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Brandon McYntire – Striga

Bol upršaný deň, keď sme sa sťahovali z nášho mesta do
Prahy.  Pamätám  si  to,  akoby  to  bolo  dnes.  Pochmúrny
novembrový  čas  nám nepridával  na  nálade  a  hoci  sa  niesol
v znamení dažďa, bolo celkom teplo a ani nefúkal nepríjemný
vietor.  Byt  v  staršom  obytnom  dome  pôsobil  nostalgicky.
Nevyžaroval  vôbec  nič  z toho,  čo  v  ňom prežili  ľudia  pred
nami. Praha má veľké nároky na človeka a našťastie aj tu doma
v našom meste je už možnosť pracovať v rovnakej firme ako
tam, keďže si tu otvorili svoju pobočku. Rutinné papierovanie
zvládne  človek  rovnako,  nech  žije  kdekoľvek  a  nech  odíde
kamkoľvek. 

No  neustále  sa  tu  deje  čosi  divné,  čosi,  čo  sa  tu  dialo
v dávnych časoch socializmu. Miznú za záhadných okolností
deti – aj tie úplne malé, aj trochu väčšie deväť až desaťročné,
teda  približne  vo  veku  štvrtákov  na  základných  školách.
Pamätám si ako dnes, že keď sme sa ako spolužiaci vracali zo
školy domov, museli sme chodiť po skupinách, minimálne po
šiestich  aj  viacerí.  Takýchto  striktných  pokynov  sa  museli
pridržiavať aj žiaci z vyšších ročníkov. Deti totiž ohrozovala
akási  beštia,  ktorá  si  vždy  vyhliadla  osamelých  žiakov,  po
ktorých sa akoby navždy zľahla zem. Verejná bezpečnosť (VB)
neustále hliadkovala pri rannom príchode detí do škôl a takisto
poobede  vo  vytypovanom  čase  obchádzala  všetky  školy
a škôlky.  Zaviedli  sa  niektoré  nevyhnutné  opatrenia,  ako
napríklad  prísny zákaz  vychádzania  von s deťmi  po  desiatej
hodine  večer,  keďže  riziko  útoku  beštie  hrozilo  najmä  vo
večerných  a nočných  hodinách.  Ak  niekto  toto  nariadenie
porušil a vyšiel z domu, bolo to na jeho vlastnú zodpovednosť. 
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Odvtedy až doteraz sa však toho veľa nezmenilo. Z času
na čas vyhlásia pátranie po ďalšom nezvestnom dieťati z nášho
mesta, no väčšinou bez úspešného vyriešenia daného prípadu.
Nemá to konca... tá ohava musela prísť zo samotného pekla.
Nikto netuší, čo sa stalo a naďalej sa deje s unesenými deťmi.
Zasvätení  ľudia  hovoria  väčšinou  o akejsi  strige,  ktorá
nečakane  priletí  zhora,  ako  keď  sa  z nočnej  oblohy  znesie
netopier,  ktorý  sa  chystá  loviť  a potom  krúži  v nejakom
priestore,  v ktorom  zaregistroval,  že  uspeje.  Niektorí  ľudia
opisujú akúsi ženu odetú v bielo-modrých šatách, iným sa zdá,
že vyzerá ako princezná. Podaktorí ľudia tvrdia, že sa pri nich
tá bytosť zjavila celkom blízko a pozorovala ich. Dokonca sa
vraj niektorým snažila aj niečo povedať. No nepodarilo sa jej
vytvoriť ani jedno zrozumiteľné slovo. Bolo počuť len syčanie,
chrapčanie  alebo  akési  slabé  pišťanie.  Mnohí  tvrdia,  že  to
zjavenie nevie rozprávať ľudskou rečou. 

Prešlo  niekoľko  desaťročí  a  stále  sa  to  nekončí.  Mnohí
obyvatelia si už na to utrpenie zvykli a ani neprotirečia rôznym
nariadeniam, ktoré sa ustavične menia.  Poctivo chodia každé
ráno  so  svojimi  deťmi  do  školy  a  poobede  zo  školy.
V minulosti policajné oddiely zopárkrát vtiahli aj do blízkych
lesov  nad  mestom,  poväčšine  to  bol  zásah  organizovaný
a plánovaný, ale občas reagovali na danú situáciu aj vzdorovito
bez akejkoľvek pripravenosti. Poniektorí z policajtov sa nikdy
nevrátili  späť,  hlavne,  ak sa rozhodli  konať na vlastnú päsť.
Nikto nevie, čo sa s nimi stalo. A preto málokto naberie odvahu
ísť hľadať túto „princeznú smrti.“ 

Život  v  našom  meste  sa  pomaly  vlečie  ako  v  lete  na
saniach.  Bezdetné  páry si  žijú  bezstarostne,  ale  tie,  čo majú
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svoje ratolesti,  žijú vo večnej neistote a v strachu. No zatiaľ
nikto  neprišiel  s  reálnym  a  zmysluplným  plánom,  ako  raz
a navždy zlikvidovať krvilačnú beštiu. Aj deti si akoby zvykli,
že podivné udalosti sú súčasťou ich života a často sa cez deň
hrali tak, že napodobňovali beštiu a vydávali piskľavé zvuky.
Ľudia verili, že cez deň sú deti vo väčšom bezpečí a v podstate
nič zlé sa im nemôže stať. Naše sídlisko bolo preľudnené a detí
tu bolo neúrekom. 

