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Starý telefón, ktorý nefungoval už viac ako tridsať 

rokov, začal vyzváňať a prerušil hrobové ticho v dome na 
okraji mesta pri rieke Laborec v Michalovciach. Paul, 
štyridsaťročný zamestnanec miestnej banky, nevládal 
otvoriť oči, a tak len ležal a počúval monotónne zvonenie 
telefónu. Bola mu zima, keďže kúrenie v prízemnom 
dome, v ktorom býva už viac ako desať rokov so svojou 
rodinou, nefunguje. Z neznámych príčin. Zavalitý muž 
s tenkými okuliarmi na očiach, otec dvoch dcér, ktoré sú 
ešte žiačkami na základnej škole, sa pomaly posadil na 
posteli. V dome bolo akési zvláštne prítmie, ale niet sa 
čomu čudovať, keďže bol 20. december 2019. Paul 
skúmal starý telefón, obďaleč pripevnený na polici na 
stene, ktorý neustále vyzváňal. Pomaly sa postavil, 
podišiel k telefónu a zvažoval, či má dvihnúť slúchadlo. 
Keďže zvonenie neprestávalo, rozhodol sa, že to zdvihne. 
V slúchadle sa ozval zvláštny, zastretý, ale zároveň 
pokojný mužský hlas: 

„Už si sa zobudil? Dnes sa to všetko začne...“  

Hoci Paul nerozumel významu týchto viet, premkla ho 
zlá predtucha a stislo ho pri srdci. No polapal dych 
a spýtal sa neznámeho:  

„Čo sa dnes začne? A kto ste? Prečo mi to hovoríte“  

Chvíľu bolo v telefóne ticho, až kým neznámy muž so 
sarkastickým podtónom v hlase opäť neprehovoril: 
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„Dnes je deň, na ktorý som tak dlho čakal. A kto som 
ja? To ti neprináleží vedieť.“ 

„Dobre, tak teda čo odo mňa chcete?“  

Znova bolo v telefóne ticho. Po dlhšej chvíli stoickým 
až chladným podtónom v hlase muž vyslovil záhadnú vetu 
s veľkým dôrazom. 

„Dnes je tvoj veľký deň, Paul!!“  

A týmto telefonát s Paulom neznámy ukončil. Paul sa 
posadil do kresla. Uvažoval, čo mu vlastne chcel neznámy 
povedať. Rozhliadal sa po dome a čoraz intenzívnejšie si 
uvedomoval, že všetko naokolo je akési iné. Akoby celý 
dom bol ponorený do zvláštneho šera. Okrem toho 
postrehol, že s najväčšou pravdepodobnosťou je úplne 
sám. Prešiel pre istotu ešte po izbách, ale ani jeho dcéry, 
ani jeho manželka neboli doma. Zistil, že je krátko po 
deviatej hodine doobeda. Pomyslel si: „asi som zaspal... 
ale prečo ma nikto nezobudil?!“ Chcel zavolať manželke 
Kiare, aby sa uistil, či je všetko v poriadku a či sú deti už 
v škole, ale nemohol nikde nájsť svoj mobilný telefón. 
Hoci bol už piatok, posledný deň v pracovnom aj 
školskom týždni, vždy Paul mal na starosti odviezť svoje 
dcéry do školy ešte pred nástupom do práce. Tak sa už 
dávnejšie dohodli s manželkou. Ako je možné, že sú už 
preč, hoci ich on neodviezol? Prečo sa zobudil tak neskoro 
a ešte k tomu na vyzváňanie starého telefónu, ktorý bol 



Brandon McYntire – Na druhom konci 

 6 

skôr len dekoráciou obývačky?! Kde sú všetci?! Kde je 
jeho mobilný telefón?! Ako sa má spojiť s manželkou?!  

Bolo to naozaj zvláštne. To zvláštne šero v dome mu 
začalo naháňať strach, ale aj vyvolávalo množstvo otázok, 
na ktoré nemal odpoveď. Tak sa obliekol, zobral si zimnú 
bundu a vyšiel z domu. Keď došiel k vstupnej bráne, 
nemohol uveriť vlastným očiam. Hneď za bránou bol 
temný a hustý les. Začal sa obzerať, skúmal okolie 
a zisťoval, že vysoké stromy pri plote ohraničovali celý 
areál ich pozemku s domom. Nebolo vidieť žiadnych 
susedov ani žiadnu rieku... Šokovaný Paul si uvedomil, že 
vlastne stojí akoby uprostred lesa. Kam sa len otočil, videl 
samé vysoké ihličnaté stromy. „Čo to má znamenať!“ 
pomyslel si, „ako je, dočerta, možné, že tu vyrástli tie 
stromy?!“  

Otvoril bránu s odhodlaním vojsť do toho temného 
lesa, no vtom si uvedomil, že sa z lesa ozývajú nepríjemné 
zvuky a výkriky. Zľakol sa, a tak sa rýchlo vrátil na svoj 
pozemok a zatvoril bránku. Znova sa obzeral okolo seba, 
vari polhodinu už od zimy prešľapoval pred domom, no 
stále nemohol uveriť tomu, čo vidí: jeho dom uprostred 
neznámeho lesa, z ktorého sa neustále ozývajú 
hrôzostrašné výkriky. Zároveň to divné šero... začínalo 
snežiť, sneženie mohutnelo a okolie sa čoraz viac 
zahaľovalo nepriehľadnou hmlou, a tak sa vystrašený Paul 
napokon vrátil do domu, do bezpečia. No v dome bola 
zima, asi nefungovalo kúrenie... Paul špekuloval, ako ho 
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opraviť, ale po čase zistil, že do domu nie je zapojený 
plyn. „Dofrasa, to je neuveriteľné! Ako to je možné?“ 
nechápal Paul. A aby sa trošku zohrial, obliekol si hrubý 
sveter a pohľadal aj teplé ponožky. Zrazu začal zvoniť ten 
starý telefón na stene. Paul okamžite zodvihol slúchadlo. 

