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ÚVODNÍK
Vitajte na našej základni

	 „Najprv	 stručne	z	 jej	histórie:	O	chýbajúcom	slovenskom	SF	časopise	 sme	 sa	bavili	 s	 tech-
nickým	inžinierom	Arceym	niekedy	v	marci	cez	gtalk	(určite	to	bolo	ešte	v	čase,	keď	základňa	Fantá-
zia	vyzerala,	že	v	pohode	existuje).	Chceli	sme	niečo,	čo	by	môj	dovtedajší	projekt	vesmírneho	telesa	
Istrozin	posunulo	na	inú,	profesionálnejšiu	úroveň.	A	pridali	sme,	že	pokojne	by	sa	za	vstup	do	kolónie	
mohlo	platiť.
	 Zohnať	spolupracovníkov	nebolo	ťazké.	Kolegovia	z	personálu	Istrozinu	sa	pridali	radi,	Kika	
sa	ujala	stránky,	plus	som	oslovil	Juraja	Maxona	s	prosbou	o	obálku	a	článoček	–	a	ten	rád	vyhovel.	
Ďalší	spolupracovníci	sa	pridávali	postupne	–	tak	napr.	Martina	Pilcerová	pomohla	s	obrázkami	v	logu.	
Plus	nám	zahralo	do	nôt	vydanie	antológie	„Farby	strachu“,	z	ktorej	máme	najdlhšiu	poviedku.	(Viacero	
faktov	tu	pripomína	vznik	Fantázie		nie	len	prebratie	poviedky	z	práve	vychádzajúcej	knižky,	ale	aj	napr.	
Maxonova	obálka		na	nultom	čísle).
	 A	čo	si	teda	pri	nultej	návšteve	môžete	pozrieť?	Poviedku	o	(relatívne)	neďalekom	Marse	pred-
stavuje	Andrzej	Pilipuk.	Spomínaný	text	z	antológie	„Farby	strachu“	je	novela	Alexandry	Pavelkovej	
„Farba“.	Zvyšné	tri	poviedky	sú	finálové	zo	súťaže	„Poviedka	za	33“	na	tému	text	piesne.	Verím,	že	vás	
zaujmú.
	 Z	publicistiky	by	som	okrem	rozhovoru	s	autorom	zahraničnej	poviedky	upozornil	ešte	na	re-
cenziu	Zrodenie	planéty	opíc,	 článok	o	 seriáli	Hra	o	Tróny	a	 taktiež	Rogerland,	ktorý	bude	naďalej	
pokračovať	práve	v	našej	kolónií.
	 Na	záver	ešte	odpoveď	na	otázku,	prečo	vstup	na	základňu	nie	je	platený.	Bude	to	tak	iba	pri	
nultom	čísle,	aj	to	z	dôvodu,	že	vydavateľ	odskočil	tesne	pred	publikovaním.	Do	prvého	čísla	už	však	
chceme	nájsť	nového	a	ľuďom,	ktorí	sa	na	práci	na	základni	podieľajú,	zabezpečiť	aspoň	nejakú	mzdu.	
Koľko	to	bude	môžete	ovplyvniť	aj	vy	–	pravdepodobne	čoskoro	na	stránke	nájdete	anketu.	A	na	vaše	
ohlasy	sme	zatiaľ	zvedaví	na	mojej	adrese	martin.kralik@gmail.com.“

Martin Králik, miestodržiteľ
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ALEXANDRA PAVELKOVÁ
FARBA

 V jeho očiach by sa mohla kúpať dúha, keby si chcela občerstviť 
háv vyblednutý neskorým letným slnkom. Perleťovo bledé nozdry sa  mu          
chveli od potlačovaného vzrušenia. Snáď neistota alebo nedočkavosť, 
snáď strach ako ho prijmem spôsobovali vlnenie jeho lícnych svalov, 
pokrytých hebkou kožou bez jediného chĺpka. Plné dievčenské pery vábili 
na zahryznutie. Zaťal som päste, aby som umlčal šteklenie v bruchu.
 „Je príliš mladý,“ namietol som hlasom takým chrapľavým, až som 
sa zaň hanbil. 
 „Luciano je starší ako ty, drahý Alessandro, keď si namaľoval svoju 
prvú Madonu. Pohliadni na to klenuté čelo, na lúč jeho pohľadu, či snáď 
neukrývajú predstavy génia?“
 Nechcel som súhlasiť, ale Giulianove zrenice boli naplnené pálčivou 
túžbou. Všetko robil s vášňou a hlavne rýchlo a hneď. 
 „Odpusť, pane, veľmi si ctím tvoj úsudok, ale ja už neberiem žiakov.“  
 „Ale choď, Alessandro, Kristove roky dnes nie sú žiadna staro-
ba. Predsa ma neodmietneš, teraz keď som upustil od svojich záujmov                 
a rozhodol som    sa podporiť umelcov podľa vzoru môjho brata. Mimocho-
dom, kto ti stál modelom ako Flóra? Veľmi príťažlivá dáma.“ 
 „Slečna Lucrezia Toscaniová.“ 
 „Malá Toscaniová? Tá vyrástla... Umenie si zrejme naozaj zaslúži 
viac pozornosti.“ 
 Zaváhal som. Je pravda, že mladší Medici obdivoval skôr alchýmiu 
ako maliarstvo, ale túto jeho slabôstku nik nebral vážne – už len preto,     
že rodinu stáli ďaleko viac peňazí jeho milenky a kone. 
 Giuliano sa na svojho chránenca povzbudivo usmial a potom žmurkol 
na mňa. „Ty mi dáš na neho pozor. Urobíš z neho najväčšieho umelca, aký 
kedy prišiel do Florencie.“ Trochu sklonil hlavu a temne hnedé kučeravé 
vlasy sa mu preliali cez tvár. „Marco súhlasil, že tu môže bývať, aby ste    
si boli nablízku. A ty, snáď by si neodmietol starého priateľa,“ povedal poti-
chu. Jeho uprený pohľad preťal blesk a mňa zamrazilo v chrbtici. 
 „Netušila som, že máme hostí.“ 
 Ten hlas zafarbil vzduch v prednej sále vôňou zlatistých ruží. Vždy 
chodila potichu, čipky na leme jej šiat nečujne poláskali mramor sch-
odiska. Neobzrel som sa; k pichnutiu pri srdci mi stačil odraz jej pôvabu
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v Giulianovej tvári. 
 „La bella Simonetta,“ povzdychol si vojvoda a ponáhľal sa, aby 
jej ponúkol oporu. „Nemôžem sa zdržať v tvojom dome, kráľovná, hoci             
by som si radšej ustlal hoci aj na slame v stajniach, len aby som sa nemu-
sel vzdať tvojej blízkosti.“ 
 Biele líca panej pokryl purpur, trošičku sa odtiahla, aby si odkašľala, 
ale jej rúčka zostala v Giulianovom zovretí o niečo dlhšie, než bolo potreb-
né. „Tvoja milosť, uvádzaš ma do rozpakov. Nepatrí sa, aby vydatá žena 
prijímala lichôtky od cudzích mužov.“
 „Zahrnul by som ťa aj inými darmi, nielen slovami, kráľovná moja. 
Ale už musím ísť, do budúceho týždňa je potrebné zariadiť veľa vecí kvôli 
turnaju. Budem bojovať pre teba. Prídeš, však?“
 Sklopila zrak, ale poznal som ju príliš dlho na to, aby predo mnou 
dokázala ukryť pobavený úsmev. „S manželovým súhlasom, pane.“ 
 Vojvoda ukázal zuby, na kratučký okamih sa podobal vlkovi. „Keď       
sa Marco Vespucci bude zdráhať, požiadam ho sám. A ty, Alessandro, ako 
si sa rozhodol?“ 
 Zaťal som čeľuste a uklonil sa. „Ťažko ti môžem niečo odmietnuť, 
tvoja milosť.“ 

* * * * *

 V povetrí ešte stále voňal duch Vianoc, aj keď karneval a po ňom     
pôst sa blížili každým dňom. Pritiahol som si kabát tesnejšie – už nie 
som taký mladý, aby som si mohol dovoliť pobehovať po ulici prostovlasý            
a s ledabolo zapnutými gombíkmi. Keď som Lucianovi, kráčajúcemu              
po mojom boku, venoval kradmý pohľad, musel som sa uškrnúť – jeho 
nezahalené dlhé kadere sa studenému vetru priamo ponúkali. 

Alexandra Pavelková	 sa	 narodila	 25.augusta	 1966	 vo	Zvolene,	 ktorému	 ostala	 verná	 a	
býva	tam	aj	v	súčasnosti.	Je	to	na	Slovensku	najznámejšia	spisovateľka	scifi	a	fantasy	lit-
eratúry,	recenzentka	a	prekladateľka.	Je	držiteľkou	mnohých	ocenení	(víťazka	CKČ,	Ceny	
Fantázie,	O	nej	fantasy...),	bola	pasovaná	za	Rytiera Fantázie	a	je	dvojnásobnou	nositeľkou	
titulu	Lady Fantasy.

Medzi	jej	najznámejšie	diela	patria	romány	Piesok vo vetre,	trilógia	Miešancov	(na	ktorej	
spolupracovala	so	Štefanom	Konkolom)	a	príbehy	o	Vimke,	ktoré	vyšli	v	dvoch	zbierkach	
poviedok	v	Čechách	a	prvá	z	nich	aj	na	domácej	a	poľskej	scéne	. Jej	poviedky	boli	publiko-
vané		v	mnohých	zbierkach	a	antológiách.

