to  nepomohlo.  Nikto  nevie,  aké
hlboké je dno močiara. Ak tam vôbec nejaké dno existuje.
Večer sa nikto do močiara neodvážil. Vždy sa čakalo do
ďalšieho dňa. Aj keď pátracia akcia bola premyslená do
detailov, zatiaľ nepriniesla žiadne výsledky. 

Začal sa august a horúčavy boli naozaj neznesiteľné.
Prvého  augusta  2019  bol  kľudný  letný  večer.  Zhruba
okolo  polnoci  sa  obyvatelia  domov  blízko  dreveného
chodníka zobudili na hlasný brechot psov. Strážnym psom
ďalšie psy v dedine brechanie opätovali. Nejakí ľudia sa
šli  pozrieť  na  parkovisko  pri  drevenom  náučnom
chodníku,  aby  zistili,  čo  sa  tam  deje.  Keď  zišli
k parkovisku, policajný strážny pes ležal na zemi a skučal.
Hlasný brechot  druhého psa  doliehal  z  opačného konca
tohto chodníka. Niekto okamžite zalarmoval políciu. Asi
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po  desiatich  minútach  sa  objavilo  policajné  auto  so
zapnutými výstražnými svetlami a zavýjajúcou húkačkou.
Z auta vyšli dvaja policajti v čiernych uniformách. Jeden
z nich  pristúpil  ku  psovi  a  obhliadol  ho.  Pes  už  nejavil
žiadne známky života.  Ležal  nepohnute na  zemi a bolo
jasné, že je už mŕtvy. Policajt  ho zdvihol zo zeme a na
rukách odniesol do zadnej časti policajného pick-upu. Na
parkovisku  sa  začali  schádzať  ľudia.  Zvedavosť  sem
prihnala aj tých najväčších spáčov, ktorí by nevstali, ani
keby im na dom spadlo dopravné lietadlo. Na chodníku
chýbala  aj  žltá  policajná  páska.  Policajti  sa  o  niečom
radili, potom jeden z nich nasadol do auta a zacúval až ku
vstupu na chodník. Auto poslúžilo ako zábrana, aby sa ku
chodníku nikto nedostal. Iný policajt vysvetľoval ľuďom,
aby  sa  všetci  vrátili  domov.  Nie  sú  tu  potrební  pri
vyšetrovaní,  lebo  aj  tak  s  ničím  nepomôžu.  Poniektorí
odišli ihneď, ale aj ostatní postupne poodchádzali. O pol
tretej hodine ráno na mieste zostali už len dvaja policajti.
Stále  bolo  počuť  brechot  druhého  psa  z  opačnej  strany
chodníka.  Po  chvíli  obaja  policajti  spolu  vstúpili  na
chodník  s  baterkami  a  pomaly  kráčali  do  tmy.  Boli
ozbrojení  a pohybovali  sa  obozretne.  Aj  v  tme  hľadali
niečo,  čo  by  vysvetlilo,  čo  sa  udialo  asi  pred  dvoma
hodinami.  Keď  boli  v  polovici  cesty,  tak  brechanie
zosilnelo. Jeden z policajtov držal v ľavej ruke policajnú
vysielačku a stále na policajnú základňu oznamoval, kde
sa práve nachádzajú a priebeh celej  situácie.  Pomaly sa
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priblížili ku koncu chodníka a v tme už videli siluetu psa
ako  sa  mece.  Okrem toho  ohlušujúco  brechal.  Policajti
k nemu pristúpili, ale pes bol úplne nepríčetný. Hádzal sa
sem  a  tam  a  za  každú  cenu  sa  snažil  zbaviť  obojka.
Policajti ho chceli upokojiť, ale nešlo to. Dokonca pes na
nich vyceril zuby, keď sa ho snažili odopnúť od kovovej
tyče.  Nevedeli,  čo  si  počať.  Odrazu  sa  psovi  podarilo
vytrhnúť z kovovej tyče pribitej k zemi. Rozbehol sa aj
s obojkom na krku smerom k drevenej vyhliadkovej veži.
Jeden z policajtov sa rozbehol za ním svietiac s baterkou.
Pes prebehol popri veži a stratil sa mu v poli. Policajt to
vzdal a vrátil sa za kolegom. Obaja tuho rozmýšľali nad
tým, čo spravia ďalej. Jeden pes je mŕtvy a druhý je na
úteku. Ale pred čím?
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V  tom  sa  z  diaľky  ozval  dievčenský  plač.  Obaja
policajti spozorneli a zisťovali odkiaľ prichádza. Posvietili
si baterkami smerom na močarisko, ale nikoho nevideli.
Zhodnotili,  že  plač  sa  ozýva  z  väčšej  diaľky.  Tak  sa
vybrali  naspäť  po  chodníku.  Postupovali  pomaly
a obozretne  k  stredu  močiara.  Dievčenský  plač  sa
stupňoval. Po krátkej chvíli našli to miesto, odkiaľ sa plač
šíril. Ozýval sa v celom močarisku. Určite ho bolo počuť
aj v okolitých domoch popri močiari. Policajti sa zastavili
uprostred  chodníka.  Svietili  baterkami  na  celé  okolie
a v močarisku medzi kríkmi si všimli nejaký pohyb. Keď
sa lepšie prizreli,  stálo tam dievča v nočnej košeli a po
kolená  zaborené  do  bahna.  Najprv  od  úžasu  onemeli
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a sledovali tento zvláštny výjav. Keď sa trochu spamätali,
jeden z nich zvolal na plačúce dievča:

„Ako  si  sa  tam  dostala?!  Čo  tam  robíš,  dievča
nešťastné?! Dievča plačúcim hlasom vysvetľovalo, čo sa
mu  prihodilo,  a popritom  sa  stále  snažilo  dostať  sa
z bahna, ale nešlo to. 

„Volali  ma  sem v  noci  a  potom ma  hodili  sem do
bahna. Nevybrala som si to, chcem sa vrátiť domov, ale
nechcú ma pustiť.“ 

Policajti  sa  začudovali  jej  divnému vysvetleniu,  ale
nechápali, čo tým myslí. Dokonca si stále neboli istí, či to,
čo vidia a počujú, je naozaj skutočné.

„A kto  ťa  sem zavolal?  Prečo  ťa  hodili  sem a  kto
vlastne?“ opýtal sa dievčaťa jeden z policajtov.

Dievča sa zajakávalo a opakovalo stále dookola:

„Tie tvory z močiara ma sem zavolali a potom ma sem
hodili. Chcem ísť domov. Prosím! Zachráňte ma! Pomôžte
mi!  Nemôžem sa  sama  odtiaľto  dostať.  Držia  mi  nohy
a nechcú ma pustiť.“

„Ako sa vlastne voláš? Koľko máš rokov?“ spýtal sa
druhý policajt.

Dievča plakalo a plakalo a medzi vzlykmi sa snažilo
niečo povedať:

„Mám 16 rokov. Volám sa Vanesa.“
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Po  týchto  slovách  policajt,  ktorý  držal  vysielačku,
oznamoval na policajnú základňu:

„Stojíme asi uprostred dreveného náučného chodníka.
Našli  sme  Vanesu.  Je  zaborená  nohami  do  bahna
v močarisku a nedokáže sa sama odtiaľ dostať. Musíme jej
pomôcť.  Má  na  sebe  bielu  nočnú  košeľu,  špinavú  od
bahna. Ako máme postupovať?“

Na  základni  bolo  najprv  ticho  a  po  chvíli  sa  vo
vysielačke ozval hlas ich kolegu.

„Vanesa?! To nie je možné. Je to už vyše mesiaca od
jej zmiznutia. Neprežila by taký dlhý čas niekde v močiari
bez jedla a pomoci... to nemôže byť ona! Ešte nerobte nič!
Počkajte na ďalšie pokyny!“

Znova  sa  ich  kolega  vo  vysielačke  odmlčal,  a tak
policajti pokračoval v konverzácii z dievčaťom.

Jednému z nich napadlo, že sa dievčaťa opýta na veci,
o ktorých môže vedieť len Vanesa.