„Tak ako si začal dnešný deň?“ ozvalo sa z telefónu, 
„zrejme si už bol vonku a uvidel si tú nádheru?“  

Paula to rozčúlilo, a preto neznámemu vyčítal: 

„Že nádheru?! Okolo môjho domu je strašidelný les! 
Počujem ľudské výkriky, zvierací rev! V dome nefunguje 
vykurovanie! Nemám sa ako spojiť s rodinou! Čo sa to 
vlastne stalo? Kde som sa to vlastne ocitol?! 

Neznámy sa lamentovaním Paula nenechal vyviesť 
z miery a pokračoval v ich nezvyčajnej debate: 

„Les okolo tvojho domu ťa chráni pred tebou samým. 
Si presne tam, kde máš byť. Doma.“ 

„Hm, doma... ale všetko je tu akési iné, divné... akoby 
z iného času. A kde sú moje deti a Kiara? Prečo sa im 
nemôžem dovolať z tohto starého telefónu?“ 

„No vieš, Paul, tento telefón má za úlohu spojiť ma 
s tebou. Ty sa nedovoláš nikam. Tak je to teraz a v tejto 
chvíli správne.“ 

Paul bol zmätený a vôbec nerozumel, prečo sa ocitol 
v takej nepríjemnej, podivnej a znepokojivej situácii. 
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Neznámy v telefóne trochu zmenil tón svojho hlasu na 
chladný a káravý a začal Paulovi klásť zvláštne otázky: 

„Pamätáš si na Joya z piatej triedy?“ 

Paul sa zamyslel a prekvapene sa spýtal: 

„Joy? No... áno, pamätám si... a čo má s ním byť?  

Neznámy mu po chvíli odpovedal: 

„Aký si bol človek, aké si bol dieťa v tom čase? Len si 
spomeň, Paul.“ 

Paul bol otázkou zaskočený a tuho rozmýšľal, snažil 
sa spomenúť si. 

„No, asi som toho malého Joya občas zosmiešňoval 
pred ostatnými a sem-tam som mu dal zaucho. Prečo sa 
ma na to pýtate?“ 

„Povedal si sem-tam? Bil si ho ako žito! Chudák malý 
Joy zo strachu pred tebou sa zdráhal chodiť do školy! A ty 
to berieš ako nič? Tak sa ťa znova pýtam, aký si bol 
človek?“  

Neznámy zatlačil na Paula až príliš. Vyvolalo to 
v ňom nepríjemné pocity. Oživili sa v ňom spomienky 
a neskutočné výčitky svedomia, ktoré dodnes nikdy 
nemal. Ale neznámy muž svojimi otázkami Paulovi ukázal 
veci, ktoré sa stali, aj z iných uhlov pohľadu. Keď si toto 
všetko Paul uvedomil, neznámemu zdráhavo odvetil: 
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„Tak teda sa pýtate, aký som bol človek? No... asi nie 
veľmi dobrý. Bol som... povýšenecký a rád som ubližoval 
slabším.“ 

Po týchto slovách nastalo v telefóne opäť ticho. Až po 
hodnej chvíli sa muž znova ozval dôrazným hlasom: 

„Chcem, aby si to zopakoval. Chcem jednoznačnú 
odpoveď na moju jednoduchú otázku, Paul. Aký si bol 
človek?“  

Paul to už nevydržal a vybuchol: 

„Dočerta aj s tebou. Nebudem ti už vykať, keď ty mne 
tykáš. Prečo toto rozoberáš a nútiš ma vracať sa k veciam, 
o ktorých ja už nechcem ani počuť! Bol som zlý 
človek!!!“  

Po týchto slovách muž opakoval temným hlasom: 
„Bol som zlý človek! Bol som zlý človek! Bol som zlý 
človek!“  

Napokon sa muž v telefóne odmlčal a Paul položil 
slúchadlo. Sedel v kresle a tupo civel do okna, za ktorým 
padal sneh. Nerozumel tomu, čo sa práve odohralo. No 
napriek tomu akoby precitol. Vďaka tomu si intenzívne 
začal uvedomovať, čo kedysi spôsobil a pociťoval ľútosť: 
„Chudák malý Joy, bál sa chodiť do školy! Čo som to len 
urobil?! Ktovie, ako dnes Joy žije? A vôbec, ako by som 
sa zachoval, ak by som ho dnes stretol zoči-voči? Neviem 
si to predstaviť.“  
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Po týchto úvahách naňho doľahol smútok. Pobral sa 
do kuchyne, keďže už vyhladol. Vybral z chladničky 
nachystané sendviče, ktoré často na raňajky chystala jeho 
manželka Kiara. No čudné bolo, že z nich nikto predtým 
nezjedol ani kúsok. Dumal nad tým, čo asi deti jedli 
predtým, než išli do školy. Ani Kiara sa ničoho nedotkla. 
Podišiel k starému telefónu zavesenému na stene a snažil 
sa vytočiť Kiarine číslo jej mobilu. No slúchadlo nevydalo 
žiadny tón. Bolo v ňom mŕtvo. Úplne ticho. Snažil sa ho 
vytočiť ešte mnohokrát, ale stále nič. Každý pokus sa 
skončil neúspešne. Keď to vzdal, obliekol si znova bundu 
a vyšiel na dvor. Všade za plotom v okolí domu sa 
vypínali vysoké stromy, žiadna zmena. Z lesa z rôznych 
smerov bolo počuť nevábne zvuky. Zrazu sa ozval aj 
nejaký prenikavý ženský hlas. Niekoľkokrát za sebou 
vykríkol meno Paul a na konci dodal – skupáň!  

Paul zostal ako obarený. Nezmohol sa najprv ani na 
slovo. Znova a znova vnímal, ako ten posmešný ženský 
hlas vykrikuje: „Paul je skupáň! Paul! Nič mi nepožičia! 
Hnusný Paul, skupáň! 