Poviedka	Farba	bola	súčasťou	antológie	Memento mori	a	patrí	k	predným	dielam	zborníka	
Farby strachu.	Rozpráva	nám	príbeh	o	tom,	ako	môže	byť	talent	nebezpečný...
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ných radoch, uvidel som Domenica Ghirlandaia. 
 „Vylez hore,“ poduril som svojho žiaka. 
 Cez jeho ešte stále detskú tvár sa prehnal mráčik nevôle. Ráno vraj 
dohotovil svoju prvú veľkú úlohu, aj keď som ho zatiaľ neuvoľnil z tieňovania 
záhybov látok na mojich obrazoch. Za posledný týždeň sa veľmi nevyspal. 
Vedel som, že potajomky pracuje vo svojej izbe za svitu mesiaca, aby 
ušetril    za sviece. Nemohol sa dočkať, kedy uvidím jeho prácu, ale nemal 
som chuť začínať deň nepríjemnosťami. Veď čo ak sa mi žiakovo dielko 
nebude páčiť? 
 „Pozriem sa na to večer, sľúbil som ti to predsa.“ 
 Sklopil pohľad s takou pokorou, až som sa musel usmiať. Ach deti, 
ako im závidím. Toľko prebdených nocí – a žiadne kruhy pod očami. 
 Domenico sedel na jednom z najlepších miest. Na kolenách držal 
dosku s uhlíkmi zabalenými v hodvábe. Zazrel som niekoľko skíc mladých 
žien s lícami sfarbenými od vzrušenia, kým ich môj priateľ zakryl dlaňou. 
 „Stále hľadáš svoju Madonu?“ 
 „Hej,“ zaškeril sa. „Každý ju nenájde vo svojom baráku.“ 
 „To nie je môj dom.“ 
 „Nie, ty tam len bývaš – maľuješ, ješ, skôr a ktovie čo ešte, keď         
je starý Vespucci na cestách...“ 
 „Čuš, ty sviniar. Aspoň pred tým chlapcom.“ 
 V skutočnosti som sa nehneval. Vedel som, že Domenico to ne-
myslí vážne, že ma podpichuje práve preto, lebo Simonetta je pre mňa 
nedostupná. Keby z mojej náklonnosti niečo skutočne vzišlo, nechal                          
by si to pre seba. Mal som ho rád, spájalo nás mnohé. Obaja sme synovia 
remeselníkov, pozdvihnutí mecenášom vďaka nášmu talentu. 
 „Hej, pozri, tam ide,“ jeho tučný prst zamieril k najväčšiemu chumáču 
ľudí. 
 Ako keby sa otvorilo more a pena vyniesla na hladinu lastúru s per-
lou – všetko obyčajné a nepekné ustúpilo, aby urobilo miesto kráse. Odetá 
do kožušín a čipiek sa ladným krokom preniesla na svoje miesto. Me-
dené vlasy jej žiarili v sporých slnečných lúčoch. Keď míňala lóžu vojvodu,        
na chvíľočku spomalila a ja som zachytil jej pohľad, strieborný blesk, 
ktorý zažína v duši oheň. Mnoho mladíkov i mužov v dôstojnejšom veku             
sa rozbehlo tým smerom, aby jej zložilo poklonu, ale vľúdny úsmev mojej 
pani sa ich žiadostivosti vysmieval. Usmial som sa tiež, pre seba. Nik-
dy nepoškvrním česť môjho dobrodinca, muža, ktorý mi poskytol strechu 
nad hlavou – ale ja, na rozdiel od tamtých rozkošníkov predháňajúcich                
sa v lichôtkach, ju môžem vidieť každý deň. A maľovať, kedykoľvek chcem.
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 „Zaľúbený muž a neopätovaná láska – hotové nešťastie,“ zamumlal 
Domenico. 
 „Naopak, ja som šťastný,“ oponoval som. 
 „Veď som nemyslel teba, somár. Ale pozri na tých bláznov, pokojne     
by sa kvôli nej pobili hoci aj tu, pred všetkými.“ 
 Našťastie, ako keby sa čakalo len na Simonettin príchod, zazneli 
fanfáry a turnaj sa začal. Pustil som sa rozhliadať okolo seba a nasávať 
očami obrazy. Súboje ma nezaujímali - dokonca ani keď proti svo-
jim súperom štartoval Giuliano. Ľudia, ľudia a kone bolo to, kvôli čomu                           
som sem chodil. Obláčiky pary sa niesli od pyskov zadýchaných žrebcov, 
ich koža spotená námahou sa leskla. Vír sluhov krúžil ako včely v úli, aby 
uchránil ušľachtilé zvieratá a ich jazdcov pred prechladnutím.
 Mal som to rád. Zahalený v teplom kabáte som dokázal celú večnosť 
pozorovať živé bytosti v ich nádhere i úpadku. Ani som nevnímal, ako rých-
lo utekajú hodiny, len striedajúci sa súťažiaci mi poskytovali akési zdanie    
o čase. Zmes farieb sviatočných odevov, telá v mnohých podobách pohy-
bu, vzrušené výrazy tvárí divákov i súťažiacich. Tam radosť, hrdé uspoko-
jenie, inde napäté očakávanie. Tamto zlosť, sklamanie alebo bolesť spôso-
bená nielen zlomenými rebrami, ale aj pochrámanou ľudskou pýchou. 
Stačí trochu vyjsť medzi ľudí a človek aby zatváral oči pred nekonečnou 
inšpiráciou. 
 „Musíš sa pozerať,“ prehodil som smerom k Lucianovi. „Keď                   
sa naučíš vnímať to, čo je vidno, máš z polovice vyhrané. Potom sa musíš 
naučiť vidieť aj to, čo vidno nie je. Počúvaj a premýšľaj – a predstav si,   
ako by si namaľoval napríklad praskanie ratiska.“
 Prikývol, očarený drsným súbojom, ktorý predvádzali dvaja muži  
pod nami. Vyzeral byť ľahostajný voči plachým pohľadom dievčat, ktoré 
jeho svetlá hlava a hladké líčka priťahovali ako medový koláč muchy. 
Každú chvíľu sa našla nejaká, ktorá pred prísnym zrakom svojho otca 
našla odvahu poslať môjmu žiakovi ľúbezný úsmev s prísľubom spochyb-
nenej nevinnosti. 
 Mladosť. Koľko toho čakajú - a koľko dostanú. 
 „Pozri sa, Lucrezia. Máva ti,“ upozornil ma Domenico. 
 Kývol som urodzenej slečne, ktorá mi stála už niekoľkokrát. Hrdzavé 
vlasy a pehy na lícach ju predurčovali do vlahých jarných lesov. Stále ich 
vidím orámované brečtanom, nežnými lupeňmi kvetov; veniec zo skorých 
kvietkov okolo šije, šaty stiahnuté v páse popínavou ružou a rozkvitnuté 
ruže v náručí... 
 „Rojkovia, ktorí nerobia nič poriadne, len vyžierajú svojich dobrodin-
cov,“ zaškrípal mi za chrbtom cudzí hlas.
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Pietro Badio vyzeral, ako keby mu mal každú chvíľu odpadnúť vršok hlavy. 
 „Budú problémy,“ Domenicove pery sa takmer dotýkali môjho ucha, 
aby prekričal ovácie davu. Tam dolu práve zvíťazil mladší z Mediciovcov  
a vzdával hold svojej – a mojej – kráľovnej. 
 Pokrútil som hlavou. „Tu sa nič neodvážia,“ povedal som, aby som 
si dodal odvahy. Ale jedno mi to nebolo – päť šesť kolohnátov, ktorí Pietra 
sprevádzali, som prehliadnuť nemohol. 
 „Pozri, Luciano,“ Ghirlandaio sa naklonil ponad dosky k môjmu 
žiakovi a s predstieraným šepotom zareval: „Dobre si tú tvár zapamätaj. 
Príde ti vhod, keď budeš potrebovať namaľovať nejakého diablika, alebo 
hoci hriešneho úbožiaka pod kopytami Lorenzovho koňa. 
 „Ty...“ zaskučal Badio a počul som tlmený úder, ktorý Pazziov 
chránenec uštedril Domenicovi do chrbta. 
 Ale môj priateľ mal pravdu – tu, medzi toľkými ľuďmi, sa úlisný právnik 
k ničomu neodhodlá. Badia sme poznali dobre, preto sme si dávali dobrý 
pozor, aby sme sa pri odchode držali pokope a pokiaľ možno obklopení čo 
najväčším množstvom ľudí. Napriek tomu som na zátylku cítil jeho pohľad, 
jeho dych. Nepáčilo sa mi to. Stačilo, aby niekto z Pietrových poskokov 
nazbieral odvahu vkliniť sa do davu a nechať ostrie dýky v mojich rebrách 
– nikto by si to ani nevšimol. 
 „Zdrháme, tadiaľto,“ Domenico ma potiahol za rukáv do Via di Santa 
Marta. 
 Stiahol som so sebou Luciana a chvíľku sme sa rýchlym krokom 
predierali zástupom, kým sme neosameli. Obzrel som sa. „Nikde ich nevi-
dím.“ 
 „Takto na ulici si skôr nakladú do gatí. Poď, tamto.“
 Pretiahol nás okolo sochy Svätej Marty, ku ktorej sa holuby a vrabce 
nesprávali príliš milosrdne. Zbehli sme po schodoch a tam sa zamiešali 
do ďalšej skupinky. Nechali sme sa unášať húfom roztatárených mladíkov 
do uličiek ponúkajúcich potešenie tela. Keď sa po mojej pravici objavili 
dvierka známej Krásnej panej, vpadli sme dovnútra. 
 „Tamto je miesto,“ ukázal som k oknu. 
 „Hej, Bella Donna, tá nikdy nesklame.“ 
 Sadli sme si tak, aby sme mali výhľad na dvere, a rozkázali si víno, 
pečené mäso a chlieb. Môj priateľ rýchlo podľahol okolitej dobrej nálade   
a nestále niečo mlel. 
 „Daj si, daj si,“ ponúkal Luciana, ale ten víno odmietal s odvolaním 
sa na svoj nízky vek. 
 „Ja v tvojich rokoch...“ nedal sa odbiť Domenico s lícami napchatými



bravčovinou a kapustou. Jeho obrazy viseli snáď v každom kostole, ale 
človek, ktorý ho nepoznal, ťažko uveril, že známy maliar svätých je v súk-
romí taký jedák a pijan.
 Ja som bol ticho. Po dni strávenom na kolbisku ma hluk v krčme 
unavoval. Víno však bolo sladké. Aj keď som si to vtedy neuvedomoval, 
popoludní som prechladol až do kosti a ružový mok sa mi teraz priateľsky 
prebíjal skrehnutými vnútornosťami. Vzduch v krčme nabitý smiechom      
a opileckým podpichovaním zastieral nepokojné predstavy. Za oknami už 
panoval večer. Sýty a trochu zvláčnený od vína som sa pristihol, že zaspá-
vam, keď sa Luciano nesmelo spýtal, či nie je čas ísť domov. Nepokojne 
sa mrvil, všetkými spôsobmi mi dával najavo, že by najradšej už konečne 
počul moje rozhodnutie o jeho obraze – či už ho pochválim alebo pohaním. 
 „Kde by si chodil, chlapče,“ zahundral Domenico. „Ber si príklad       
zo svojho učiteľa a jeho priateľov.“ 
 Prinútil ma podeliť sa s ním ešte o jeden krčah, kým sme sa postavi-
li na vratké nohy. Viac-menej podopieraný svojím žiakom som vykročil           
z krčmy. 
 Chladný vzduch ma trochu prebral. Pocítil som nutkanie prírody        
a nakrátko som sa zastavil pri prázdnom výklenku. Domenico nasledoval 
môj vzor, ale keď ho Luciano presvedčil, že sa opiera o bránku domu 
počestného mešťana, s kliatbami sa odkolísal o niečo ďalej. O chvíľu som 
počul, ako sa potkýna späť. Objal ma okolo pliec, snáď aby skôr našiel 
rovnováhu, možno si myslel, že ju potrebujem ja. Pravdupovediac sme   
na tom boli obaja rovnako. Vysoké múry úzkych uličiek odrážali nepravi-
delné zvuky našich krokov a Domenicov smiech. 
 Celou cestou rozprával zábavné historky. Hoci som mal podozrenie, 
že najmenej polovicu z nich som už tisíckrát počul, nebol som schopný 
prestať sa smiať s ním. Tých zopár neskorých chodcov sa nám vyhlo 
oblúkom. Bodaj by nie, keď Domenico bol ochotný každému na počkanie 
vykladať, čo si myslí o jeho výzore. Kým sme dorazili do blízkosti domu 
Vespucciovcov, schladilo sa a ostatní bezúhonní občania mesta už dáv-
no oddychovali v teple svojich spální. Tiež by som už najradšej zaliezol       
pod perinu.
 „Utíš sa, priateľu. Nech nás nezačuje Simonetta, moja pani.“
 „Hej, a hlavne neuvidí. A ani neucíti.“ Domenico si nahlas odgrgol.
 Pozrel som sa hore, pretože sa mi zdalo, že v jednom z tmavých 
okien sa blysla ženská tvár, ale bolo príliš tma na to, aby som naozaj 
niečo uvidel. Zahanbil som sa. Hoci záhrady v tejto ulici boli väčšie a domy 
stáli od seba v rozšafnejších vzdialenostiach, naše hlasy sa rozliehali 
hlasnejšie, než by som si prial. Nestojím o obsah niečieho nočníka za go-
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 „Ticho. Ticho, prosím.“ 
 „Čo sa bojíš, trasorítka, tá už bude dávno spať.“ 
 Spať. Pri tom slove som si uvedomil, aké mám ťažké viečka. A to 
som si ešte chcel prezrieť Lucianovu úlohu, sľúbil som mu to. 
 Potom som si uvedomil ďalšiu vec. Bol som opitý. Niekedy, keď som 
opitý, vidím dvojmo. Ale ešte nikdy som dvojmo nepočul. 
 „Je nás tu viac,“ zašepkal som. 
 „Čo?“ Zasmial Domenico a niekde v pozadí zaklapli okenice. 
 „Vidím, že po turnaji ste si dali druhé kolo.“ 
 Zarazil som sa, keď sa zo temnoty vylúpli načerveno opuchnuté oči 
a lesklé fúziky. Horko-ťažko som rozoznával Badiove črty, jeho tmavá koža 
splývala s nocou, ako keby sa v noci narodil a chcel v nej aj zomrieť. Tma 
za ním prepustila dvoch lumpov, ktorí ho sprevádzali aj popoludní. V uličke 
za nami zaškrípal štrk. Nemusel som sa obzerať, aby som videl ďalších 
dvoch. 
 V tej chvíli sa mi urobilo zle od žalúdka. Nie, nie som hrdina a pri 
predstave, že teraz chtiac-nechtiac musím prekonať malátnosť nôh                     
a závoje hmly pred očami, sa víno zmiešané s bravčovinou žiadalo                   
na vzduch. S takým žalúdkom nemožno bežať a na to, aby som udržal       
v ruke dýku, by som musel byť aj triezvejší. 
 A na dôvažok máme so sebou ešte aj to dieťa. 
 „Polámte im paprče, mládenci. Nech skúsia mazať tie svoje farbičky 
hoci nosom. Alebo niečím iným.“ 
 Hoci hlas Pietra Badia znel ľadovo, jeden alebo dvaja ničomníci      
sa zachechtali. 
 „Na nich!“ zareval nečakane niekto po mojej pravici. Rozbehnuté 
ťažké telo narazilo do Pazziovho právnika a strhlo ho k zemi. 
 Bohužiaľ, na to, aby sa pozbieral a zaútočil znova, už Domen-
ico nemal silu ani potrebnú rýchlosť. Dvaja darebáci mu prišliapli ruky. 
Priateľove nadávky prerušilo ostré prasknutie. 
 „Zložte aj toho druhého,“ precedil Pietro cez rozbité pery a na chod-
ník vypľul úlomky zubov. 
 Skôr, než som sa obzrel, mi na plece dopadla strašná rana. Zohol 
som sa a aj keď mi pravé rameno pripadalo ako kus dreva, siahol som       
k pásu po dýku. V otočke som mávol okolo seba a s potešením som zaz-
namenal bolestivý výkrik. Vzápätí mi zabrnelo v prstoch a čepeľ zazvonila 
na kamienkoch o kus ďalej. Jeden z Badiových mužov mi vykrútil ruku      
za chrbtom. Proti svojej vôli som vykríkol. Nato som dostal ranu kolenom 
do žalúdka a porúčal som sa k zemi. Inštinktívne som si pritiahol ruky 