„Ak  si  Vanesa,  povedz,  kam si  chodila  na  brigády
a vymenuj aspoň niekoľko ľudí, s ktorými si pracovala.“ 

Dievča prestalo vzlykať a začalo rozprávať:

„Som naozaj  Vanesa.  Chodila  som si  privyrábať do
materskej škôlky a pracovala som s týmito kolegyňami...“
začala  menovať  spolupracovníčky  a podrobnejšie
opisovala  aktivity,  ktorým  sa  venovali.  Všetko,  čo
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povedala,  súhlasilo  s  údajmi,  ktoré  má polícia  zapísané
v jej zložke. 

Toto zistenie povzbudilo jedného z policajtov, aby sa
odhodlal ísť zachrániť Vanesu. No druhý policajt ho stále
brzdil:

„Musíme počkať na pokyny z centrály, nerobme nič
na vlastnú päsť! Môže to byť pasca!“ 

No druhý policajt sa osopil na toho prvého:

„Akáže  pasca,  prosím  ťa?!  Stojí  tam  šestnásťročné
dievča  v nočnej  košeli,  ktoré  potrebuje  našu  pomoc.
Musíme konať, ak ju máme zachrániť! Lebo čochvíľa ju
mokré bahno môže stiahnuť dole a už ju nezachránime!“ 

Policajti  sa  ešte  nejaký  čas  dohadovali,  či  ísť
zachrániť Vanesu. Zároveň sa snažili udržiavať s Vanesou
rozhovor.  V  tom  sa  ozval  znova  hlas  ich  kolegu  vo
vysielačke:

„Počúvajte  obaja!  To nemôže byť nezvestná Vanesa
z Oborína.  Vôbec  to  nesedí,  pretože  sme  mnohokrát
prehľadali terén a nikdy sme nič nenašli.  Ani len útržok
látky  z  jej  oblečenia.  Nie  je  možné,  aby  sa  tam  teraz
objavila  takto  blízko  pri  chodníku.  Veď  by  sme  ju  pri
hľadaní  hneď  našli!  Je  to  hlúposť.  V žiadnom  prípade
neschádzajte  z  chodníka  do  močiara,  lebo to  môže  byť
pasca! 
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Policajti  zaujatí  pokynmi  z vysielačky  si  prestali
všímať dievča. No keď ich kolega dohovoril, zostali stáť
ohromení.  Zaskočila  ich  neuveriteľná  vec,  a preto  sa
znovu okamžite cez vysielačku spojili so základňou.

„Sme tu stále na chodníku, ale Vanesa zmizla. Už na
mieste, kde bola zaborená, nie je. Nevidíme ju. Možno ju
pohltilo bahno močiara. Je to čudné.“

„Tu je znova základňa. Nechoďte teraz nikam. Stojte
stále na mieste. O chvíľu vám dáme ďalšie pokyny.“ 

Obaja  policajti  už  boli  z  celej  situácie  nervózni.
Pochopili, že sa deje niečo zlé. Ocitli sa priamo v centre
diania.  Zrazu  začuli  špliechanie  a  akési  pomalé
ťažkopádne  kráčanie  cez  močiar.  Špliechajúce  kroky  sa
akoby  stále  približovali  a  aj  napriek  tomu,  že  policajti
svietili  všade  okolo  seba,  nikde  nikoho  nevideli.  Obaja
zneisteli  a  boli  v strehu  zo  zlej  predtuchy.  Zrazu  pod
svojimi  nohami  pocítili  silný  úder,  ktorý  prišiel  spod
dreveného chodníka. Ani si nestihli uvedomiť, čo sa deje
a že by sa mali nejako zaistiť, a prišiel ďalší úder, silnejší.
Ten  ich  oboch  zhodil  na  chodník  a  baterky  im  pritom
vyleteli z rúk. Nastala tma. Keď prišiel ďalší úder, jeden
z policajtov,  ktorý  sa  snažil  postaviť,  spadol  mimo
chodníka  do  močiara.  Bolo  počuť  plesnutie  do  blata.
Druhý policajt sa stihol uchytiť o lanové zábradlie a silno
sa  ho  pridržiaval,  keďže  zo  spodnej  časti  dreveného
chodníka prichádzali ďalšie údery. Podarilo sa mu v tme
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nájsť vysielačku. Zodvihol ju a spojil sa so základňou. Bol
celý bez seba, keď sa snažil vysvetliť, čo sa deje.