Keď už toho bolo naozaj priveľa, Paula to 
vyburcovalo k aktivite, zhlboka sa nadýchol a z plných 
pľúc začal kričať: 

„Kto si! Prečo mi nadávaš! Ja nie som skupáň! Čo to 
má znamenať! Čo si to dovoľuješ! Prestaň!“  
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Ale hlas z lesa sa znova a znova ozýval, urážal Paula, 
častoval ho nadávkami, opakoval, že je skúpym človekom, 
ktorý sa o nič s nikým nepodelí. Paul zanedlho vzdal tento 
boj a vbehol naspať do domu. Chodil z jednej izby do 
druhej a rozmýšľal, čo sa deje a prečo. Zachvátila ho 
panika. Nevedel si spomenúť ani na to, čo sa dialo deň 
predtým. A vôbec, čo má znamenať tá skľučujúca temnota 
v dome a všade okolo. V hlave sa mu opakovali výkriky 
z lesa, ako ho ktosi zahrnul výčitkami a nadávkami. Po 
chvíli si uvedomil, že do skupáňov mu kedysi dávno 
v detstve nadávala jeho mladšia sestra, keď sa s ňou 
nechcel podeliť ani o čokoládu. Bola to bežná vec v ich 
vzťahu v detstve. Paul nad celou vecou uvažoval 
a pochopil. Správal sa ako idiot a využíval svoje 
postavenie, keďže bol starší a silnejší. Fyzický drobná 
a slabšia sestra sa nedokázala presadiť a vydobyť si svoj 
diel, ktorý si Paul zakaždým privlastnil. Možno pre 
niekoho by táto záležitosť bola malicherná, nepodstatná 
a nezasluhujúca si výčitky. Ale odohrávala sa veľmi často 
a zostala uložená v univerze, ktoré to dnes Paulovi 
pripomína.  

Znova začal zvoniť telefón. Paul zdvihol slúchadlo 
a uštipačne sa spýtal: „Tak čo mi chceš vyčítať tentokrát?“ 

No muž mu pokojne povedal: „Povedz, Paul, aký si 
bol? Ako si sa neustále správal k svojej sestre? A ani dnes 
to nie je ináč, pravda?“ 
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„Dočerta aj s tebou! Už mi ideš na nervy! Je mi 
v dome nepríjemne a zima... a ty mi dávaš takéto otázky! 
Čo vlastne chceš? Čo chceš počuť?“ 

Hlas sa odmlčal a potom potichu vyriekol: 

„Chcem počuť tvoje svedomie. Chcem vedieť, aký si 
bol a aký si teraz. Chcem vedieť, či pociťuješ v sebe 
ľútosť.“ 

„Či pociťujem v sebe ľútosť? Si blázon? Veď tieto 
veci sa udiali pred tridsiatimi rokmi! Koho to dnes 
zaujíma!“ 

„Koho? No predsa mňa. Musím to vedieť, aby som ťa 
mohol nechať ísť ďalej. Tak teda ešte raz. Ako si sa 
správal k svojej sestre?“  

Paul po týchto slovách podľahol tlaku neznámeho 
a začal si sypať popol na hlavu: 

„Dočerta s tebou! Áno, správal som sa k sestre ako 
idiot! Ako totálny vygumovaný a bezcitný idiot!“  

V slúchadle sa zopakovali Paulove slová. – Ako idiot! 
Ako vygumovaný idiot! Bezcitný! 

Potom nastalo ticho a Paul zavesil slúchadlo. 
Nedokázal sa upokojiť, nervózne pobehoval z miestnosti 
do miestnosti, snažil sa pozbierať si svoje myšlienky, ale 
nešlo to. Vybehol von pred dom. Uvedomil si, že padá 
hustý sneh, ktorý spolu so silným vetrom vytvára v jeho 
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záhrade snehové kopy. Keď za plotom zazrel les ponorený 
v hustej hmle, z ktorého sa ozývalo škriekanie zveriny, 
nemal chuť ani odvahu ísť ďalej, vstúpiť do toho lesa. 
Zostal stáť pred domom. Doľahla naňho tieseň z toho, čo 
zažíval, cítil sa sám ako kôl v plote. Po nejakej chvíli sa 
zase vrátil dnu do domu. Rozmýšľal nad tým, že by sa mal 
pokúsiť nájsť nejakú stopu po svojich dcérach a manželke 
Kiare. Nevedel, kam odišli. Kedy odišli. Ani kedy sa 
vrátia a či sa vôbec vrátia. Boli preč už veľmi dlho. A on 
sa ocitol sám opustený v izolácii vo svojom vlastnom 
dome. Jediným spoločníkom bol starý telefón, ktorý nikdy 
predtým nefungoval. V dome nenašiel ani jeden mobilný 
telefón. Nevedel si vysvetliť, čo sa stalo a prečo ho všetci 
opustili. Pocítil strašnú skľúčenosť. Kde sú všetci susedia 
a kde je rieka? Čo sa tu vlastne stalo, že zostal úplne 
sám… 

Znova začal zvoniť telefón. Bolo niečo okolo 
dvanástej hodiny napoludnie. Paul znechutene podvihol 
slúchadlo. 

„Tak čo by si rád vedel tentokrát?“ 

Neznámy muž v telefóne sa tlmene zasmial. 

„Paul, povedz mi. Aký si bol kedysi a aký si teraz? To 
ma zaujíma. Chcel by si na sebe niečo zmeniť?  

Paulovi sa už nechcelo zaoberať sa sebou, nevládal 
toľko rozmýšľať. 
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„Zmeniť na sebe? Niet čo na mne meniť.“  

Muž sa prekvapene spýtal. 

„Vážne?! A prečo ťa všetci opustili? Pretože si taký 
dokonalý?“ 

Paula čosi zvrelo v hrudi, zrýchlil sa mu dych a začal 
rýchlejšie reagovať na otázky neznámeho. 