k bruchu, ale skôr, než mi ďalší úder vyrazil dych, niekto vykríkol. Chcel 
som sa obzrieť. Kopanec do hlavy ma však na chvíľu poslal do sveta ne-
vidiacich. Kým sa mi rozjasnilo pred očami, pokiaľ sa teda v tej tme dalo 
vôbec niečo vidieť, niekto opäť skríkol, ticho a krátko. 
 „Domenico?“ zachrčal som a na jazyku som pocítil pachuť krvi 
zmiešanej s vínom. 
 Vzápätí sa nado mnou rozprestrel mohutný čierny tieň, v jeho ruke 
sa niečo zablýskalo, a v tom istom okamihu odletel nabok. Počul som 
hlasné chrupnutie, ako keď obrovské vajce dopadne na kameň. 
 „Alessandro?“ 
 „Čo je?“ Pomaly som sa posadil. V hlave sa mi usídlil kováč. Keď 
som si siahol na zátylok, pod prstami som zacítil krv. 
 „Alessandro, vstávaj. Musíme odtiaľ vypadnúť.“ 
 Domenicov hlas znel zrazu naliehavo, akoby všetka opitosť z neho 
vyprchala. Rozhliadol som sa okolo seba. Na dlažbe sa rozvaľovali štyri 
telá. Najbližšie z nich ležalo dve siahy odo mňa, aj v tme som sa dala 
rozoznať lesklá mláka pod prasknutým temenom. 
 Pocítil som závrat a skoro som znova spadol. „Domenico, ako si ich 
všetkých zvládol?“ 
 „Netrep sprostosti a dvíhaj sa. Ten tvoj chalan tiež prispel ranou, 
hľaď.“ 
 Pozrel som sa tam, kam smeroval jeho prst. Najskôr som tomu nev-
eril, také veci možno chápať iba ťažko. Stál tam jemne prehnutý v páse, 
po hladkých lícach sa mu rinul lesklý pot a kvapkal na studený chodník. 
V pravej ruke držal dýku, moju dýku, musel ju zdvihnúť potom, čo mi ju 
vyrazili. Čepeľ nebolo vidno, začiernenú zasychajúcou krvou. Keď pocho-
pil, kam upieram pohľad, vytiahol bielu vreckovku, dýku starostlivo otrel           
a podal mi ju. 
 Pokrútil som hlavou. Luciano schoval zbraň za svojím opaskom         
a pomohol mi vstať s otázkou, či mi nie je zle. 
 „To je v poriadku,“ povedal som, aj keď nič nebolo v poriadku. 
 „Badio utiekol,“ povedal Domenico. „Ale pochybujem, že by trtúlil 
niekomu sa pochváliť o tomto incidente.“ 
 „V poriadku,“ trval som na svojom. V tej chvíli som sa zlomil napoly 
a víno s bravčovinou ma navždy opustilo bez toho, aby sa dotklo špičiek 
mojich topánok. 
 V záhrade obďaleč zabrechal pes. 
 „No hej, no,“ skríkol po ňom Domenico a zobral ma pod pazuchu. 
„Chlapče, chyť ho z druhej strany, má dosť. A ideme, kým niekto nepríde.“ 
 „Čo tvoja ruka?“ 
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 Neviem, ako ma nohy doniesli domov. 
 Pred bránou sa môj priateľ zastavil. „Ty, chlapče, nikdy by som to    
do teba nepovedal. Zrejme si sa poriadne bál, čo?“ 
 Keď mladík prikývol, Domenico ho potľapkal po pleci a náhlivo          
sa rozlúčil. Ticho sme vykráčali pár schodov, aby sme nezobudili domácu; 
panebože, len nech ma takto nevidí Simonetta. 
 Keď som sa umyl a vypláchol si ústa, cítil som sa o trochu lepšie. 
Prinajmenšom o dosť lepšie na to, aby som si všimol, aký je Luciano 
nervózny. 
 „Si rozrušený, ale to je pochopiteľné. Maliari často vedú nočný život 
a my s majstrom Domenicom Ghirlandaiom sme už niekoľko pouličných 
ruvačiek zažili. Aj keď už dávno som stratil chuť na takýto druh rozptýle-
nia.“ 
 Ale Luciano pokrútil hlavou a ukázal dvere do svojej komôrky. Oblia-
lo ma poznanie, že stále čaká na môj súd, že potýčka s Badiovými ľuďmi 
bola pre neho hádam len prekážkou, ktorá oddialila ocenenie alebo po-
tupu jeho práce. 
 „Dobre, tak poď, nech to máme za sebou.“ 
 Chytil kľučku s chlapčenskou nedočkavosťou a bežal zapáliť 
našetrené sviece. Tancujúce svetielka zvírené našimi kabátmi odhalila mi-
estnôstku ako dlaň, kde sa sotva zmestilo lôžko, stôl s umývadlom, malá 
skriňa a maliarsky stojan. Vo vzduchu sa vznášala vôňa čerstvej farby       
a ešte niečoho iného, snáď potu, snáď plesniviny. Dočasný rám zahaľoval 
kus červenej látky, zľahka nariasenej tak, aby sa nedotýkala plátna. 
 „Môžeš,“ prikývol som Lucianovi na nevypovedanú otázku. 
 Hádam ani nedýchal, keď zobral okraj látky medzi dva trasúce           
sa prsty a stiahol ju dole. 
 Nahol som sa. 
 Nahol som sa ešte viac, pretože ma znenazdajky ovládol pocit, že 
môj zrak už nie je taký, aký býval. Zatočila sa mi hlava, zrazu som zatúžil 
otvoriť okná dokorán, aby som sa mohol slobodne nadýchnuť. Potom 
zovretie pri srdci povolilo a ja som bol ochotný pripustiť, že to, čo vidím, 
nie šaľba zmyslov, že je to skutočnosť, alebo nie tak celkom skutočnosť, 
ale výsledok ľudského snaženia. 
 Na obraze bol kôň. 
 Modročierna srsť sa mu leskla vlhkosťou. Ako sa jeho štíhle nohy 
mihali, porast pichľavej trávy sa uhýbal nabok, ale aj tak za uhľovými kopy-
tami kde-tu vystrekol chumáč polámaných stebiel. Niekoľko semienok mal 
zapletených aj v hustej hrive; tie, ktoré odleteli, hneď nahradili nové. Z očí



mu sálal strach. Mohutným hrudníkom rozrážal vzduch, dva mechy 
pľúc sa mu nadúvali, až mu z rozšírených nozdier unikalo hvízdanie.                            
V žilách na ušľachtilom krku búšila krv poháňaná vystrašeným srdcom. 
Snažil sa neobzerať, nie, on to nepotreboval. V povetrí bolo cítiť dážď. 
Nebo za žrebcom potemnelo od búrky, na pozadí najčernejších mrakov                  
sa odrážala žiara prvých bleskov. Rachot hromu, ktorý sa oneskoril len      
o sekundu, popohnal zviera vpred, ku mne. 
 Strhol som sa, keď som začul Lucianov hlas, hoci položil len tichú, 
bojazlivú otázku. Vystrel som sa a otrel som si čelo. 
 „Chrrrrmm,“ oznámil som mu. Keby som bol Savonarolom, povedal 
by som, že je hriech takto maľovať. 
 Spýtavo zdvihol tvár, na jeho bledej koži sa tiene hrali na naháňačku. 
„Zvolil si si jednoduchý motív, ale tvoja práca je veľmi... pôsobivá. Vidno, 
že si sa snažil, chlapče.“ 
 V jeho očiach sa zablyslo uspokojenie, ale pery sa nečujne 
dožadovali ešte niečoho viac, a tak som doložil: „Nabudúce skús ubrať 
čiernej a naopak, pridaj teplú farbu.“
 Otriasol som sa a vypotácal sa z jeho izbičky. S určitými ťažkosťami, 
čiastočne spôsobenými vypitým vínom, čiastočne únavou a ranou                      
od Badiovho hromotĺka, som dokrivkal k sebe. Len-len že som sa vyhol 
plne obsadenému svietniku a sfúkol plamienky. S pľúcami podráždenými 
od pálčivého dymu som popamäti rozvešal svoje šatstvo po nábytku, 
zaľahol do postele a pretiahol si cez tvár prikrývku. Pevne som stisol 
viečka, vankúš si pritisol k ušiam, ale nebolo mi to nič platné. Stále som 
ho videl pred sebou, stále som počul jeho sípavý dych. 
 Napriek tomu, že som sa snažil, do rána som nemohol zaspať.              
A v tých niekoľkých kratučkých záchvatoch spánku sa mi zakaždým sníva-
lo o bežiacom čiernom koni.

* * * * *

 Včera som hovoril s arcibiskupom. Bol na návšteve v Castelle.           
Je tvojou Primaverou uchvátený.“ 
 Takéto reči by som rád počúval aj častejšie, ale mramorový výraz Lor-
enzovej tváre moju radosť pridusil. Bol som nesvoj, následkom včerajška 
sa o mňa každú chvíľu pokúšal závrat. Popoludňajšie pozvanie do domu 
na Via Lata nebolo nič nevšedné, ale dnes som z neho nemal dobrý pocit. 
 „Príchod jari som namaľoval pre tvojho bratranca, pane. Ak nie je 
spokojný on, potom mi nezostáva nič iného ako pustiť sa do ďalšieho diela 
a snažiť sa byť lepší.“
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hovorí, že v živote nič krajšie nevidel, ale on nevidel ešte veľa vecí. A ar-
cibiskup ti odkazuje, aby si dar, ktorý si dostal do vienka z milosti Božej, 
radšej využíval na cirkevné motívy ako na takéto... rozprávky.“ 
 Natiahol sa po miske s ovocím. Ponúkol mi jablko, už poriadne 
zoschnuté, pretože ostatná jeseň bola už ďaleko za nami a budúca ešte            
v nedohľadne. Zdvorilo som odmietol. 
 „Mám v pláne začať nový obraz,“ postavil som sa. „Madonu.                     
S Ježišom a anjelmi.“ Oboma rukami som opísal tondo. Doprostred som 
zasadil hlavičku dieťaťa, s pohľadom zdvihnutým k tvári svojej matky ale-
bo až k aureole, vznášajúcej sa pod zlatým slnkom. Okolo som načrtol 
postavy štyroch alebo piatich anjelov a na spodok madonino lono, kde 
spočívali bucľaté detské nôžky. Vojvoda sledoval moje ruky a začal                               
sa usmievať. 
 „Mám ťa rád, Alessandro,“ povedal. „Poradil by som ti, aby                           
si si z arcibiskupových rečí nič nerobil, ale tak by sme prišli, ako vidím,           
o ďalšie skvelé dielo. Maľuj, ako sa ti páči, ty môj umelec.“ 
 V ľavom líci mi zašklbalo. Uklonil som sa a znova sa posadil. 
 „Aj keď arcibiskup má v niečom predsa len pravdu. Ja by som tiež 
ocenil, keby si svoj talent využíval iba pri práci so štetcom, a iné rúčky 
ponechal ľuďom, ktorým lepšie pristanú.“ 
 Spýtavo som nadvihol obočie, hoci som tušil, kam smeruje. 
 „Donieslo sa mi niečo o včerajšej roztržke,“ povedal tvrdo a zabodol 
do mňa neústupčivý pohľad. 
 Odkašľal som si. „Myslel som si, že práve Badio sa o tejto udalosti 
nebude nikomu zmieňovať.“ 
 „Však to ani neviem od toho právnika. Mám svoje zdroje informácií. 
Čo mi o tom môžeš povedať?“ 
 „Začali si už na turnaji,“ vyhŕkol som náhlivo. „Mysleli sme si, že 
sme sa ich zbavili. Ale počkali si na nás, až sa budeme vracať... od Krás-
nej panej. Boli sme trochu... potrundžení, vlastne si ani nepamätám, čo          
sa stalo.“ 
 „Zostal tam ležať jeden mŕtvy, Alessandro!“ zahrmel jeho hlas. 
 Vtiahol som hlavu medzi plecia. „Pravdupovediac som sa bál, že ich 
bude viac. Ale aj tak, my sme sa len bránili.“ 
 Prikývol. „Veď ja viem. Keď nemôžu na mňa, trúfajú si aspoň na ľudí, 
ktorí sú pod mojou ochranou. Vďakabohu, Pietro Badio o tom nehovorí      
a tí chlapi boli len zaplatení darebáci z ulice, takí sa v meste ľahko stratia. 
Ale ešte je tu jedna vec.“ Vojvoda zostal ticho. Zamyslene sa pohrával 
so stopkou jablka, ale ani on zrejme nemal chuť na ovocie. Trvalo hodnú 