Keď sa večer zotmelo, často sme sa hrávali na chodbách
paneláku, naháňali sme sa po vysokom schodišti a vybehli sme
až na jedenáste poschodie. Na samom vrchu, kde sa nachádza
strojovňa, sme ticho sledovali nočný svet z výšky a čakali sme,
kedy  sa  objaví  striga.  Stačilo,  že  občas  niečo  preletelo  za
oknom, hoci  to  bol  nejaký nočný vták,  a my sme zakaždým
vykríkli  od  strachu.  Bola  to  naša  obľúbená  nočná  zábava
takmer  v každom  paneláku  nášho  sídliska.  Zábava  sa  však
skončila zakaždým, keď sme sa dozvedeli, že zmizol niektorý
náš kamarát alebo kamarátka hoci aj z inej časti nášho mesta.
Vtedy sme nenabrali odvahu vyjsť na samý vrch schodišťa až
do strojovne. Boli sme deprimovaní tým, čo sa stalo. Aj rodičia
nám stále doma opakovali, aby sme sa večer nezdržiavali pri
okne  vo  svojej  izbe.  Od  pondelka  do  piatku  stále  v  rádiu
o siedmej  hodine  večer  informovala  hlásateľka  detským
hlasom (aby sme my deti  pochopili  závažnosť situácie),  kde
a v akej  časti  mesta  práve zmizol  niektorý náš rovesník.  VB
stále hliadkovala medzi panelákmi so zapnutými majákmi, aby
si striga nedovolila priblížiť sa k našim obydliam. 

Najprv sa zodpovední predstavitelia našej krajiny snažili
zo  všetkých  síl  zatajiť  dianie  v  našom  meste  pred  celým
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socialistickým  blokom,  hlavne  pred  Sovietskym  zväzom.
Jednak, aby nevznikla panika, jednak pre vedenie v Moskve by
to bola prisilná antireklama, čo by istotne využili v západnom
svete,  a jednak v socialistickej krajine sa nesmeli  diať takéto
prozápadné veci, pretože život v nej mal byť ukážkový pre celý
svet.  No  naše  mesto  tým  trpelo,  lebo  dlhodobo  žilo  pod
terorom nevypočítateľnej a krutej beštie (podľa niektorých ľudí
ohavy, ale podľa iných peknej ženy). Okrem nášho mesta sa
nikde inde nevyskytla ani jedna správa o tom, čo sa u nás deje. 

V jeden deň hneď ráno po začiatku vyučovania vyhlásili
v školskom  rozhlase  zákaz  vychádzania  z  tried.  Hneď  sme
vedeli, že sa zase niečo stalo. Z tretej B sa do školy nedostavila
žiačka Helenka. A tú som zbožňoval. Často som ju sledoval,
keď postávala na chodbe pred triedou a bavila sa so svojimi
spolužiačkami.  Helenka  bola  blonďavé  až  bielovlasé  dievča
s priezračnými  modrými  očami  a  výraznými  perami.  Stále
bývala oblečená v pionierskej rovnošate tak, ako aj my všetci.
Modrá sukňa jej ladila s bielymi teniskami a červená šatka bola
vždy dokonalo uviazaná na krku. Mala prezývku Heli. Dumal
som nad tým, či si šatku každé ráno viaže sama, alebo jej pri
tom pomáha jej mama. Najpríjemnejšia spomienka na ňu, ktorá
sa mi vryla do pamäti, súvisí s okamihom, keď som stál opretý
o stenu a  rukou som klepkal  po radiátore,  lebo vtedy si  ma
všimla  po  prvýkrát  a  usmiala  sa  na  mňa.  Naposledy  si  ju
pamätám, ako vyšla z kabinetu našej triednej učiteľky a niesla
malý kvetináč do triedy. Dôsledne upravená ako vždy, oddaná
pionierka, členka Socialistického zväzu mládeže.

V ten  deň,  keď  nedošla  do  školy,  riaditeľ  s  učiteľkami
prechádzal po každej triede osobne a počítal žiakov. Chcel si
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overiť, či nechýba ešte niekto iný. Okolo obeda nám dovolili
vyjsť  z  tried  na  prestávku  a  prechádzať  sa  po  školských
chodbách.  Okolo  školy  bolo  počuť  húkanie  áut  VB.  Po
zmiznutej Helenke nenašli ani jedinú stopu. Po tomto dni som
sa zaprisahal, že raz tú obludu nájdem a spočítam jej to všetko,
čo napáchala. A za to, že zmizla Heli, ju zamordujem a hodím
do  rieky,  ktorá  tečie  cez  naše  mesto.  Asi  takú  túžbu  malo
mnoho z nás, vybojovať spravodlivosť a zahlušiť strigu. 