„Ako vieš, že ma všetci opustili? Kam odišli? Vieš, 
kde sú? Môžeš mi dať niekoho k telefónu? Prosím, chcem 
ich počuť!“ 

Muž si niečo potichu mumlal, nebolo to zrozumiteľné, 
vzápätí Paulovi položil otázku: 

„Tak ty ma prosíš? Už si pochopil, akú mám moc? 
Ešte nie je čas, aby si s niekým hovoril, Paul. Ten čas 
príde, až mi odpovieš na všetky moje otázky.“  

Paula tým neznámy úplne vynervoval a vyprovokoval 
ho, aby vyslovil svoje pocity: 

„Odpoviem ti! Pýtaj sa, na čo chceš! Chcem späť 
svoju ženu Kiaru a moje dcéry! Som tu sám a nikam 
nemôžem odísť. Je mi tu otupno a začína sa cnieť za 
všetkými. Kde sú? Nestojím o takýto život!“  

Neznámy namiesto odpovede Paulovi znova položil 
otázku: 

„Ako si sa najčastejšie správal k svojej žene Kiare?“  



Brandon McYntire – Na druhom konci 

 15 

Paul naprázdno prehltol a lapal po dychu. 

„No ako by som sa mal k nej správať. Normálne. Hoci 
niekedy som nemal na ňu veľa času kvôli práci.“ 

„Naozaj? Správal si sa k nej normálne? A preto ťa 
teraz opustila aj s vašimi dcérami?“  

To už bolo na Paula priveľa. Vystupňovalo sa jeho 
napätie, vyvolalo to v ňom veľa pochybností. Začal si 
uvedomovať, že asi nie vždy všetko bolo také, ako si to 
myslel. Jednostranné. Každá situácia mala odlišný dosah 
na jej účastníkov. Ľudia v Paulovej blízkosti väčšinou 
trpeli, keď bol k nim hrubý, drzý, arogantný a keď ich 
zraňoval posmeškami. 

„Tak ti poviem, ako som sa správal,“ ozval sa Paul do 
telefónu, „ako ignorant a najmúdrejší na svete! Nevšímal 
som si Kiaru, keď mala ťažké dni a potrebovala moju 
oporu. Bol som sebecký a nevšímavý. Jednoducho som sa 
správal ako slepý. Akoby som nevidel jej bolesť 
a utrpenie. Doslova slepý ignorant!“  

Po tomto priznaní sa v slúchadle zopakovali Paulove 
slová. Slepý ignorant! Slepý ignorant! Slepý ignorant! 
A nastalo ticho. 

Paul zložil telefón a keďže bol značne psychicky 
vyčerpaný, ľahol si na chvíľu na gauč. Natiahol na seba 
deku, keďže v celom dome bola psia zima. V myšlienkach 
zablúdil ďaleko do minulosti až do detských čias. 
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Spomienky začali byť pre neho bolestné. Teraz si 
uvedomil, aký bol zlý človek, ktorý si vyžadoval obdiv 
a rešpekt okolia. Jeho ego ešte nikdy neutrpelo porážku. 
Až dnes prišiel čas na nápravu. Kde sa vzal ten hlas 
neznámeho, Paul netušil. Jediné po čom zatúžil, bola jeho 
rodina a všetci blízki. V duchu si predstavoval, ako asi 
dnes vyzerá malý Joy a ako by asi zareagoval, keby sa 
s ním stretol zoči-voči. Zrazu uvidel ľudí, ktorým priamo 
alebo nepriamo ubližoval. Všetci ho opustili a on zostal 
uväznený v tomto dome uprostred neznámeho lesa. Niet 
úniku. A do lesa sa neodváži. Nikto nevie, aké nástrahy 
v ňom číhajú.  

Poobede okolo druhej hodiny sa znova ozval starý 
telefón. Paul už neváhal ani chvíľku a znova ho zodvihol. 
No v telefóne bolo ticho, a tak začal rozprávať prvý: 

„Si tam? Prečo nič nehovoríš? Čo by si zasa chcel 
vedieť?“ 

Muž sa ozval povýšeneckým tónom v hlase. 

„Čo by som ja chcel vedieť? Ja viem všetko, čo si vo 
svojom živote robil, Paul. Mojou úlohou je ti to všetko 
pripomínať! A tak napríklad, čo ten malý susedov pes, do 
ktorého si hádzal palice?“  

Paul znova zostal zarazený, nezmohol sa ani na jediné 
slovo. A muž rečnil ďalej. 
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„Ľudia kdekoľvek na svete majú veľa spoločného. Až 
na konci svojho života sa dočkajú pokánia. Pre mňa je to 
veľmi smiešne a smutné zároveň, akých chýb sa dopúšťate 
a mnohí z vás nemajú ani snahu to napraviť. Až keď sa 
ocitnete v živote sami a opustení, až vtedy všetko 
pochopíte. Nič nie je viac ako láska a odpúšťanie. Ostatné 
je nepodstatné. A to je aj tvoj prípad. Dokážeš odpúšťať? 
Dokážeš mať skutočne rád a milovať svojich blízkych? 
Do dnešného dňa si neprejavil ľútosť. Tvrdosť, krutosť, 
povýšenosť, ignorancia, arogancia, pýcha – to sú tvoje 
prevažujúce vlastnosti. Zatiaľ si mi neukázal ani jednu 
dobrú vlastnosť. A preto si teraz tu. Povedz, čo by si chcel 
v živote napraviť?“ 

Paul lapal po dychu a zvieral slúchadlo natoľko, až sa 
mu začali potiť dlane. 

„A kto si, ak nie si človek? Ako to, že o mne všetko 
vieš? Odkiaľ máš takú moc, že si ma uväznil v mojom 
vlastnom dome?“ zaujímal sa Paul. 