chvíľu, než zdvihol pohľad. „Určite si spomínaš na tú dievčinu, čo ju našli 
mŕtvu neďaleko kostola San Lorenzo.“ 
 Hrdlo mi zovreli ľadové ruky. „Niečo som počul.“ 
 „To ma teší.“ Vojvoda pustil jablko späť do misy a dlaňami si pretrel 
tvár. Sivastú kožu mu pokryli fialové tiene, zrazu vyzeral oveľa unavenejší 
a starší. „Bál som sa, že budeš zapierať, že ju nepoznáš.“ 
 Zložil som si ruky do lona. „Nemám čo zapierať. Niekto mi o tom pov-
edal. Volala sa Francesca, stála mi tri alebo štyrikrát. Bola veľmi mladá, 
trochu divoká a splašená, ale veľmi pôvabná. Prispel som za ňu na omšu.“ 
 „Potom si jeden z mála, komu je jej ľúto. Nebudeme si nič predstierať, 
bola to ľahká dievka a peniaze od teba boli snáď jediné, čo si kedy zaro-
bila poctivou prácou.“ 
 Zahryzol som si do pery, pretože na to nebolo čo odpovedať. Navyše, 
poznal som Lorenza už dlho a nemohol som sa zbaviť pocitu, že to hlavné 
ešte nepovedal. 
 „To úbohé dievča nikomu nechýba. Našťastie. Lenže dnes ráno,“ 
zadíval sa von oknom, za ktorým sa už obloha začínala sfarbovať do pur-
purova, „našli Lucreziu Toscaniovú.“ 
 Vyskočil som. „Čože? Kde?“ 
 „V bráne domu jej otca. Ešte vraj bola teplá.“ 
 Predstavil som si jej belostnú šiju, po ktorej sa ako hady vlnili pletence 
ryšavých vlasov. Modré oči mala neustále plné slnka, v kútiku duše som 
vždy závidel mužovi, ktorému sa raz úspešný obchodník Toscani rozhodne 
zveriť život a česť tohto vzácneho kvetu. Zrútil som sa späť na stoličku. „To 
nedáva zmysel.“ 
 „Kurtizána a slečna z dobrej rodiny zavraždené v blízkosti kosto-
la svätého, po ktorom nesiem meno. Obe príležitostné modelky. Niekto 
by z toho mohol vyvodzovať závery, iný nie. Lenže Lucrezia bola dcérou 
váženého občana. Nie práve môjho priateľa. Jej rodičia sú zdrvení.“ 
 Úplne som chápal ich pocity. „Ale veď nikdy nevychádzala sama        
z domu! Aj keď som ju portrétoval, nenechávali ju samotnú, zakaždým       
ju sprevádzala teta...“ 
 „Kedy si s ňou hovoril naposledy?“ šľahol ma otázkou. 
 Zaskočil ma, začal som sa triasť, ale vykoktal som pár slov o letmom 
stretnutí na turnaji a o tom, že neskôr si našu pozornosť vyžiadal Badio     
a jeho kolohnáti.“ 
 „A potom?“ 
 „Išli sme domov, pane. Bol som trochu pošramotený a navyše som 
sľúbil svojmu žiakovi, že s ním preberiem jeho domácu úlohu. A potom 
som išiel spať, bolo už naozaj neskoro.“ Musel som sa chytiť operadla
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 „Dobre,“ jediné slovo prasklo vzduchom ako bič. Vstal a dlhými krok-
mi začal merať miestnosť tam a späť. „Upokoj sa,“ povedal, keď sa opäť 
pozrel na mňa. 
 Znelo to ako príkaz, tak som sa snažil poslúchnuť. 
 „Chcem, aby si ma pochopil, Alessandro. Obe zavraždené dievčatá 
boli tvoje známe, ktokoľvek ich môže obdivovať na tvojich obrazoch. 
Nemám záujem o to, aby si sa dostal do podozrenia. Každý vie, že si 
môj chránenec a priateľ. A ja si za súčasnej politickej situácie nemôžem 
dovoliť, aby sa moje meno vyslovovalo v súvislosti s nejakými nekalými 
činmi. Dúfam, že mi rozumieš.“ 
 Prehltol som hrču v hrdle a nemo som prikývol. 
 „To som rád. Ďakujem ti, že si ma poctil návštevou, ale už ťa nemôžem 
dlhšie zdržiavať. Odovzdaj, prosím, môj pozdrav pánovi Vespuccimu             
a jeho panej.“ 
 S poklonou som sa vypotácal von. Sluha sa ponúkol, že ma odpre-
vadí, ale poslal som ho preč, nechcel som, aby bol svedkom mojej sla-
bosti. V hlave mi trešťalo. Mramorové schodisko mi utekalo pod nohami, 
skoro som spadol, keď ma prebralo hlučné a rázne búchanie podrážok. 
 „Alessandro! Rád ťa vidím. Bol si včera na turnaji, videl si to?“ 
 Pár úderov srdca mi trvalo, než som pochopil, čo tým Giuliano myslí. 
„Áno, samozrejme, blahoželám k úspechu, môj pane.“ 
 „Už som unavený z toho stále zbierať plody víťazstva. Len v jed-
nom ma to,“ lišiacky sa usmial, „nikdy neprestane baviť.“ Zamyslene otočil 
pohľad k tmavnúcemu oknu a tým mi poskytol pohľad na svoj fascinujúci 
profil. Na perách mu pohrával úsmev, v kútiku úst mal vpísanú vrásku 
muža, ktorý smie dostať čokoľvek, o čo požiada. Vedel som, na koho mys-
lí, ale nechcel som na ňu myslieť s ním. 
 „Si ešte mladý a plný síl, tvoja milosť.“ 
 „Iste, kamarát.“ Otočil sa a chytil ma okolo pliec, očividne rozjarený 
ľúbeznou spomienkou, pretože týmto dôverným gestom ma poctil len 
málokedy. „A ako sa má môj chránenec? Pokročil už v učení?“ 
 Pred vnútorným zrakom mi preletela čierna konská hriva, dosiaľ som 
cítil jej vlhkú vôňu. „Pokročil, pane.“ 
 „A nezlostí ťa?“ 
 Predstavil som si Luciana, ako stojí pri plátne, trpezlivo a prácne 
nanáša farbu na záhyby plášťa Svätého Jozefa. Ako jeho detské oči sús-
tredene hladia tiene nariasených rúch a habitov, ako pracuje bez slova        
vo dne v noci podľa mojich pokynov. A vzápätí opäť vzduch zvírený čiernymi 
kopytami.



 Otriasol som sa. „Áno. Teda, nie, nezlostí. Ak mám byť úprimný, 
poslušnejšieho a tichšieho žiaka som nikdy nemal. A jeho talent je veľmi... 
osobitý.“ 
 Zdvihol dlaň, rokmi cvičenia so zbraňou stvrdnutú na kosť, a potľapkal 
ma po ruke. „No vidíš, a toľko si sa zdráhal. O peniaze si nerob starosti, len 
si zakaždým povedz koľko. Rád podporím nádejného umelca,“ zaspieval. 
Ešte raz ma poplieskal na rozlúčku a svižko vybehol hore po schodoch. 
 Nohy ma sotva vyniesli na vyľudnenú ulicu. Medzi domami pofu-
koval ma večerný chlad, cítil som sa, ako keby som bol nahý. Na chrbte       
mi naskákala husia koža. Potreboval by som sa napiť, a poriadne. Vrazil 
som ruky do vreciek a vydal sa k Domenicovmu bytu.

* * * * *

 Vzduch u Bella Donny bol nasýtený vôňou mäsa a dusenej zele-
niny – ako by si hostinský chcel v posledné dni pred pôstom nahradiť 
stratené tržby z nachádzajúcich týždňov. Chudý chlapec s páperím                                     
na brade obratne prekĺzol medzi obsadenými stoličkami a na náš stôl 
položil štedro naplnený džbán. Sklonil sa k Domenicovi, zašepkal mu                    
do ucha niekoľko slov a ukázal na skupinku hostí obďaleč. Pozreli sme   
sa tým smerom – v kožušinách oblečení kupci pozdvihli svoje čaše. Do-
menico im na znak vďačnosti venoval hlbokú poklonu, obom nám do-
lial a na diaľku si pripil so svojimi obdivovateľmi. Potom sa znova obrátil                   
ku mne. 
 „Takže Lucrezia je mŕtva.“ Prilepil sa perami o okraj pohára a doprial 
si hlboký glg. „Hej,“ odgrgol si. „Taká sladká dievka. Škoda krásneho tela, 
teraz zostane len červom.“ 
 „Takto nehovor, prosím ťa.“ 
 „Veď je to pravda. Starý Toscani teraz môže držať smútok toľko, 
koľko len chce. Mal ju vydať už pred dvoma-troma rokmi, aspoň by                            
si niečo užila.“
 „Toto nie je čas na žarty, Domenico. Lorenzo...“ znížil som hlas            
a nachýlil sa bližšie k priateľovi. „Lorenzo sa obáva, aby tieto prípady jeho 
nepriatelia nezneužili proti nemu. Skrze mňa. Vieš ako.“ 
 Mykol sa dozadu, až ho operadlo udrelo do chrbta, a rozkašľal sa. 
Potom jeho širokú tvár zaliala vlna pochopenia a kašeľ nahradil híkavým 
smiechom. „Teba?“ vychrlil, keď sa mu podarilo pochytiť dych. „Teba           
že by mali podozrievať? Sandríčka Jemnorúčku? Veď ty by si na také 
niečo nedokázal ani pomyslieť!“ 
 „Ticho, prosím ťa, ľudia sa po nás obzerajú.“ 
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 Tresol päsťou do stola, až krčah podskočil, ale predsa len sa tro-
chu utíšil a iba natriasajúce sa brucho prezrádzalo jeho pochechtávanie. 
„Veď je to na posmech. Taká hlúposť. Prečo nikto nepomyslí trebárs na 
mňa? To ja z nás dvoch som sviniar a sukničkár. Poznal som obe dievčatá,                
a keby som mal príležitosť, tiež by som si dal povedať, rozumieš. Čo tí 
o tom vedia, somári, ale víno nám kúpili dobré, to hej.“ Opäť sa otočil              
s čašou k prajným kupcom a naposledy zahulákal na pozdrav. 
 Zamrazilo ma, keď som sa pokúsil predstaviť si Domenica ako vraha. 
Uprel som pohľad na jeho veľké ruky. Aj vo svetle lampáša hrali dúhovými 
odtieňmi farieb, ktoré mu za tie roky vsiakli do kože tak, že sa už nedali 
umyť. V ramenách mal takú silu, že by dokázal zdvihnúť aj ten najťažší 
sud z dielne môjho brata. Nie, na neho otec nehľadel s ľútosťou, že ten 
chlapec je príliš chorľavý na to, aby mohol pracovať v rodinnom podniku. 
A  predsa sa maliari stali z nás oboch. Pretože obaja sme očarovaní nádh-
erou, ktorá nás obklopuje, príliš skutočnou, aby sme ju zatvárali za viečkami 
našich očí. Aj pôvabom žien. Možno má Domenico pravdu. Mohol to byť 
ktokoľvek, niet dôvodu na obavy. Francesca bola nesporne obľúbená 
medzi mužmi rôznych spoločenských vrstiev. Krásnu slečnu Toscaniovú 
zase portrétovalo mnoho maliarov, hoci nebola taká obdivovaná ako Si-
monetta. Moja Simonetta. 
 „Aha ho, dáko ti zmäkli oči. Zase ju v duchu vidíš, čo? Ja by som      
sa tiež pozrel, poviem ti. A nielen v duchu.“ 
 Z línií bukovej dosky stola posiatej škvrnami od vína znenazdajky 
vystúpili jej nahé plecia, pahorky bielych pŕs a jemne klenuté bruško zaha-
lené len do rieky medených vlasov. Potriasol som hlavou. „Si opitý.“ 
 „A čo je na tom zlé? Veď sme pri Krásnej panej! Zlé je to, že ty piješ 
príliš málo. Tu máš.“ 
 Dolial mi. Prikývol som a objal pohár oboma rukami, aby som nap-
ravil pochybenie. „Na jej zdravie.“
 „Na Ssssimonettu,“ zasyčal tak, aby sme to počuli len my dvaja. 
Bolo to naše tajomstvo. Tajomstvo, o ktorom vedela celá Florencia alebo 
prinajmenšom tí, ktorí videli aspoň dva z mojich obrazov. 
 Doháňal som, čo som zameškal, aby som čo najskôr vyplavil                    
z hlavy nepríjemný rozhovor s Medicim. Myšlienka na pani Vespucciovú 
sa vyplaviť nedala, mal som ju v žilách a v kostiach ukotvenú už roky. 
 „A ako ti ide robota?“ spýtal sa Domenico, keď sme načali ďalší 
džbánok. 
 „Svätý Jozef? Už by som s ním bol najradšej hotový, mám v pláne 
niečo nové. Madonu.“