„Niečo  naráža  do  chodníka!  Kolegu  to  zhodilo  do
močiara! Neviem, kam spadol! Nevidím ho, prišiel som aj
o baterku. A on sa vôbec neozýva!“

„Tu je základňa! Volajte na neho! Nemôžeme ho tam
nechať! Posielame k vám posily. A vy sa držte lana, ak je
to ešte možné!“

„Áno, zatiaľ sa držím. Ale neviem, kde je kolega.“ 

Po  krátkej  chvíli  sa  ozval  strašný  rachot  a drevená
premostená časť, na ktorej bol druhý policajt, sa v strede
rozpadla. Aj on sa zošmykol do močiara, ale stále sa držal
lana. Vysielačka zostala hore na chodníku v neporušenej
časti. Ozýval sa z nej hlas policajta zo základne:

„Ozvite sa! Čo sa tam deje! Kde ste! Počujete? Ozvite
sa!“

Ale  odpovede  sa  už  nedočkal.  Boli  to  už  len  jeho
výkriky do temnej močiarnej noci. 

Na základni si sadli k vysielačke všetci policajti, ktorí
mali nočnú smenu.

„Tak o desať minút by už mala byť posila na mieste,“
oznámil jeden z nich do vysielačky, hoci netušil, či ho ešte
niekto z policajnej hliadky v močarisku počuje. 
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„Snáď  ešte  stihnú  zachrániť,  čo  sa  dá,“  povedal
kolegom.

Vo  vysielačke,  ktorá  zostala  ležať  na  kraji
rozpadnutého  chodníka,  sa  ozývali  vzdialené  zvuky
a dokonca bolo počuť už aj hlasy záchrancov. 

Potom sa v nej ozval policajt zo základne:.

„Haló! Hliadka ozvite sa! Naši  už musia byť každú
chvíľu tam. Idú vám na pomoc. Nevzďaľujte sa zo svojho
miesta! Ste tam? Ozvite sa! Ste v poriadku! Ozvite sa! Čo
sa stalo?!“ 

Najprv  na  základni  nedostali  žiadnu  odpoveď,  ale
onedlho sa im ozval dievčenský hlas: „Ste tam?! Ozvite
sa! Ozvite sa! Ozvite sa! Ozvite sáááá!“ 

Policajtov na základni to veľmi prekvapilo a na chvíľu
sa odmlčali. Potom jeden z nich znova začal hovoriť:
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„Kto si, dievča? Prečo všetko po mne opakuješ?“ 

Dievča  sa  znova  ozvalo  do  vysielačky  škrekľavým
hlasom:

„Kto si? Kto si? Kto si? Blééé!!! Ja som Vanesa, som
Vanesa a čakám tu na teba!  Poď ma zachrániť!  Som tu
taká sama a nemám sa s kým hrať. Vieš? Hahahááá! Poď
sa  hrať  na  schovávačku,  poď...  ako v  škôlke!  Blééé…!
Nechytíš ma, ty ma nechytíš! Nikdy!!!“

Policajt zostal  zaskočený a nevedel,  čo jej  má na to
povedať. Okamžite však skontaktoval záchrannú hliadku,
ktorá sa ponáhľala k miestu, kde sa nachádzali kolegovia.
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„Tu je základňa! Dajte si pozor, niekto tam je, nejaká
žena a vydáva sa za zmiznutiu Vanesu. Prejdite celú trasu
a  všimnite  si  každý  pohyb.  Ale  v  žiadnom  prípade
neschádzajte  dole  z dreveného  chodníka!  Môže  to  byť
nejaká pasca!“ 