„Máš len samé otázky, Paul, a žiadne odpovede, ktoré 
by som chcel počuť. Kto som ja? Možno vo vašom 
ponímaní sveta by som mohol mať meno – Karma. Mne 
sa budeš zodpovedať za všetko, čo si v živote narobil 
a ako si sa celý život správal. Ja ti vrátim všetko, čo si 
zaslúžiš. Budem ti donekonečna pripomínať každú jednu 
situáciu, v ktorej si sa prehrešil, aj tvoje najhoršie skutky. 
A na to mi stačí tvoj starý telefón. Nedávam ti na výber. 
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Budeš sa musieť zodpovedať, pretože teraz prišiel tvoj 
čas. Stačí mi, ak mi dáš na všetko stručnú odpoveď. A tak 
sa ťa znova pýtam: Prečo si ubližoval malému Joyovi? Čo 
ťa k tomu viedlo?“ 

Paul sa triasol a začal byť zúfalý z celej tejto divnej 
situácie, v ktorej sa ocitol. 

„Ja... bol som zlý človek! Už dosť! Nechcem už takto 
žiť! Chcem ísť za Joyom a ospravedlniť sa mu! Je mi to 
strašne ľúto! Bože, odpusť mi to všetko!!!“  

Muž v telefóne zase zmenil tón svojho hlasu: 

„Tak ty sa chceš ospravedlniť? Čo ťa k tomu primälo? 
Ak by som ti dal takú možnosť, vyhľadal by si ho 
a ospravedlnil by si sa mu? A čo ďalší ľudia? Tvoja sestra, 
ktorá neustále žila v tvojom tieni… a tvoja žena Kiara? Čo 
by si povedal svojej žene? Už si pochopil, že sa cítila 
sama v manželstve s tebou? Pochopil si svoje správanie 
k svojmu okoliu, odkedy si prišiel na tento svet? A aké je 
tvoje poslanie na tejto zemi, vieš to...? Nemusíš mi hneď 
odpovedať. Ja... som tvoja karma. Až pochopíš, kde je 
tvoje miesto a ako máš žiť a milovať všetkých ľudí okolo 
seba... potom ťa prepustím. No ak sa tvoje ego nedočká 
premeny, staneš sa mojím väzňom v tomto dome navždy. 
A ja ti budem každý deň pripomínať všetky tvoje prešľapy 
a chyby, ktoré si vo svojom živote narobil. Všetko je len 
na tebe. No blíži sa tretia hodina poobede.“ 
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„A čo to znamená, že sa blíži tretia hodina?“ spýtal sa 
Paul zmätený toto informáciou.  

Chvíľu bolo ticho, potom neznámy muž polohlasom 
povedal svoju poslednú vetu v ten deň. 

„Paul, teraz je možné nadviazať kontakt. Možno sa ti 
to podarí.“ 

„Aký kontakt? S kým nadviažem kontakt?“ domáhal 
sa spresnenia Paul. 

Ale v slúchadle už ostalo ticho, a tak ho Paul zavesil. 
Pozrel na hodiny v obývačke a čuduj sa svete – ukazovali 
presne tri hodiny poobede. Nechápal... sadol si na gauč 
a snažil sa na to prísť. Bol však už dosť vynervovaný... 
a veľmi osamelý. Začal mať pochybnosti, že sa jeho 
zvláštne peklo v dome vôbec niekedy zmení. Potom začal 
bezducho chodiť z jednej izby do druhej. Všade bolo 
prázdno a šero. Otvoril vchodové dvere a hneď začul 
výkriky z lesa... z desivého lesa, ktorý držal jeho dom 
v zajatí. Snáď už stýkrát si položil otázku: Čo to všetko 
má znamenať? No neprišiel na to. Zatvoril vchodové 
dvere a uvažoval ďalej. S kým môžem nadviazať 
spojenie?! Podišiel k starému telefónu. V duchu si 
povedal, že znova skúsi zavolať svojej žene Kiare na jej 
mobilný telefón. Pomaly vytočil jej číslo a čakal, čo bude. 
V slúchadle bolo najprv ticho, ale po krátkej chvíli sa 
v ňom ozvalo zvláštne šušťanie. Paul spozornel. 
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„Haló? Kiara, si tam? Počuješ ma? Nemôžem sa ti 
dovolať!“ 

„Paul?! Kde si? Vráť sa k nám! Neodchádzaj preč!“ 

„Ja nikam neodchádzam, Kiara! Povedz, kam ste 
všetky odišli? Vráť sa domov aj s dievčatami. Je mi tu 
otupno...“ 

„Paul, ako to tam vyzerá? Si tam v bezpečí? Kde si 
vlastne?“ 

„Kiara! Ja som doma! Ale kde ste vy všetky?! Okolo 
celého domu je temný les... a ja stále nenachádzam 
odvahu doň vkročiť a ísť za vami. Zošaliem z toho, ako sa 
neustále z neho ozývajú ľudské výkriky a zvierací rev.“ 

„Aký les? To myslíš vážne, Paul? Dievčatá sú tu pri 
mne. Veríme, že nás počuješ a vrátiš sa k nám! Prosím, 
nevzdávaj to a vráť sa k nám!“  

Kiara začala plakať a v pozadí bolo počuť dievčatá, 
ako upokojujú svoju mamu. Paul tomu vôbec nerozumel. 