Po  Helenkinom  zmiznutí  vláda  nariadila  uzavrieť  naše
mesto.  Zo  ZSSR  po  prvýkrát  prišli  na  pomoc  špeciálne
policajné  a  obranné  zložky.  Zodpovední  predstavitelia  boli
presvedčení, že vďaka špecialistom a rýchlemu zásahu nájdu
a zlikvidujú beštiu  a  všetko sa konečne vráti  do normálnych
koľají. Už bolo naozaj dosť strachu a samotní príslušníci VB už
boli  poriadne  naštvaní.  Cez  naše  mesto  sa  prehnal  sprievod
obrnených  automobilov  a  dokonca  aj  jeden  tank  pre  každý
prípad, ak by bolo treba niekomu kryť chrbát. Bol pekný jarný
deň,  a tak  žiaci  s pedagógmi zo všetkých škôl  aj  súdruhovia
a súdružky  KSČ  šli  na  námestie  privítať  ten  oslobodzovací
sprievod.  Po  hlavnej  ceste  na  námestí  prechádzali  ruské
obrnené  transportéry  a  v  gazíkoch  bez  striech  stáli  ruskí
policajní  predstavitelia  a  mávali  na  všetky  strany.  Dav
prevolával: „Nech žije Sovietsky zväz a KSČ!“ Ľudia mávali
vlajkami a tešili sa, že sa blíži vykúpenie z pohromy, ktorá dávi
mesto.  Ponad  naše  hlavy  prelietaval  aj  vojenský  vrtuľník
a s burácajúcim ohlušujúcim rachotom letel  smerom k lesom
nad naším mestom. Ten deň si pamätajú všetci moji rovesníci,
ktorí bývali v meste. 
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Napriek  veľkému  humbugu  v  súvise  s  prezentovaním
špeciálnej vojenskej a policajnej techniky, išlo o akciu týkajúcu
sa  len  nášho  mesta.  Všetko  prebiehalo  v prísnom  utajení
a v médiách nebola žiadna zmienka o tejto akcii.  Márne sme
zapínali  rádio  a  čiernobiely  televízor,  v  ktorom  často  bolo
vidieť len televíznych duchov, lebo obraz bol veľmi nekvalitný.
Vo  večerných  správach  stále  len  opakovali  úspechy
Komunistickej strany, ale o tom, čo sa dialo v našom meste,
nebola ani zmienka. V ten večer po prehliadke sme boli všetci
šťastní a dobre sa nám zaspávalo, lebo sme verili, že Rusi to
dajú do poriadku a strigu zneškodnia. 

Avšak ako to celé dopadlo a aký to malo priebeh, sme sa
už  nikdy  nedozvedeli.  Niekto  roztrúbil  do  éteru,  že  striga
všetkých policajtov a vojakov roztrhala na kusy a nikto živý sa
z lesov  nevrátil.  Zvesť  o  zlom  výsledku  celej  operácie  sa
rozšírila medzi ľuďmi v našom meste, keď sme boli ešte deťmi.
No dnes  už  nikto  nevie,  či  bola  pravdivá.  Za  socializmu sa
negatívne správy na verejnosti oficiálne nikdy nevyhlasovali.
Preto si  dnes myslím,  že to nebola celkom pravda,  iba blud
rozšírený  do  éteru.  Po  večeroch  som  už  len  počúval  malý
tranzistor  na  batérie,  ktorý  som  dostal  na  Vianoce  pod
stromček. Často som myslel na Heli a na to, čo sa jej vlastne
mohlo stať. Predstavoval som si, ako jej striga ubližuje a ako ju
niekde v lesoch mučí. Bola to desivá predstava. Znova a znova
sme chodili ráno do školy pod ochranou VB a teror zo strany
strigy nemal konca. Nedokázali ju poraziť ani súdruhovia zo
Sovietskeho  zväzu.  Neprišli  na  žiadny  plán,  ktorý  by  bol
úspešný. A čas sa vliekol v znamení straty a plaču blízkych,
ktorí prišli o svoje ratolesti.
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Vážený čitatelia. 

Teší ma, že vás môj príbeh zaujal a dočítali ste sa až sem.
Takisto vám vopred ďakujem za vašu podporu v mojej tvorbe.
Snažím sa stále napísať príbehy, ktoré oslovia všetky kategórie

čitateľov aj tých náročných. Verím, že sa vám všetky moje
knihy budú páčiť. Dnes mám na konte spolu 33 slovenských
titulov, mnoho zahraničných v rôznych jazykoch. Je to vďaka

vášmu záujmu o moju tvorbu. 

Kompletnú verziu e-knihy „Striga“ si môžete kúpiť/stiahnuť na
stránke: www.1000knih.sk
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