Policajti sa rýchlym krokom blížili do stredu močiara,
kde sa udiala tragédia. Už boli blízko. Záchranná hliadka
sa skladala zo štyroch policajtov. Jeden zostal so zbraňou
v ruke stáť na začiatku, aby strážil vstup na chodník. Ďalší
kamerou natáčal celú akciu, aby mali dôkazový materiál.
Policajti mali za úlohu nájsť kolegov alebo aspoň niečo po
svojich  kolegoch,  kým močiar  všetko  do  seba  nepohltí
a nestiahne na samé dno. Všetci boli ozbrojení aj puškami.
Keď dorazili na miesto, baterkami svietili všade naokolo.
Stáli  tesne  pri  konci  rozpadnutého  chodníka  a pozorne
prezerali všetky smery. Najprv nikoho nevideli, ale potom
na opačnej strane rozpadnutého chodníka sa v tme mihla
akási postava. Keď jeden z policajtov zasvietil  na druhú
stranu, na chodníku zbadali sedieť mladé dievča v bielej
nočnej košeli a špinavej od bahna. Začalo plakať. Plač bol
o chvíľu  veľmi  silný  a rozliehal  sa  naširoko-naďaleko.
Jeden z policajtov zareagoval prchko a snažil sa preskočiť
medzeru v rozpadnutom chodníku, aby sa dostal na druhú
stranu  a nemusel  vkročiť  do  močiara.  Chcel  zachrániť
dievča. No ďalší ho zadržal.  Neveril,  že to,  čo vidia,  je
reálne,  považoval  to  za  nočný  prízrak.  Jeden  policajt
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mieril na dievča puškou a svietil priamo na ňu. Dievča si
zakrývalo oči rukou a vzlykalo.

„Kto si, dočerta!?“ spýtal sa jeden z policajtov.

„Som Vanesa a čakám tu na vás. Nemôžem sa odtiaľto
dostať,  lebo  chodník  je  v  strede  zničený  a ja  sa  bojím
zostúpiť dole do močiara.“

„Ako si sa sem dostala uprostred noci, prečo si sem
prišla? Istotne si niečo videla... A čo si tu videla? Ako sa
to celé stalo?“ zahrnul policajt Vanesu otázkami.

„No stalo sa to,  keď bola veľká tma. Nevidela som
toho  veľa.  Chceli  ma  zachrániť,  ale  močiar  si  vypýtal
svoju daň.“

„No to sa mi nezdá... a ako to, že ty si prežila a nič sa
ti nestalo?“

V tom sa od parkoviska ozval výstrel a za ním hneď
druhý... Jeden policajt vyzbrojený puškou sa rozbehol na
začiatok chodníka,  odkiaľ sa ozvali  výstrely.  Za ním sa
rozbehol  aj  policajt  s kamerou.  Na  chodníku  uprostred
močiara zostal už len jeden policajt. Ten zvieral v rukách
pažbu  pušky  a stále  mieril  na  dievča  pred  sebou.  Stál
sebaisto a neprepadal panike.

„Kde sú všetci, Vanesa? Povedz mi. Ty určite o tom
niečo vieš, mňa neoblafneš!“

Dievča  si  zakrylo  dlaňami  tvár  a znovu  začalo
vzlykať.
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„Som tu taká sama, všetci sa niekam strácajú a ja sa
nemám  ani  s  kým  rozprávať.  Poď  po  mňa,  prosím,
prosím!  Zachráň  ma!  Prosím!  Ja  to  sama  nedokážem.
Bojím sa tu...“ žobronilo vzlykajúc dievča.

Policajt  na  chvíľu  zaváhal,  ale  nenechal  sa  vyviesť
z miery.