„Kiara, prosím ťa, kde ste?! Kam mám za vami ísť? 
Veď ja som doma! Len sa nedostanem nikam pre ten 
hrozný les, ktorý je všade vôkol. Ja to už nevydržím!“ 

V telefóne zrazu nastalo ticho a Paul sa obával, že 
Kiaru už viac nebude počuť. Zúfalo sa ešte snažil s ňou 
spojiť.  
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„Haló! Kiara! Ozvi sa! Čo mám robiť! Kam mám ísť! 
Kde ste!“  

Už sa nedočkal žiadnej odpovede, a tak položil 
slúchadlo. Zachvátila ho panika, lebo jediné, po čom túžil, 
bolo vidieť Kiaru a svoje dcéry. Do večera už starý telefón 
nezazvonil ani jediný raz. Ani neznámy muž už viac 
nekontaktoval Paula cez ten telefón. Paul bol úplne 
bezradný. Občas vyšiel na dvor a civel na vysoké stromy 
pred svojím domom. Nevedel, čo si má počať. Zvažoval, 
aký rozľahlý a hustý môže byť les, čo ho obklopuje, a či 
má alebo nemá doň vojsť. Nevedel už vôbec nič. Potom 
v strede obývačky si kľakol na zem a zakrútil sa do deky, 
aby sa aspoň trochu zahrial. Hodiny na stene stále 
ukazovali tretiu hodinu, respektíve presne o tretej sa 
zastavili. A tak Paul nemal ani poňatia, koľko môže byť 
hodín. No už sa zvečerievalo a desivá tma postupne 
rozprestierala svoje čierne rúcho. Vonku stále padal hustý 
sneh. Paul sediaci uprostred izby to sledoval cez okno 
a stále zvažoval. Veľa možností nemal. Ak zostane sedieť 
na zemi v obývačke, možno sa už z domu nikdy 
nedostane. Ak by sa rozhodol ísť hľadať Kiaru, mohlo by 
sa stať, že zablúdi v lese. Ak by sa tak stalo, možno by 
v ňom aj zomrel od zimy a hladu. No ak nepôjde, ak to 
riziko nepodstúpi, zostane v dome uväznený navždy. 
Každá z možností ho desila. Podišiel k oknu a zaostroval 
pohľad na biele, nie celkom jasné kontúry stromov, ktoré 
vytváral neustále padajúci sneh. Dumal nad tým, že ak by 
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sa rozhodol ísť hľadať svoju rodinu, nutne si musí 
pripraviť nejakú zbraň. Obrátil sa a vybral sa do zadnej 
časti domu. Vošiel do malej miestnosti, v ktorej sa 
nachádza rôzne náradie. Siahol po motyke a zosunul z nej 
kovovú časť. V ruke mu zostala čistá palica. Rozmýšľal, 
ako ju vylepšiť. Na brúske opracoval palicu do špica tak, 
že vlastne z nej vytvoril ostrú kopiju, ktorou by sa dalo 
hodiť a zasiahnuť cieľ. Ale mohol by ju využiť aj 
všestrannejšie, mohol by sa ňou brániť a odháňať od seba 
útočníkov a zvieratá. Keď mal kopiju hotovú, vošiel do 
predsiene a teplo sa obliekol, aby vydržal ísť v tuhej zime. 
Pootvoril vchodové dvere a chvíľu sa pozeral na les. 
Hľadal odvahu a stále si opakoval, že nemá inú možnosť. 
Musí to skúsiť, pretože ináč v tomto dome zostane 
navždy. A tak nastal zlomový moment.  

Bola tma, ale biely sneh predsa len osvetľoval les. 
Paul nevedel, kam má ísť, ale aj tak bol rozhodnutý, že 
doň vstúpi. Vyšiel z hlavnej brány svojho pozemku 
a pomaly ju za sebou zatvoril. Obzrel sa na svoj tmavý 
dom a chvíľku pozoroval, ako ho zasypáva biely sneh. 
Potom sa odvrátil, pozeral do tmavého lesa a pomyslel si: 
Tak, teraz už nemôžem cúvnuť... 

V temnom lese nebol žiaden viditeľný chodník. Paul 
spravil prvé kroky do neznáma... Najprv nespozoroval 
žiadny pohyb, nevidel ani človeka, ani zviera. Pomaly 
pridával do kroku a vnímal, ako mu sneh vŕzga pod 
nohami. Onedlho začul škriekanie vtákov. Pozrel sa 
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dohora a priamo nad sebou videl akési veľké vtáky, ako 
prelietavajú z jedného stromu na druhý. Ani si 
neuvedomil, že jeho nohy už bežia. Bežal klusom pomedzi 
stromy a adrenalín mu dodával energiu. Zrazu v tesnej 
blízkosti začul výkriky. Zastavil sa a zhlboka dýchal, aby 
sa upokojil. V ruke zvieral svoju kopiju a bol pripravený 
bojovať. Obzeral sa všetkými smermi, ale nevidel nikoho. 
Vtom sa z korún stromov ktosi ozval a nahnevane ho 
častoval výčitkami: Skupáň! Si odporný skupáň! Odporný 
Paul! Si odporný sebec! Nenávidím ťa! Paul sa snažil 
zistiť, kto to je, ale nevidel nikoho. Všade, kam sa pozrel, 
boli len stromy a padajúci ťažký sneh. Pomalým krokom 
sa vybral ďalej, hoci nemal ani poňatia, kam ide. Mal len 
jediný cieľ, prejsť tento les, dostať sa z neho von a nájsť 
svoju rodinu. Zrazu začul mužský hlas. Až ťa stretnem, 
zmlátim ťa ako žito! Si obyčajný zbabelec! Paul slovne 
nereagoval na tieto výkriky, ale znova sa rozbehol. 
Výkriky pribúdali a neustále útočili na Paula. Vidíte?! To 
je on! Paul! Egoista a arogantné monštrum! Je to odporný 
človek! Onedlho sa výkriky začali ozývať už všade. 
V korunách stromov škriekali vtáky: Paul, zbabelec, 
hnusný podliak... a Paul sa už neobzeral, len bežal a bežal 
ako o život. Počas behu stále počúval nadávky na svoju 
osobu. Už mu nadával celý les. Zrazu uvidel v diaľke 
akési svetlo. Najprv bolo len celkom malé. Odhodil svoju 
ručne vyrobenú zbraň a zamieril k tomu svetlu. Svetlo sa 
postupne zväčšovalo. Keď sa k svetlu dostatočne priblížil, 
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spozoroval, že svieti v oválnom tvare. Po chvíli dobehol 
celkom k nemu. Upútala ho jeho nezvyčajná jasnobiela 
farba a uvedomil si, že osvetľuje akýsi tunel. Za chrbtom 
stále počul nadávky a urážky. Stál a pozeral sa na svietiaci 
tunel a nevedel, čo má spraviť. Potom opatrne krok za 
krokom sa približoval, aby ho preskúmal. Keď už bol 
celkom blízko, zrazu ho niečo vtiahlo dnu. Len čo sa 
ocitol v tuneli, neznáma sila ho ťahala smerom hore. 
Zrazu pocítil nesmierny pokoj, aký dovtedy vo svojom 
živote nepoznal. Cítil lásku, bezpečie a mier. Už nepočul 
žiadne výkriky, ktoré ho dovtedy prenasledovali. Dostal sa 
do neznáma, nemal ani tušenie, kam ho ťahá nezvyčajná 
sila, ale strach nemal. Naopak, cítil sa veľmi príjemne. 
Onedlho sa vznášal vo veľkom priestore, v ktorom uvidel 
okolo seba svojich mŕtvych príbuzných. Boli šťastní 
a všetci vyzerali oveľa mladšie, ako keď zomreli. Po jeho 
pravom boku stál chlapec a uprene sa naňho pozeral. Keď 
si ho Paul všimol, chlapec sa odhodlal chrstnúť mu 
výčitky: 