 „Svätí sú predsa moja parketa,“ odsekol a obzrel sa, lebo jeho meno 
zavolala na dnešné počasie sporo odetá mladá dáma. Mala spoločnosť, 
preto jej len zamával a poslal vzdušný bozk. „Takže budeš poslušný chla-
pec, žiadne nahotinky? To ti musel arcibiskup poriadne šliapnuť na kurie 
oko.“ 
 „Nikto mi na nič nestúpil, len som mal proste taký nápad.“ 
 „Tak. Nápady, tých sa drž. Keď ti dôjdu nápady, zostane ti maľovať 
len to, o čo ťa požiadajú. A skončíš utopený vo víne. Na zdravie.“ 
 Zdvihol som čašu k očiam. Na červenej ploche sa odrážali plami-
enky sviečok, chvíľami vyzerali ako malé člny na večernej hladine jazera, 
inokedy ako odrazy bleskov. Zásvit spomienky: žiarivé čiary kľukatiace   
sa po temnej oblohe, vzduch voňajúci búrkou sa chveje od dupotu kopýt... 
Pustil som pohár a zapchal si dlaňami uši, ale nepomohlo to. 
 „Čo je s tebou?“ 
 Kováčovi zo včerajška spadlo kladivo a udrelo ma do zadnej strany 
lebky. Zvnútra. Chcel som sa napiť, aby som sa zbavil nepríjemností pos-
ledných dní. Ale namiesto toho ako keby víno pretrhlo hrádzu spomie-
nok, ktoré sa mi vracali jasnejšie, než bola skutočnosť. „Je to živé. Lu-
ciano     mi ukázal svoju domácu úlohu. To čo namaľoval, je živé, rozumieš 
mi? Keď sa dívaš na jeho obraz, máš pocit, nie, si presvedčený, že vidíš 
pohyb, že počuješ zvuky, dokonca cítiš vône. Keby som bol taký trúfalý,                         
že by som na toho koňa siahol rukou, prisahal by som, že sa prstami 
dotýkam spotenej srsti.“ 
 „O tvojich obrazoch tiež všetci hovoria, že sú ako živé.“ 
 „Toto nie je len ako, Domenico. Musíš to vidieť.“ 
 „Podľa mňa ti to všetko už lezie na mozog. Toho žiaka si si nemal 
brať. Príliš veľa pracuješ a ešte si aj všetko berieš k srdcu. Navyše 
tá potýčka včera večer a najviac zo všetkého tá tvoja dáma. Mal 
by si sa odtiaľ odsťahovať alebo jej rovno povedať čo a ako. Krásna baba 
je ako liek, čím dlhšie sa naň iba pozeráš, tým viac si chorý. Ale keď ho 
potom zoberieš do rúk a oblizneš fľaštičku...“ 
 „Domenico!“ 
 Udrel prázdnym pohárom o stôl. „Nemá to význam, ideme domov.“ 
 Kolísavo sa postavil, pripotkýnal sa až ku mne a zdvihol ma                      
zo stoličky. Z náhlej zmeny polohy sa mi zahmlilo pred očami, bol by som 
spadol nazad, keby ma nedržal za golier na kabáte. 
 „Pôjdeme, s útratou to vybavíme neskôr. Teraz pekne ľavá, pravá, 
vidíš, ako ti to ide. Treba sa ti len poriadne vyspať a najesť, kukni 
sa na seba, ako vyzeráš. A zajtra začína karneval, tak na robotu ani 
nesiahneš, jasné?“ 
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v kanáli a nechcel som, aby spomienky vyplávali späť na hladinu. 
 Skôr, než Domenico rozkopol dvere krčmy a vyviedol ma na čerstvý 
vzduch, zamumlal: „Hej, a keď už sme pri tom, dohodneš mi konečne         
u Simonetty sedenie? Aspoň raz – dvakrát, to bude stačiť.“

* * * * *

 Hoci to môj priateľ myslel dobre, nepočúvol som ho. Môj stôl 
sa od náčrtov priam prehýbal – jeden návrh prekrýval druhý. Za skice 
k intarziám pre urbinský palác som dostal náležitú zálohu, ale hoci ter-
mín odovzdania práce sa kruto blížil, stále som mal pocit, že som ešte 
ani nezačal. Na oddych nebolo času, každá hodina, ktorú by som strávil 
v posteli s mokrým  obkladom na čele, znamenala nenahraditeľnú stratu. 
Aj Luciana som až do večera vykázal do jeho izby pracovať na vlastných 
úlohách, aby ma nerušil pri tvorivom nadšení. Pravda bola ale taká, že som 
sa chcel zákazky zbaviť čo najskôr, aby som mohol pracovať na obraze, 
ktorého predstava mi ťažila dušu i myseľ. Madona so zlatou korunou... 
a s knihou. Madona s nežným pohľadom Simonetty Vespucciovej. 
 Nepamätám sa, že by som niečo jedol, snáď som si len z času načas 
ovlažil vysušené pery vodou z krčaha. Iba keď ma od práce vyrušilo nes-
melé klopanie na dvere, uvedomil som si škvŕkanie v žalúdku. 
 Pozrel som do dverí a v okamihu sa mi krv premenila na ľadové 
kryštály. Od náhlej slabosti som poklesol v kolenách. Ale keď sa bájoslovné 
postavy, ktoré sa teraz rozvaľovali v štôse skíc, rozutekali aj s mojimi pred-
stavami, spamätal som sa. 
 „Tú masku si si urobil sám?“ 
 Luciano prikývol. Čierne, umelo zlepené vlasy sa mu pritom prehr-
nuli do tváre a ukryli červený prísvit v očiach. Temný hodváb bol zvrásnený 
bezpočtom zručne rozmiestnených rýh a prepožičiaval tak maske výraz 
bolesti i krutosti zároveň. Neviem, na akom obraze videl môj žiak jazdca 
z Apokalypsy, ale sám by som ho nevedel spodobiť lepšie. 
 „Máš pravdu, vonku už začína šialenstvo. Pôjdeme sa najesť 
a napiť, čo povieš? A zabaviť sa, zatancovať si v uliciach. A študovať ľudí, 
na to nezabudni.“ 
 Spýtal sa ma, akú masku mám ja, ale musel som si s hanbou priznať, 
že som na ňu toho roku celkom zabudol. 
 „Masku počestného maliara,“ zasmial som sa a pretože muzikanti 
v bruchu začali hrať hlasnejšie, schmatol som čapicu a kabát. 
Noc sa ešte stále ponáhľala zaľahnúť na kraj a svojimi šípmi ostreľovala 



slnko, aby zapadlo čo najskôr. Keď sa jej to podarilo, v uliciach sa, na 
počesť mŕtveho pána dennej oblohy, rozsvietili lampáše. S prvými svetlami 
sa vyrojili farby. Zlatočervené plášte, strieborné sukne, dúhovo sfarbené 
perá a kožušiny. Od nášiviek na odevoch tanečníkov sa odrážali blesky, 
rovnaké ako spod obočia mladíkov strážiacich svoje vyvolené, s ktorými 
sa snáď už za svitu dnešného mesiaca vydajú na prvé dobrodružstvo. 
Keď sme ukojili hlad a prvý smäd, vplávali sme do pestrofarebnej rieky. 
Múry domov si medzi sebou podávali piesne a výskot mladých žien, aj keď 
o mladosti tu nerozhodovala hebkosť pleti, ale rýchlosť nôžok a ladnosť 
bokov. Len z času načas nejaká ohybná postava ustrnula v pohybe – nie 
viac ako na okamih, ktorý bolo potrebný pre letmé nadvihnutie masky 
a kradmý pohľad mojím alebo Lucianovým smerom. Jediná noc, keď bolo 
dovolené lákať na tajomstvo pôvabov ukrytých v perí, papieri a útržkoch 
látok, tajomstvo so sladšou príchuťou než býva otvorená všednosť 
manželskej spálne. Tu biela rúčka odhalila iskrivé oko, nezvyčajne modré, 
jeho žiara napoly zatienená ľanovými riasami; tam sa ukázal alabastrový 
nošťúrik kvapôčkami potu orosený, zvedavo vyzerajúci z okrúhlej, ešte 
detskej tváre. Dýchal som vzduch presýtený radosťou a túžbou, vrýval som 
si do pamäti každučký tvár, každé zalomenie paže, každú líniu štíhleho 
pása, pretože tu, v nočnej tlačenici, je pamäť jediným skicárom maliara. 
 „Povšimni si ladnú šiju tamtej ženy,“ upozornil som svojho žiaka 
na pôvabnú čiernovlásku, zavesenú do plecnatého dôstojníka. Dlhý šarlátový 
plášť sa jej ovíjal okolo členkov, chvíľami náhlivo, akoby hanblivo objímal 
pás dievčininho spoločníka. „Zapamätaj si ich chôdzu. Sú to manželia ale-
bo dlhoroční milenci, harmónia medzi nimi je neprehliadnuteľná.“ 
 Luciano zamrmlal, že môže ísť aj o súrodencov, čo som mu nevyvra-
cal. Pretože nám vytrávilo, zastavili sme sa pri ďalšom stánku presýtenom 
vôňou, občerstvili sme sa a pokračovali v sliedení. Čím hlbšie sa noc pre-
padala do svojho stredu, tým viac priateľov a známych sme stretávali. 
Začali ma bolieť nohy, pretože nezatancovať si, keď človeka požiada krás-
na žena – trebárs aj nepoznaná vo svojom kostýme – je hriech. Schyľovalo 
sa k polnoci a pomaly som začal ľutovať, že som si predsa len aspoň 
na poslednú chvíľu neobstaral žiadnu škrabošku. Obzeral som sa, či niek-
de neuvidím Domenica, ale buď jeho maska bola príliš dobrá, alebo zap-
adol v prvej krčme, na ktorú narazil. Vzduch bol presýtený vínom a dymom 
voňajúcim po pečenom mäse. Napätie sa stupňovalo – všeobecné veselie 
trochu uvoľnilo mravy. Hocikedy sa z davu ozvalo „Zlodej!“, keď sa niek-
to márne pokúšal nahmatať svoj vačok s peniazmi. Kde-tu sa pod okra-
jom kabáta či plášťom zablýskala čepeľ noža, keď si niektorí srdnatejší 
začali vysvetľovať, kto je spriaznený s ktorou dámou. Najvyšší čas zaviesť 
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Nevypil som toho dosť na to, aby mi nedávne Badiove hrozby pripadali 
malicherné. Prikradnúť sa v dave, bodnúť človeka do chrbta a nenápadne 
sa stratiť, je jednoduché rovnako pre lupiča ako pre právnika.
 „Poď domov, chlapče,“ povedal som a bezohľadne som si prerazil 
cestu cez rozjarenú spoločnosť. Pripadalo mi to samotnému smiešne, ale 
zrazu som bol strachom priamo nasiaknutý. „Nie si tu v bezpečí,“ hovorilo 
mi každé otvorené okno, či sa v ňom už svietilo, alebo nie. Poháňal som 
úbohého šuhajka vpred, miestami som ho až ťahal. Dlhé plášte a chumáče 
farebných pier mi už nepripadali očarujúce, ale napĺňali ma nepokojom – 
pod každým záhybom látky sa mohla ukrývať dýka alebo aj meč. Keď 
sa za nami zavrela brána sídla Vespucciovcov, cítil som, že aj napriek 
chladu ročného obdobia mi po chrbte stekajú potôčiky potu. 
 „To je len od toho celodenného hladovania a neskoro večer vypitého 
vína,“ povedal som, keď sa Luciano spýtal, či mi nie je zle. „Potrebujem    
sa len poriadne vyspať.“ 
 Ponúkol sa, že mi pomôže do mojej izby. Zdvihol som sviecu. Jeho 
tvár, vyslobodená zo strašidelné masky, bola tiež lesklá od potu. Ako sa mi 
chvela ruka, plamienky v jeho líčkach vygravírovali priehlbiny a výčnelky, 
ktoré by sa hodili skôr k oveľa staršiemu mužovi. Oči mu však svietili 
úprimným záujmom, a tak som chvíľu jeho ponuku zvažoval, pretože som 
zrazu nechcel byť sám. nedovolila vzdialiť sa a osláviť noc, boli ešte všetci 
vonku, vrátane Marca a jeho panej. Potom som si povzdychol – nebudem 
predsa prenášať svoje vlastné obavy a sklamania na toto dieťa. 
 „Ďakujem ti. Choď spať.“ 
 Ešte jeden nádych počkal, kým sa uklonil a porúčal sa. 
 Keď zvnútra zaštrkotal kľúč v zámku mojich dverí, uľavilo sa mi. 
Prešiel som pohľadom hŕbu skíc a nedokončených obrazov, ukrytých pod 
záhybmi plátien, a pocítil som ťažobu, ktorá mi bez varovania dopadla 
na plecia. Dotackal som sa k posteli, malátne som si vyzul topánky a ľahol 
v šatách. Možno má Domenico pravdu, snáď naozaj prepínam sily, možno 
až príliš chcem byť niekým, kým nikdy byť nemôžem. Ale hlboko vnútri ma 
hlodalo podozrenie, že je to inak. Bremeno nečistých túžob, neschopnosť 
vyrovnať sa so stavom vecí niekedy dokáže poškodiť dušu i telo viac ako 
čokoľvek iné. 
 Pokúsil som sa o modlitbu, ale nemohol som si spomenúť na prvé 
slová. S pocitom viny som zaspal.