„Dobre, dobre, idem teraz po teba a zoberiem ťa so
sebou  na  stanicu,  pretože  ty  istotne  o všetkom  vieš,“
povedal  rázne  policajt.  „Ja  ťa  zachránim  a  ty  nám
pomôžeš vo vyšetrovaní. Rozumela si!?“ 

Dievča sa zdvihlo zo sedu a prestalo plakať. Policajt
zišiel pomaly dole z trosiek na kraji zničeného dreveného
chodníka. Snažil sa prejsť krátky úsek v močiari, aby sa
dostal k dievčaťu. V tom začul za svojím chrbtom brechot
psa,  ktorý  sa  veľmi  rýchlo  približoval.  Len  čo  pes
dobehol, zoskočil z chodníka rovno na policajta a zrazil ho
do  močiara.  Policajtovi  pritom  vyletela  z  rúk  puška  aj
baterka, čľupli do vody a zapadli kdesi v bahne. Policajt
sa metal celý zablatený v močiari a usiloval sa zo všetkých
síl dostať zo šlamastiky. Keď sa mu podarilo nájsť pevné
dno, aby sa mohol zdvihnúť a ako-tak získať rovnováhu,
musel si bahno zotrieť aj z tváre, lebo nič nevidel. Keď ho
odstránil,  snažil  sa  zaostriť,  aby  zhodnotil  situáciu.
S veľkým  prekvapením  zistil,  že  zoči-voči  nemu  stojí
dievča a smeje sa z celého hrdla:
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„Hahahááá! Tak ste po mňa prišli?! Tu som! Tu som!
Tu som!

Ja som Vanesááá!!!

Ráno o ôsmej hodine už boli na mieste pri drevenom
chodníku  novinári,  reportéri  z rôznych  rádií  a miestnej
televízie. Ale polícia na celý prípad uvalila embargo, a tak
nikto  z médií  sa  nič  konkrétne  nedozvedel.  Reportéri
uverejňovali  iba  klebety  a kadečo,  čo  si  sami
predstavovali  a domýšľali,  a tak  vznikali  bludy  a  rôzne
teórie o tom, čo sa mohlo asi stať.

Ako sa  zdá,  celý  prípad ešte  vôbec nie  je  uzavretý
a jeho  rozuzlenie  je  v  nedohľadne.  Nikto  nepozná
skutočné udalosti týkajúce sa zmiznutia Vanesy. Nemá ani
informácie o vyčíňaní dievčaťa, ktoré tvrdí o sebe, že je
nezvestná Vanesa. Cez biely deň nikomu nič nehrozí, až
kým sa zotmie. V noci sa málokto odváži vojsť na drevený
chodník  smerujúci  do  močiara.  A počas  tohto  leta  už
naozaj  nikto.  Senzácia  o mysterióznom  a nebezpečnom
dievčati,  žijúcom  v  oborínskom  močiari  sa  rozniesla
rýchlosťou blesku. Prieskumníci aj novinári často cez deň
navštevujú  túto  turistickú  destináciu.  Usilujú  sa  niečo
relevantné zistiť a keď sa im nedarí, vymýšľajú si rôzne
teórie o udalostiach, ktoré sa odohrali v močiari, len aby
priniesli čo najzaujímavejšie reportáže zo svojich návštev
v  tejto  oblasti.  Poniektorí  z nich  sa  aj  na  sociálnych
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sieťach vychvaľujú, že osobne videli alebo zazreli len na
chvíľu  krvilačnú  Vanesu.  Samozrejme,  že  si  len
vymýšľajú a nikto z nich ju nikdy nevidel, pretože tento
prízrak je možné zazrieť len v noci. Aj to nie vždy. Nikto
presne nevie, kedy sa Vanesa prechádza cez močiar a kde
čaká na svoje nové obete. Oborínsky močiar je zahalený
tajomstvom,  no  a preto,  že  sa  tam  zjavuje  nebezpečná
bytosť menom Vanesa, je navždy prekliaty.

V obci Oborín vznikla aj povesť s názvom – Vanesin
plač. Aj najmenšie deti vedia, že keď v letnom čase večer
alebo  v  noci  začujú  plač  alebo  skôr  nárek  z  močiara,
musia utiecť čo najďalej. Vtedy Vanesa láka do močiara
svoje  obete.  Aj  na  tabuli  stojacej  pred  dreveným
chodníkom je jasné varovanie:

„Nevstupujte  na  chodník  ani  vo  večernom,  ani
v nočnom čase, ak budete počuť hlasný dievčenský nárek.
Je to životu nebezpečné!“
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Toto  je  drevený  náučný  chodník  v  obci  Oborín  na
juhovýchodnom  Slovensku  v  okrese  Michalovce.  Vedie
cez močiar, ktorý sa spomína v tomto príbehu.
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Oborínsky močiar je naozaj tajomný, záhadný a jeho
temné zákutia  vzbudzujú  pocit  neistoty  a  vo  večerných
hodinách naháňajú aj hrôzu.
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Autor:

Začiatkom  novembra  2020  som  prvýkrát  navštívil  túto
turistickú trasu pri starom ramene Laborca v obci Oborín. Ešte
som neprešiel ani polovicu tohto dreveného chodníka a zrodil
sa  vo mne príbeh,  ktorý  som musel  jednoznačne čo najskôr
napísať. Nezvyčajné zákutia a močiar v tejto oblasti vytvárajú
atmosféru temnoty a záhadnosti. Aspoň z môjho pohľadu ako
spisovateľa. Bol som tam jediný raz a po nociach mi nedal spať
motív na príbeh. Postupne sa vo mne zbierali ďalšie a ďalšie
časti,  čo  ma  donútilo  písať.  Pre  mňa  je  oborínsky  močiar
záhadným  miestom,  kde  sa  môže  udiať  čokoľvek  aj
pozorovanie UFO, ak  by to  bolo potrebné.  Je  to  démonické
miesto,  celkom ideálne  na vytvorenie tajomnej  bytosti  alebo
preludu, ktorý sem láka svoje obete a potom ich zlikviduje. Bez
príčiny,  bez  dôvodu,  bez  logiky.  Iba  z  hororového hľadiska.
Dal som si záležať na vytvorení tohto mystéria a dúfam, že sa
vám môj hororový príbeh o oborínskom močiari naozaj páčil –
keďže ste sa dostali až k tejto strane. Ďakujem vám za vašu
podporu a záujem o moju tvorbu.
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Orientačná  tabuľa  pred  dreveným  náučným  chodníkom
s mostíkmi  tiahnucimi  sa  ponad vodu  močiara.  Pravý názov
oborínskeho chodníka je – VODNÁ ZÁŽITKOVÁ CESTA.

Oborínsky močiar je len môj vlastný názov pre túto oblasť na
spisovateľské účely.

40



Brandon McYntire – Oborínsky močiar

    To som ja,  autor  tejto  poviedky Brandon McYntire.  Už
v polovici  cesty  týmto  dreveným  chodníkom  som  vedel,  že
musím o ňom napísať príbeh s nádychom hororu.
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Oborínsky močiar je pozoruhodným miestom na juhu východného
Slovenska v obci Oborín. Táto obec patrí pod okres Michalovce. Počas
letných večerov, ale najmä v noci je tu možné zahliadnuť prízrak, ktorý
sa vydáva za nezvestnú Vanesu. Bolo to dievča z obce Oborín, veľmi
obľúbené,  neraz  pomohlo  pri  strážení  detí  nielen  rodinám,  ale  aj
v miestnej materskej škôlke. Počas horúceho leta 2019 sa Vanesa v noci
vytratila zo svojho domu a zamierila si to na drevený chodník, ktorý
vedie cez močiar. Domov sa už nevrátila a nikto netuší, prečo zmizla,
kam sa podela, čo sa vlastne stalo. Rozbehlo sa aj rozsiahle policajné
pátranie, ktoré trvalo celé leto. No neprinieslo žiadne výsledky. Zúfalé
pátranie jej rodiny pokračovalo, občas sa objavili nejaké sľubné stopy či
indície  budiace  nádej,  no  napokon  sa  ukázali  ako  falošné.  Doteraz
Vanesu  nenašli  ani  živú,  ani  mŕtvu.  Avšak  po  nejakom  čase  smutný
príbeh  zmiznutia  Vanesy  nadobudol  mysteriózny  rozmer.  Podľa
obyvateľov obce prízrak menom Vanesa sa objavuje kde-tu v močiari,
usídlil sa v ňom a nemieni ho opustiť. A tí, čo v noci s prízrakom Vanesa
prišli do kontaktu, už nie sú medzi nami.