„Si zlý Paul! Veľmi zlý človek! Stále sa ťa bojím!“ 

Paul sa prekvapene spýtal: „Kto si a prečo sa ma 
bojíš?“  

Chlapec sa otočil a pohol sa preč, pomaly sa strácal 
v bielom svetle.  

„Si zlý, Paul! Nenávidím ťa!“ zakričal na Paula 
vzďaľujúci sa chlapec. 
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Po týchto chlapcových výčitkách sa začalo strácať aj 
biele svetlo a všetci mŕtvi ľudia v ňom. Paula vytiahla 
akási neznáma sila úplne hore. Nastalo ticho a tma.  

Paul si uvedomil, že sa pozerá na seba zo stropu. 
Videl svoju ženu Kiaru a svoje dve dcéry, ako sedia pri 
jeho posteli v nemocnici. Ošetrujúci lekár niečo 
vysvetľoval Kiare a Paul počul každé jeho slovo. 

„Je mi to ľúto, ale je to už dlho. Po dvoch mesiacoch 
kómy sa znižuje šanca, aby sa Paul prebral k životu. Ale 
kedykoľvek budete pri ňom, môžete mu niečo rozprávať, 
možno vás bude počuť. Existujú prípady, keď človek 
v kóme počul každé slovo. Paulova ťažká autonehoda je 
jedna z tých, ktorá spôsobila takú traumu, že je malá šanca 
na jeho návrat.“ 

Paul kričal na lekára a na svoju ženu, ako len vládal: 
„Ja som tu! Počujem vás! Ako to, že ma nevidíte... Bože, 
daj mi šancu! Prosím, daj mi šancu a vráť mi rodinu!“ 

Paul otvoril oči a najprv rozoznával len svetlo a akúsi 
hmlu. Vyše hodiny iba počúval zvuky okolo seba. 
Nenamáhal sa veľmi, zatiaľ len oddychoval, ale 
uvedomoval si, že dostal šancu na návrat. Dostal druhú 
šancu na nový život a nápravu. Vedel veľmi dobre, čo 
bude musieť urobiť, ako napraviť, čo pokazil. Po týždni sa 
už pomaly posadil na posteľ, ale nevládal ešte dlho 
rozprávať. Postupne začal chodiť a za necelý mesiac ho 
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z nemocnice prepustili. V deň, keď sa vrátil do svojho 
domu, bol od radosti celý bez seba. 

„Kiara, kde je ten tmavý les?“ Už funguje kúrenie 
v celom dome?“  

Kiara si začudovane premerala Paula a na jeho 
zvláštne otázky odvetila: 

„Samozrejme, že kúrenie funguje... a aký les by tu mal 
byť? Veď bývame na okraji mesta pri rieke Laborec. Nie 
je možné, aby tu bol nejaký les.“ 

Paul zostal stáť pri stene v obývačke a uprene pozeral 
na starý telefón na stene. Všimol si, že telefón nemá ani 
šnúru, aby vôbec mohol byť funkčný. Slúžil len ako 
dekorácia a spomienkový predmet. Nedalo sa z neho 
vôbec telefonovať.  

Prvý deň doma bol pre Paula ako znovuzrodenie. 
Každým ďalším dňom bol čoraz pozornejší k svojej rodine 
a k všetkým ľuďom okolo seba. Kiara ho naozaj vôbec 
nespoznávala. Už nebol upnutý na materiálny svet. Oveľa 
významnejší bol pre neho ten duchovný, citový... Tento 
iný Paul sa každému páčil a všetci ho začali mať veľmi 
radi. Asi po dvoch mesiacoch od návratu domov 
z nemocnice si Paul zobral menšiu cestovnú tašku 
a oznámil Kiare, že musí na dva dni odísť.  
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„Už dnes večer o ôsmej odlietam z Košíc do Nórska. 
Vrátim sa skoro. Musím odletieť, je to pre mňa veľmi 
dôležité, pretože ide o nedoriešenú časť môjho života.“  

S úsmevom pobozkal Kiaru a rozlúčil sa s dievčatami. 
Sľúbil im skorý návrat domov. 

Keď lietadlo pristálo na letisku v Osle v Nórsku, Paul 
si nervózne kontroloval potrebné dokumenty. Vonku pred 
terminálom kývol na taxi a nechal sa odviesť na ulicu 
Brynsveien. Keď vystúpil z taxíka na požadovanej ulici, 
zostal stáť pred prízemným domom. Vedel presne, kde je. 
Predtým si totiž zistil všetky podrobnosti o tom, kde býva 
dotyčný človek. Neisto a plný výčitiek svedomia pristúpil 
k dverám a trasúcimi rukami stisol zvonček. Hneď nato 
otvorila dvere žena a nechápavo pozerala na Paula. 