* * * * *
 



 Na druhý deň začal pôst. Pôvodne som plánoval začiatkom tohto 
obdobia podniknúť dlhšiu cestu do Urbina, aby som sa stretol s Pierom de 
la Francescom. Po udalostiach posledných dní som sa ale necítil schopný 
dlhého cestovania, a rozhodol som sa napísať svojmu kolegu list s os-
pravedlnením. 
 Urobil som dobre. Už si ani nepamätám, kedy som naposledy zažil 
také pokojné časy, keď som sa mohol venovať len maľovaniu a svojim 
myšlienkam. Od Popolcovej stredy sa navyše Simonetta zdržiavala skoro 
neustále doma, prechádzky obmedzila len na záhradu obrúbenú vysokým 
múrom. Vľúdnosť a trpezlivosť ju neopúšťali, mohol som ju portrétovať 
podľa ľubovôle, vo vnútri i vonku, pretože svetla každým dňom pribúda-
lo. Nenašlo sa nič, čo by nás rušilo v tichých rozhovoroch, keď sme za-
balení do teplých kabátov kráčali vlhkou trávou a hľadali na figovníkoch 
a citrónovníkoch prvé puky. Marco Vespucci bol zaneprázdnený obcho-
dom a aj Giulianove návštevy sa preriedili – zdalo sa, že politická situácia 
vyžaduje oveľa viac jeho pozornosti, než by si mladší z Mediciovcov prial. 
Mňa politika neočarila. Vedel som, že kvôli tomu nikdy nebudem dosť bo-
hatý na to, aby niektorý z mužov, ktorí sa s úľubou nachádzali v mojich 
obrazoch, súhlasili s mojím manželstvom s ich dcérou. Trochu ma to hne-
valo. 
 Raz v noci sa mi snívalo, že sa Simonetta neočakávane stala vdo-
vou. Ráno som uvidel v zrkadle svoj zasnený šťastný úsmev, a preklínal 
som sa zaň. Kým som bdel, stačila mi k šťastiu iba jej číra prítomnosť, 
možnosť aspoň pohľadom hladkať jej profil, počúvať jej tichý hlas. A tak 
som tento idylický čas delil medzi kresby k intarziám a skice novej Ma-
dony. 
 A, samozrejme, venoval som sa výchove svojho žiaka. V ten deň, keď 
mi ukázal Oheň, sluha priniesol nádhernú kyticu z čerešňových konárik-
ov. Od Giuliana. Simonetta zružovela, keď zaborila noštek do čerstvých 
kvetov, a rozkašľala sa. S vreckovkou na ústach sa ponáhľala vložiť 
halúzky do vody. Vtedy ma pichlo pri srdci, márne som sa snažil nahovoriť 
si, že nemôžem žiarliť na milenca ženy, ktorá pred Bohom tak či onak 
patrí inému mužovi. Moja drahá domáca si ale až do večera pospevovala 
a hoci som sa pri maľovaní snažil z celej sily udržať jej pozornosť, neus-
tále utekala pohľadom ďaleko za môj obzor.
 Po zotmení ma Luciano opäť zavolal do svojej izby. Bol som zve-
davý, či aj ďalšie jeho dielko je presýtené životom, a potajomky som dúfal, 
že ten bežiaci kôň bola len náhoda alebo mámenie. Len čo som však zaz-
rel na obraz, pochopil som, že som sa zmýlil.
 Plátno horelo. Plamene z horiaceho domu šľahali do výšky a k nebe
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a hruškách okolo budovy vzbĺklo, cez hrdzavú žiaru presvitali zuhoľnatené
konáre. Začul som krik, na okamih sa mi zdalo, že sa vnútri za oknom
niečo pohlo, snáď mačka alebo ľudský tieň. Mimovoľne som si pretrel tvár 
dlaňou, pretože smrtiaca vyhňa sálala až ku mne. V izbe začalo páchnuť 
pečeným mäsom. Ustúpil som. 
 „To je...“ zasekol som sa, pretože som nevedel, čo povedať. Zamrkal 
som a dojem pohybu na obraze vybledol, ale možno som ho v sebe potlačil 
násilím v túžbe byť spravodlivý. „Je to lepšie... ako naposledy.“ 
 Luciano sa vďačne usmial, snáď si aj podskočil. Na okamih som       
ho znenávidel – ako, pri Svätej Matke, môže niekto takto maľovať? Zo-
slal mi snáď tohto žiaka sám Boh, aby mi dokázal, že nie som hoden 
pôct, ktoré mi ľudia preukazujú? Alebo to bol ten druhý, ktorý zvádza                                
k pokušeniu? 
 „Prečo si vyberáš také témy?“
 Luciano pípol, že mu to len tak prišlo na um, že sa inšpiroval na tur-
naji. Zrejme zbadal, že sa hnevám. 
 Odkašľal som si. „Na tom nie je nič zlého. Chlapci v tvojom veku sú 
často očarení bojom a nebezpečenstvom, nezriedka aj ohňom. Ale prečo 
by si nabudúce radšej neskúsil niečo pokojnejšie? Trebárs nočnú oblohu. 
Dokázal by si to?“ 
 Luciano prikývol. Potľapkal som ho po pleci, poslepiačky som nah-
matal kľučku a vyšiel na chodbu. 
 Tú noc som opäť nemohol nájsť pokoj. Civel som do stropu nad 
posteľou, ale pred očami som stále mal prebárajúcu sa strechu. Snažil 
som sa myšlienkami utekať k Pánovi, ale namiesto toho bola moja myseľ 
pretkaná hriechom násilenstva. 
 Ešte ani nezačalo svitať, keď som, rozhnevaný na svoju slabosť, 
odhodil prikrývku a obliekol sa. Ale ani najteplejší plášť by mi nezohrial 
kosti prechladnuté čudným smútkom. V uliciach sa spolu s tmou prelieva-
la hmla, snáď spolu súťažili, ktorá ma skôr prinúti zakopnúť a natiahnuť          
sa na dlažbe. Kráčal som tmavými ulicami, nechal som nohy, aby ma vied-
li, kadiaľ chcú. Ani neviem, ako som sa ocitol pred bránami Santa Maria 
Novella. Bolo otvorené. Keď som vdýchol vzduch prestúpený vôňou ka-
didla a dymu zo sviečok, zatočila sa mi hlava a zvalil som sa na lavicu. 
Tam som sedel s očami uprenými k oltáru, dlho, a snažil som sa nemyslieť 
na nič. 
 „Pán Narcis. Kochá sa vlastným obrazom,“ ozvalo sa mi za chrbtom. 
 Strhol som sa. Keď som vošiel, kostol bol prázdny, ba nepočul som 
ani zavŕzgať ťažké dvere. Úľak ma ale prešiel, len čo som spoznal Badiov 



hlas. Bankárov právnik je ničomník a lotor, ale rozhodne nie je žiadny 
duch. 
 „Rozjímam tu, Pietro. Ber ohľad na sväté miesto a nechaj ma                
na pokoji.“ 
 Vyprskol a rozvalil sa na lavicu predo mnou. „Hej, poznám takých, 
ako si ty. Dávno ti nikto nepovedal, že za niečo stojíš, tak si prišiel obdivovať 
svoje dielo sám, čo?“ Ako rozprával, fúziky mu posmešne poskakovali. 
 Konečne som pochopil, že má na mysli Klaňanie sa troch kráľov, 
ktoré som pred časom namaľoval na žiadosť obchodníka Guaspara           
di Zanobi del Lama. V skupine mužov na plátne naozaj možno rozoznať 
niekoľko významných občanov mesta – medzi nimi, samozrejme, dominu-
jú Lorenzo a Giuliano. Moja zanedbateľná maličkosť sa k divákovi obracia 
z pravého dolného rohu. Druhýkrát už takú pochabosť neurobím. 
 „Daj mi pokoj. Prečo stále proti mne brojíš?“ V skutočnosti som ve-
del, prečo Badio neustále vyhľadáva konflikty – je predsa Pazziov človek. 
A ja som v jeho očiach patril k Mediciovcom snáď od narodenia. 
 Tvár sa mu stiahla v pohŕdavom úškľabku. „Priveľa si dovoľuješ. 
Myslíš si, že nad teba niet, že sa ti všetko prepečie. Ale dôjde aj na teba, 
Alessandro, a bude to, ani by si sa nenazdal. Tvoj pán ťa už dlho veru 
ochraňovať nebude.“ 
 Hlasno vtiahol do hrtana chrcheľ so zrejmým úmyslom si predo 
mnou odpľuť, ale nenašiel odvahu k takému činu v svätostánku. Len                       
na mňa škodoradostne zazrel a rýchlym krokom opustil chrám. 
 Mier, ktorý som našiel v príbytku Pána, sa rozplynul. Čo tým Badio 
myslel? Chce ma pred Lorenzom alebo Marcom Vespuccim očierniť?        
To by na neho sedelo, ohováranie a intrigy, ale Mediciovci sú na takéto 
praktiky zvyknutí a neprikladajú im veľkú dôležitosť. Keď som sa vystrel, 
pozrel som sa na svoju tvár, samoľúbo hľadiacu z obrazu. Keby som mal 
v tej chvíli so sebou vedierko farby, bez milosti by som ju zatrel. 
 Vonku ma ofúkol chladný vzduch. Zachvel som sa. Takto zavčasu 
ráno ešte nemôžem čakať na uliciach veľa ľudí. Čo keď Badio zase najal 
nejakých hromotĺkov, aby mi osladili život? Obozretne som sa rozhliad-
ol a vydal sa domov okľukou, uličkami, v ktorých by ma nikdy nehľadali,         
a obzeral som sa, či ma nesledujú. Ponáhľal som sa, zabalený do plášťa 
až po oči. Neprešiel som od kostola ani dvesto krokov, keď som zakopol   
a skoro som v dlažbe vyhĺbil novú vzorku svojím nosom. 
 Zľakol som sa – to, o čo sa mi zachytila noha, bolo niečo mäkké. 
Hádam skapatý pes, nebolo dobre vidno, sotva sa rozvidnelo. Alebo opi-
lec, čo berie obdobie pôstu naľahko. Na horšie možnosti som sa bál čo       
i len pomyslieť. 
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po druhýkrát ma preskočila smrtka. Po dlažobných kameňoch sa plazili 
pramene vlasov, dlhých a čiernych. Dopoly zakrývali snehobielu tvár, ale 
otvorené oči nechali nezahalené. Telo skrútené v neprirodzenej polohe 
bolo nepodstatné, priťahovali ma len tie oči. Potom ma osvietila spomienka 
– dievčina kráčajúca s rozložitým dôstojníkom, ktorú som stretol v karne-
valovú noc. Mala vtedy masku, ale na oči, zrkadlá ľudskej duše, som mal 
vždy dobrú pamäť a na jej vzrušený pohľad by som nezabudol roky. Hruď 
sa jej nehýbala a ani nemohla - tak príšerne bledý nemohol byť žiadny živý 
človek. 
 Zrazu som sa narovnal, ako keby ma niečo pichlo. Čo ak je práve 
toto Badiova pasca? Zašiel by tak ďaleko, aby nalíčil pre mňa mŕtvolu 
a potom ma nechal polapiť ako vraha? Rýchlo som sa rozhliadol. Zdalo 
sa mi, že počujem kroky dvoch alebo troch ľudí, ešte raz som sa pre-
to ospravedlňujúco pozrel na mŕtvu ženu a rozbehol som sa opačným 
smerom. 
 Doma som sa zamkol a nikoho k sebe nevpúšťal. V ušiach mi stále 
mi znel náhlivý klapot mojich podrážok, môj sípavý dych. Pane, viem,             
že by som to mal ohlásiť, ale nemôžem, čo keď čakajú len na moje priz-
nanie? Mučil som sa bez jedla a pitia celý deň. Nedbal som na vyklop-
kávanie slúžok, dokonca ani moja milovaná Simonetta ma nevylákala           
z brlohu a musel som sa vyhovoriť na žalúdočnú nevoľnosť a na to, že     
sa naozaj tvrdo postím. Až k večeru som sa obliekol a zašiel som k Do-
menicovi. 
 „Nebuď blázon,“ boli jeho prvé slová, keď som mu vyrozprával, čo   
sa ráno stalo. „Na tvojom mieste by som radšej držal hubu. Keď o tej 
mŕtvej babe niekomu povieš, môže to akurát tak narobiť peknú paseku.      
Aj keby si do toho namočil Badia, ten hajzlík sa z toho vyseká a ty                                 
sa utopíš.“ 
 „Ani Lorenzovi?“ 
 „Nikomu. Ani mne si to nemal vravieť.“ 
 „Prepáč.“ 
 „A ako vlastne zomrela?“ 
 „Neviem, to nebolo vidno. A musíš pochopiť, že po príčine jej smrti 
som práve nepátral.“ 
 Prstami si prehrabol kučeravé vlasy. Vo svetle sviečky mu medzi 
nimi zažiarili prvé biele prstence. Potom sa na mňa vážne pozrel. „Počuj. 
Nie že by som sa ťa chcel nejako dotknúť, ale v  poslednom čase sa nao-
zaj správaš voľáko čudne. Si si istý, že si ju tam len tak našiel? Nemohol 
si v rozrušení... napríklad na chvíľu stratiť zdravý úsudok a tak trochu 



aj pamäť?“
 Srdce mi zovreli ľadové ruky. „Myslíš... šialenstvo? Že by som niečo 
urobil v pomätení zmyslov?“ Horúčkovito som zapátral v spomienkach. 
„Priznávam... Nikdy som nepatril k najpokojnejším a najtrpezlivejším 
ľuďom. Práve teraz prechádzam neľahkým obdobím a všetky tie mŕtve 
ženy som poznal, ale... Pamätám sa celkom zreteľne, ako som sa o ňu 
potkol, určite. Nie, ja predsa nie som vrah!“
 „Tak už prestaň,“ vyhŕkol Domenico. „Myslel som to len zo žartu, 
som ja ale kus vola.“ Otvoril skriňu a vytiahol fľašu červeného. 
„Je pôst,“ namietol som. 
 „Prosím ťa, iní hrešia oveľa horšie a ty by si si odopieral kvapku 
medicíny? Pozri, ako sa trasieš. Potrebuješ, ako by si to povedal ty... 
akomak si zvlažiť pery.“ 
 Tak sme si zvlažili pery. Po tretej fľaši ma Domenico odprevadil späť 
a aby sme v temných uliciach odplašili zlodejov, spievali sme. Možno tro-
chu hlasnejšie. Domov som sa vrátil až pred polnocou. Simonetta bola 
ešte hore a jej pohľad bol prinajmenšom vyčítavý. 
 Počas toho jedného dňa som sa zamkol v spálni druhýkrát. 