„Kto ste?“ spýtala sa po anglicky. 

„Môžete kľudne hovoriť po slovensky. Som Paul 
z Michaloviec. Prišiel som za vaším manželom. Chcel by 
som ho vidieť. Nebudem dlho.“ 

„Teší ma, Paul, „podala mu ruku, „ja sa volám Erika. 
V poriadku, idem zavolať manžela, počkajte chvíľku, 
prosím,“ povedala s úsmevom.  

Paul sa cítil strašne, celý sa chvel a mal veľké výčitky 
svedomia. Onedlho sa vo dverách objavil nízky muž 
s väčšími okuliarmi. Zadivený si premeriaval Paula. 

„Kto ste? Čo by ste potrebovali odo mňa?“  
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Paul to psychicky nevydržal a kľakol si na zem. 

„Ja som Paul, tvoj bývalý spolužiak. Prosím, Joy, 
odpusť mi. Chcem ťa poprosiť o odpustenie.“  

Joy neskrýval svoje prekvapenie, snažil sa v staršom 
mužovi spoznať svojho spolužiaka z detstva.  

„Ty si Paul? Z našej školy? Vari ten, ktorý ma stále 
mlátil?!“  

Vtom sa vo dverách objavila aj Joyova manželka 
Erika. 

„To je on? Tento ťa stále bil?! Paul už neudržal svoje 
emócie. Rozplakal sa ako malý chlapec. 

„Áno, som to ja. Strašne to ľutujem. Odpusť mi, Joy. 
Bol som zlý človek! Veľmi zlý! Ale teraz... nemám slov, 
ktorými by som sa chcel ospravedlniť, vrátiť to všetko 
naspäť. Chcel by som, aby sa to nikdy nestalo. Ale nejde 
to. Prosím, Joy, odpusť mi to! Nariekal Paul pred dverami. 
Erika sa vrátila dovnútra. Joy naďalej nehybne stál vo 
dverách a civel užasnutý na Paula. 

Po chvíli sa však Joy prihovoril svojmu dávnemu 
spolužiakovi s prejavom súcitu a porozumenia: 

„No, Paul... nikdy by som neveril, že ťa ešte niekedy 
vôbec uvidím a ešte k tomu tu v Nórsku. Neviem, čo ti 
mám teraz povedať. Ale vieš... som rád, že si sa zmenil. 
Hoci neviem, ako si dospel k svojej premene... ale som 
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naozaj rád, že je to s tebou teraz takto. Tak teda poď ďalej, 
chcem vedieť viac o tvojom živote, čo bolo impulzom 
tvojej premeny a ako k nej došlo.“ 

„Ďakujem, Joy! Ďakujem! Vynahradím ti všetko, čo 
som spôsobil. Povedz, s čím ti treba v živote pomôcť 
a urobím preto všetko. Mám peniaze aj dobré kontakty. 
Pomôžem tebe a celej tvojej rodine s čímkoľvek, čo budeš 
potrebovať.“ 

Joy a Paul si sadli v obývačke k stolu a Erika im 
doniesla kávu. Asi dve hodiny sa zhovárali. Popritom Paul 
zistil, aký je Joy skvelý spoločník. Je počítačový expert, 
a preto mu v Osle dali ponuku na prácu v prestížnej 
počítačovej firme. Má jedného pätnásťročného syna, ktorý 
sa takisto vyzná v počítačovej oblasti. Zrejme pôjde 
v otcových šľapajach.  

Navečer sa Paul rozlúčil s rodinou Joya a vybral sa na 
letisko. Nasledujúci deň bol už doma so svojou rodinou. 
Stal sa z neho iný človek. Pozorný, milujúci, ktorý 
rozdával toľko lásky a pochopenia, koľko len vládal. Už 
vedel, že materiálny svet je nepodstatný. Vedel, že existuje 
niečo oveľa krajšie. Nasledujúcich pätnásť rokov každé 
Vianoce odletel aj s Kiarou do Nórska na jednodennú 
návštevu k Joyovi. Stali sa z nich nerozluční priatelia. 

 



 

  

Na druhom konci 
 

Paul sa po ťažkej autonehode ocitol osamotený vo svojom dome. 
Všetko, čo vtedy prežíval, bolo akési iné. Sivé a bezduché. Okolo domu 
sa objavil temný les s vysokými stromami. Z lesa sa často ozývali ľudské 
výkriky a zvierací rev. Paul nedokázal nájsť odvahu vkročiť do tohto 
lesa. Napriek obavám o svoju rodinu, nemal síl ju ísť hľadať. 
V domácom väzení zostal dlhý čas. Decembrová zima ešte zhoršovala 
celú situáciu, lebo v dome nefungovalo ani kúrenie. Hustý sneh pokrýval 
stromy, a tým sa vytváral akýsi svetelný efekt, zároveň však jediný jas, 
podľa ktorého sa dalo orientovať. Paul sa dlho nachádzal v akejsi 
divnej izolácii – ako v zlom sne... Tento príbeh venujem ľuďom, ktorí si 
neuvedomujú iné, dôležitejšie hodnoty okolo seba. Možno naozaj 
pokánie prichádza až na samom konci. Až vtedy spoznáme pravdu 
o zbytočnom preferovaní materiálneho sveta. Zistíme, že to všetko je 
márnosť. Zostanú len spomienky, pocity a aj tie po čase zmiznú 
v časopriestore. Paul spoznal tento časopriestor a ani si neuvedomil, 
akú šancu dostal na nápravu. Snáď sa z neho raz stane naozaj dobrý 
človek. Človek, ktorý rozdáva lásku v akejkoľvek podobe a nie bolesť. 
Vítam vás v univerze spravodlivosti. Poďme sa pozrieť, ako by to mohlo 
reálne vyzerať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