* * * * *

 Ako sa blížila Veľká noc, pracoval som stále rýchlejším tempom.        
V podvečer som už padal od vyčerpania a keď sa mi podarilo zaspať, 
v hlave sa mi preháňali strašidelné sny. Budil som sa spotený a ešte 
unavenejší, než som si líhal. Škaredým predstavám kraľovali tmavé oči 
neznámej krásky, raz boli plné vášne, inokedy ich napĺňal smútok, ale 
najviac som ten pohľad nenávidel, keď sa na mňa díval káravo. Každé 
šuchnutie za mojimi dverami som považoval za kroky mestskej stráže. 
Schudol som, pretože mi nechutilo jesť, a Simonetta si robila starosti                                      
o moje zdravie. 
 Ale nielen ja som sa cítil ako klbko nervov. Dvom alebo trom poz-
vaniam na Via Lata sa nedalo vyhnúť a vidieť Lorenzovu tvár stuhnutú            
v podráždenej grimase nepatrí k najľúbeznejším zážitkom v živote. Nap-
riek zdanlivému pokoju takému typickému pre toto predsviatočné obdo-
bie bolo vo vzduchu cítiť búrku. Vkradla sa do pohľadov, ktorými sa muži 
prebodávali, keď sa stretli na ulici, do spôsobu, ako bojovne a ostražito 
držali plecia, do slov, ktoré neboli vyrieknuté. 
 Práca. Tá ma zachraňovala, pretože so štetcom som sa cítil vždy 
najlepšie. Utiekal som sa k svojim obrazom ako do Božieho stánku. Keď 
som maľoval, nemusel som myslieť na skutočný svet, ktorý ma obklopo-
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v náručí. 
 Potom Luciano dokončil Noc. Rešpektoval som jeho prianie                        
a nežiadal som od neho, aby mi svoju domácu úlohu ukazoval v prie-
behu práce. Pásik svetla pod dverami jeho komôrky po každom západe 
slnka dokazoval, že chlapec usilovne maľuje, hoci mi celý deň pomáhal 
v dielni. Ešte predtým, ako ma zavolal, som sa v duchu po predchádza-
júcich skúsenostiach pripravil na všetko. Aspoň som si tak myslel. Pretože         
na Lucianovu Noc sa nedá pripraviť. 
 Raz sa ma nejaký kupec spýtal, prečo sa hovorí o odtieňoch čiernej, 
keď čierna je jednoducho čierna. Vtedy som mu, človeku, ktorý to vedel 
len s číslami a balmi hodvábu, blahosklonne vysvetlil, ako ohromne rôzna 
môže čierna byť. Bože, ako som sa len vtedy mýlil. 
 Toto bola čierna. Nie tri alebo päť odtieňov na šatách alebo v tma-
vých zákutiach. Na Lucianovom obraze jej sa miešalo tisíc druhov. Čierne 
nebo s čiernymi mrakmi, čierna tráva, pínie aj bezlisté citrónovníky.                 
Čierna lavička, čierny náhrobok, smútiace postavy zlomené plačom         
na čiernej cestičke. Len mesiac v splne, vyblednutý kotúč ľudského oka 
hľadiaceho na výjav pod sebou, prebleskoval bojazlivo žiarou sviece, 
ktorej plameň umrzol na smrť. Zaštípalo ma pod viečkami a dolu lícami 
sa mi rozbehli horúce slzy. Zachcelo sa mi prelomiť sa v páse ako tí ľudia 
na obraze, vziať tvár do dlaní a vypustiť všetok svoj žiaľ, beznádej i ľútosť 
nad premárneným životom. Potom som sa ovládol, pretože po chrbte mi 
prebehol mráz. Luna sa z tej čiernoty pozerala vyčítavo, slepým pohľadom 
sa mi zavrtávala do duše a odkrývala spomienky. Čierne myšlienky. Čierne 
túžby. Mŕtve oko zo záplavy čiernych vlasov, na mieste, kde z nádeje od-
kvapkali všetky stuhy dúhy, až na jednu. Smútočnú. 
 „Panenka Mária,“ zašepkal som. 
 Tenká čepeľ Lucianovej otázky ma prepichla úplne neočakávane. 
 „Je to... zase o niečo lepšie,“ pripustil som, keď som hrdlo zovreté  
od hrôzy primäl vydať nejaký zvuk. „Zaiste tvoju myseľ zaplnilo zármut-
kom obdobie pred sviatkom ukrižovania.“ Pretrel som si lícne kosti, aby 
som utíšil drkotajúce zuby. „Ale... nabudúce... čo keby si... skúsil niečo 
hrejivé. Niečo, čo by presvetlilo ducha a zmysly, niečo ako jasný letný deň, 
čo povieš?“ 
 Chlapec prikývol a opäť svoje plátno zahalil. 
 „Asi sa necítim dobre,“ povedal som, aby som ospravedlnil triašku. 
„Pôjdem si ľahnúť.“ 
 Pár slovami som ešte uchlácholil jeho starostlivosť a utiekol som. 
Nešiel som ale do svojej izby, naopak. Prekradol som sa chodbou ako 



zlodej a zbehol po schodoch. S čiapkou hlboko narazenou do očí, s vlasmi 
ukrytými pod vysokým golierom kabáta som vyrazil do ulíc. Ale stále som 
sa neprestával triasť. Pane na nebi, Lucrezia bola ryšavá, v jej očiach hrial 
večný plamienok, ktorý nedokázali uhasiť ani prísne slová jej otca. Franc-
escina štíhla, vysoká postava, tmavé dúhovky a vznosne klenuté obočie 
jej prepožičiavalo výraz neskrotného zvieraťa. A tá neznáma dievčina, 
ktorú som stretol na karnevale a o ktorej telo som potom zakopol pri ko-
stole Santa Maria Novella, sa pýšila havraňou hrivou a chladnou krásou.
 Ale Luciano je predsa ešte dieťa! Ako je to možné, že som si celý 
ten čas nič nevšimol? Bol predsa skoro stále so mnou, okrem nocí, noci 
boli jeho. Lenže všetky tie týždne bol taký mlčanlivý... Čo o ňom vlastne 
viem? Kto sú jeho rodičia? Ako sa dostal k Giulianovi? Odkiaľ sa vlastne 
vzal? A ako, preboha, by mohli mať jeho obrazy niečo spoločné so tými 
zavraždeným ženami? 
 Kráčal som ako slepec, prerážal som si cestu vlhkým nočným vz-
duchom a nestaral sa o to, či narazím do nejakého oneskoreného chod-
ca. V hlave mi búšilo tisíc otázok, hrôza mi vyrazila na čele v ľadových 
kvapôčkach potu. S rukami hlboko vo vreckách som si ani neuvedomoval, 
že takmer bežím, kým som sa neocitol pri bráne na Via Lata a nepočul 
som svoj vlastný prerývaný hlas, ako sa domáha prijatia u mladšieho                   
z Mediciovcov. 
 „To je veľmi vážne podozrenie,“ Giulianove slová zaškrípali ako píla, 
ktorej druhý koniec sa dotýka môjho hrdla. „Ako si k nemu dospel?“ 
„Vznešenosť, to tie jeho obrazy. Musíš ich vidieť. To nemôže byť dielo 
človeka.“ 
 Obočie sa mu nad nosom spojilo do jediného oblúka. „Držím ťa v úcte 
už celé roky, majster Alessandro. Toto by som od teba nečakal. Ja viem, 
že Luciano je veľmi talentovaný, ale že práve ty sa nedokážeš povzniesť 
nad jeho úspech, ma hlboko sklamalo.“ 
 Srdce mi búšilo, takmer som sa dusil bezmocnosťou a neistotou. 
„Musíš mi veriť, môj pane. Na jeho obrazoch nie je nič prirodzeného. Ako 
keby do nich prelial život tých dievčat. Kto to je, pane? Ty to musíš vedieť!“ 
 Pod očami mu svietili tmavé kruhy únavy. Chvíľu na mňa hľadel 
bez slova, potom sa otočil k stohu papierov, ktoré ležali na jeho pracov-
nom stole. „Je to úbohá sirota odkiaľsi zo severu. Jeho matka zomrela                   
a otec je neznámy,“ zavrčal pomedzi zuby a potom znova pozrel na mňa. 
„Možno priveľa pracuješ. Sviece ti skazili zrak, vidíš to, čo nie je. Luciano 
je najväčší talent, aký som kedy stretol, a ak sa s tým nedokážeš vyrovnať, 
nie je to jeho chyba. Ešte raz sa ho pokúsiš ohovoriť, nájdem mu druhého 
učiteľa a zariadim, aby si vo Florencii už nedostal jedinú zákazku.“ 
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A  Oblial ma chlad. Klesol som pred vojvodom na kolená, skôr od sla-

bosti než pokory. „Pane, ty tomu nerozumieš. Ak tým niečo neurobíme,    
on bude pokračovať ďalej. Niekto ho musí zastaviť!“ 
 „Tak už stačilo! Práve teraz nemám čas ani chuť počúvať takéto vý-
mysly!“
 Tresol päsťou do stola. Kalamár podskočil, padol na zem a jeho 
tmavý obsah sa vylial po dlážku. Vo svetle sviec to vyzeralo, ako keby         
sa do koberca vpíjala krv. Giuliano kývol na sluhov. Chytili ma popod pa-
zuchy a vyviedli až na ulicu ako dotieravého exekútora. Jeden z nich pre-
hodil tiché ospravedlnenie, a potom zmizli v dome. 
 Zatiaľ čo som sa pokúšal rozprávať s Medicim, vonku sa rozpršalo. 
S vďakou som nastavil líca horiace hanbou dažďu, snáď preto, aby                   
sa v ňom utopili aj slzy bezmocnosti. Domov som sa vliekol z nohy na 
nohu, neschopný poriadne myslieť na nič iné než na Lucianovu čiernu 
hrobku. 
 Keď som stúpal po schodoch do mojej spálne, v topánkach                       
mi čvachtala voda. Na plecia mi dopadla smrteľná ťarcha, nedokázal 
som si ani vyzliecť mokré oblečenie. Tak, ako som bol, som sa porúčal 
do postele. Sotva som zavrel oči, objavil sa predo mnou bledý mesiac                               
a v okamihu sa zmenil na studňu, ťahajúcu ma dolu, do večného chladu. 
Roztriasol som sa. S drkotajúcimi zubami som sa snažil ovládnuť triašku 
aspoň natoľko, aby som bol schopný stiahnuť si mokrú košeľu. Potom     
sa ma opäť zmocnili desivé predstavy, jedna násilím vytláčala druhú, búšili 
mi v hlave, prekrikovali sa a bojovali navzájom. 
 „Choďte preč,“ šepkal som vyschnutým hrdlom a znenazdajky som 
pocítil strašný smäd. Šmátrajúc po krčahu s vodou som prevrátil stolík. 
Izbu naplnil zvuk rozbíjajúceho sa skla. Pár nádychov potom ho vystriedal 
dupot nôh a zrazu sa pri mojej posteli roztancovali plamienky sviečok, 
ktoré odhalili tváre dvoch žien v nočných čepcoch. 
 „Choďte preč,“ vyháňal som aj ich, keď mi pomáhali so zvyškom 
oblečenia, pretože každý pohyb ma neznesiteľne bolel a vháňal do žíl ešte 
väčší chlad. Vzduch okolo mňa sa premenil v ustarostené štebotanie. 
 Varené víno s vodou bolo cítiť po bylinkách, ale konečne ma zahria-
lo. Tešil som sa, ako sa teplo rozlieva mojimi útrobami a konečne rozpúšťa 
údy stuhnuté na ľad, ktorý sa aj pod nepatrným dotykom mohol rozletieť 
na kúsky. Pochovali ma pod vrstvami prikrývok, naliali do mňa ďalšiu zmes 
vína a horúcej vody, až sa mi začala točiť hlava i svet pred očami. Potom 
všetko niekam odplávalo a ja som sa ocitol sám, vznášajúci sa na poko-
jnej morskej hladine. 
 Keď som sa prebral, za oknom už bol jasný deň. 



 „Nahnal si mi strach, Alessandro,“ privítal ma hrejivý hlas. 
 „Prepáč,“ zachripel som.
 „Prišiel si domov neskoro, mokrý ako myš. Slúžky mi povedali           
až dnes ráno, že si dostal horúčosť, striedali sa u teba celú noc. Je ti                 
už lepšie?“ 
 Pokúsil som sa nadvihnúť na lakťoch, ale spadol som späť. „Neviem,“ 
priznal som sa pravdivo. „Ale tvoja prítomnosť mi rozhodne neubližuje, 
moja pani.“ 
 Jej úsmev zažiaril medzi štyrmi múrmi ako kúsok letného slnka. 
„Vlastne by som tu ani nemala byť, cnostná žena osamotená vo svojom 
dome s cudzím mužom, keď jej manžel musel práve odcestovať za ob-
chodmi. Aj keď na mojej povesti vojvodovej metresy sa toho už veľa nedá 
pokaziť.“
 Prehltol som. „Ani sám arcibiskup by proti tomu nemohol nič namietať, 
moja pani. Som celkom nemohúci.“ 
 Z hrdla jej vytryskol smiech a keď sa zmenil na kašeľ, ospravedlňujúco 
si prikryla ústa vreckovkou. Oči jej zmäkli. „Sľúb mi, že niečo také                       
už neurobíš, Alessandro. Nechcela by som ťa stratiť. Si môj... jediný nao-
zajstný priateľ.“ 
 Dotyk nežnej ruky na mojej dlani bol len bozkom motýlieho kríd-
la, ale človek by z neho dokázal žiť celé roky. Postavila sa, aby naliala                  
do pohára ďalšiu dávku bylinkového odvaru s vínom. Hodváb ticho šušťal, 
na záhyboch jej šiat tancovali lúče predierajúce sa oknom dovnútra a mne 
stačilo len kochať sa tou krásou. Koruna medených vlasov na jej čele svi-
etila ako svätožiara, nech mi odpustí Boh. 
 „Zostaneš v posteli celý deň, inak nebudeš môcť ísť zajtra na omšu,“ 
pohrozila mi prštekom, snáď jej prívetivé oči prehliadli moje myšlienky. 
 „Zajtra je veľkonočná nedeľa,“ zašepkal som. 
 „Práve preto musíš odpočívať. Tu máš, vypi to a ja idem povedať 
slúžke, aby ti priniesla horúcu polievku. Potom sa na teba ešte prídem 
pozrieť.“ 
 Vďačne som prikývol. Ako som uchvátene pozoroval jej chrbát miz-
núci v obdĺžniku dverí, mal som pocit, že som jej chcel niečo povedať, 
niečo dôležité, ale víno učičíkalo moje myšlienky spolu s nepokojom. Zno-
va som zaspal a prebudil som sa, iba keď slúžky prišli prezliecť prepotenú 
bielizeň.

* * * * *

 Do horúčkovitých snov sa vkradol hurhaj. Tu tresli dvere, tam 
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nepríjemných vidín a skutočnosť sa do môjho vedomia prebíjala veľmi 
pomaly a namáhavo. Až náhly závan chladu na tvári ma prinútil otvoriť oči.
 Vo dverách trčala dievčenská hlava. „Veď som hovorila, že nie!“ 
zahúkala na niekoho za svojím chrbtom. Keď slúžka zistila, že som               
už hore, ospravedlňujúco sa usmiala.
 „Čo sa... čo sa deje?“ zachrčal som. 
 Dievča vošlo. „Hľadáme pani,“ povedalo o poznanie tichšie. 
 „Čože?“
 „No, ráno sme zistili, že nespala vo svojej spálni. Tak nejako sme 
všetci predpokladali, že...“ rozpačito si strčila ruky do záhybu sukne. „Že 
keď pán nie je doma, šla na... na návštevu do domu Mediciovcov. Ale 
akurát odtiaľ prišlo panstvo pre paniu, aby ju sprevádzalo na sviatočnú 
omšu, a zrazili sa v bráne s našim pánom, čo sa práve vrátil domov, a ona 
nikde nie je, svätámatičkabožia.“ 
 Zdalo sa mi to, alebo som nad hlavou začul trepotanie krídel? 
Neviditeľné čriepky ľadu zo zmrznutých perutí sa mi zosypali na tvár,        
na nahú hruď, prebodli ju skrz-naskrz až do srdca. 
 „Čo to robíte? Pani vám zakázala vstávať, kým vám nebude lepšie! 
A vy ste bledý ako vápno, pán Alessandro!“ 
 „Idem ju hľadať,“ povedal som hrdinsky, hoci som sa sotva udržal   
na nohách. 
 Obliecť sa bolo utrpením, ale oveľa väčšie muky prežívala moja 
myseľ. Prosil som Boha, aby nebola pravda to, čoho sa bojím zo všetkého 
najviac. Ale sotva som potácavo prekročil prah svojej izby, zvonku zaznel 
zvierací výkrik. Hrôza mi dala silu, zbehol som za hlasom po schodisku, 
cez chodbu, dve izby až do záhrady. 
 Nad stromami sa vznášala hmla. Cez jemný opar prebleskovali 
slnečné lúče, prvý odvážni vyslancami budúceho leta. Drobučké kvapôčky 
vody sa zrážali na lesklých listoch citrónovníkov, naplnili záhradu tisíckou 
lesklých zelených zrkadielok. 
 Všetky odrážali jediný výjav: Skupinku postáv v čiernych šatách, 
zlomených bolesťou alebo skrútených od hrôzy nad bledoružovou kôpkou 
čipiek a hodvábu. Znenazdajky som stratil cit v nohách, krivkal som do-
predu, pridržiaval sa šmykľavých pokrútených kmienkov a stále nečujne 
žobral u Všemohúceho, aby to bol len ďalší zo snov spôsobených horúčkou. 
Môže ale snové srdce uháňať tak ozajstne? 
 Okolostojacim vojvodil Giuliano di Medici. V prstoch zvieral lakeť pána 
Marca, kĺby a šľachy napnuté na prasknutie. Keď ma uvidel prichádzať, 
uprel na mňa uslzený, zmučený pohľad. „Toto som nechcel... Toto nie. 



Toto som predsa nechcel!“ 
 Tvár Marca Vespucciho bola bezvýrazná, ako by z nej niekto zotrel 
všetky rysy. Len dolu lícami sa mu kotúľali tiché, chlapské slzy. Prešiel 
som pohľadom po slúžkach i ľuďoch z Giulianovho sprievodu. Každému 
sa v očiach odrážalo ohromenie, pobúrenie nad takou strašnou udalosťou 
vo sviatočný deň. Až potom som sa odvážil pozrieť sa na ňu. 
 Smrť si nevzala ani kúštiček jej krásy. V pootvorených očiach                
sa odrážala zeleň rastlín, hnedé riasy ako napoly spustený závoj maľovali 
na jej koži mäkké tiene. Dívala sa, ako keby bola zmierená so svojím osu-
dom, snáď len máličko z ľútosti nad strateným, možno kúsoček pohŕdania 
sa ukrývali pod jej viečkami. V kútiku prehryznutej pery jej stuhla kvapôčka 
krvi, zrejme jediná, ktorá jej telu ešte patrila. Vedel som, že raz k tomu 
príde, ale nie takto, Pane Bože, nie takto ... Musel som použiť všetky sily, 
aby som neklesol na kolená alebo sa nesklátil priamo vedľa nej. V tej chvíli 
moju hruď rozorvali na kusy ľadové ruky. A predsa som si nemohol zaboriť 
tvár do jej živôtika a skropiť ho slzami, aby som uľavil svojej bolesti. Nebol 
som jej manžel, nebol som ani spoločnosťou pripúšťaný milenec. Smel 
som len pokľaknúť, oprieť sa dlaňou o dlažbu a šatkou jej utrieť tmavú 
šmuha z čela. Na mliečno bielej pleti, oveľa belšej, než akou sa kedy 
pýšila, škvrna žiarila ako drahokam z diablovej dielne. 
 „Ustúp, prosím,“ ozval sa tichý, nekompromisný hlas. 
 Robustná postava Lorenza di Medici sa spustila na koleno vedľa 
mňa. Vojvoda si vyzliekol koženú rukavicu a dotkol sa Simonettinej tváre. 
Trošičku odhrnul čipkovaný golier, aby odhalil malú ranku na jej krku. Otočil 
sa, pozrel sa mi do očí a potom sklopil zrak, snáď mu už niekto povedal, 
že som celú noc preblúznil v horúčke. Potom vstal a pomohol hore aj mne. 
 „Je mi to veľmi ľúto, pán Vespucci. Vaša manželka zomrela                       
na suchoty. Zrejme včera večer nemohla dobre dýchať, preto sa šla prejsť           
do záhrady. A tam ju zastihla smrť, žiaľ, práve vtedy celkom osamotenú.“ 
 „Čo to hovoríš, prosím ťa?“ odtrhol sa na neho Giuliano. „Veď vidíš, 
že vykrvácala!“ 
 „Keby bola vykrvácala,“ obrátil sa Lorenzo na Marca Vespucciho 
a obišiel pohľadom všetkých prítomných, „ťažko by si takú vec mohla 
privodiť sama. To by viedlo k vyšetrovaniu, ktoré by neslúžilo ani rodine 
ani jej blízkym. Všetci však vedeli, že pani Simonetta bola slabá na pľúca, 
a to aj bolo príčinou jej smrti.“ 
 Marco zavzlykal, prikývol a striasol zo seba Giulianovu dlaň, aby 
mohol svojej manželke zatlačiť oči. Odvrátil som sa. 
 „Moji ľudia sa o ňu postarajú. Stačí, keď pri nej zostane jej manžel. 
Nechajme ho s jeho zármutkom, bratku, nás čakajú povinnosti.“ 
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ktorá ho chytila okolo pása, bola neúprosná. 
 „Si Medici.“
 Díval som sa za nimi, ako odchádzajú, a začala ma zalievať horúčava. 
Ja tuším, ja viem, čo sa stalo. Bože, keby som na to pomyslel prv... 
 Rozbehol som sa do domu. V pľúcach ma začalo páliť, ale potlačil 
som záchvat kašľa a rýchlo vybehol hore. Ani som len nepomyslel na to, 
že by som sa mal niečím ozbrojiť, možno som tušil, že by som teraz pro-
ti nemu nemal nádej. Pred dverami jeho izby som sa prudko nadýchol            
a rozrazil ich. 
 Izba bola prázdna. Vznášal sa tu pach, ktorý som cítil už predtým, 
ale teraz bol okorenený niečím dôverne známym. Na maliarskom stolíku 
stál jediný pohár s farbou, z ktorej ešte trčal štetec. Bezohľadne som                 
si prerazil cestu k stojanu, kde Luciano ukrýval svoje domáce úlohy,                  
a strhol látku nabok. 
 A celkom som zabudol dýchať. 
 Skrz plátno sa plazilo len pár čiar. Odvážnymi ťahmi načrtnutá 
tvár, akou by sa usmievalo slnko, keby na seba vzalo ľudskú podobu. 
Tvár,        na ktorú keď pozriete, dostanete chuť vyzuť si topánky, ľahnúť 
si na chrbát do zelenej trávy, dať si steblo medzi zuby a len tak pozorovať 
oblaky. A aspoň na chvíľu zabudnúť na všetky bolesti a trápenia, ktoré 
život prináša. 
 Na obraze bola Simonetta. Nie jej podobizeň, ale skôr vyobrazenie 
jej duše. To, čo cítil každý, kto sa s ňou aspoň raz stretol. V hrudi mi niečo 
zachrčalo. Natiahol som trasúcu sa ruku a končekmi prstov som pohladil 
tenké línie. Cez kožu som cítil teplo, nie pálčivú horúčosť alebo žiar, len 
obyčajnú ľudskú srdečnosť. Pohladil som všetky čiary, ako keby som hladil 
jej líca, jej šiju. A moje prsty to pochopili. Bola to krv. Všetko to bola krv, 
nejakými magickými ingredienciami premenená v rôzne odtiene, ale ako 
by si všetky ponechali spomienku na ňu. Preglgol som vzlyky a otočil som 
sa k stolu. Vzal som pohár, ako vzácnu relikviu ho aj so štetcom zabalil    
do pruhu látky zo stojana, a ukryl ho v hlbokom vrecku kabáta. 
 Na chodbe som stretol slúžku so začervenanými očami. 
 „Nevidela si Luciana?“ 
 „Áno, pane. Odišiel zavčasu ráno,“ odpovedala rýchlo, ako keby     
sa ma bála. 
 „Kam?“ 
 Musel som vykríknuť, pretože o krôčik ustúpila. „Hovoril, že do kos-
tola.“ 
 „Ale do ktorého kostola?“ 



 „Čo ja viem, všetci sa dnes chystali do Santa Maria del Fiore, tak 
najskôr...“ zakryla si ústa a prepukla v plač. 
 Nechal som ju tam stáť a rozbehol som sa von. V pľúcach mi hvízda-
lo, ako som namáhavo lapal po dychu, ale bežal som celou cestou, ani 
mi nenapadlo, že by som si mohol požičať koňa alebo voz. Len zázra-
kom som sa v prepchatých uliciach vyhýbal ľuďom vo sviatočnom, raz 
som len-len že stačil uskočiť pred kolesami koča. V meste bolo rušno, 
oveľa živšie, než vo veľkonočnú nedeľu zvyklo bývať, ale ja som to nevní-
mal. Kde-tu niekto vykríkol, nenávistné hlasy sa ešte chvíľu odrážali med-
zi vysokými múrmi. Zrejme som ich nepočúval, pretože som si myslel, 
že kričia na mňa a mňa by dnes nezastavil ani archanjel Gabriel. Potom 
som si všimol, že to pokrikujú po sebe navzájom, ale ani to ma nespomalilo. 
V ušiach mi ako vojnový bubon dunel dupot vlastných krokov, v spánkoch 
mi pulzovala krv. 
 A potom ma zrazil kôň. 
 „Slobodu a republiku!“ zajačal jazdec oblečený v honosnom odeve   
a bez toho, aby mi venoval pozornosť, uháňal ďalej. „Florenťania! Medi-
ciovskí tyrani sú mŕtvi!“ 
 Spoznal som v ňom bankára Pazzia o okamih skôr, než som si uve-
domil význam jeho slov. S námahou som sa pozbieral zo zeme a rukou     
si prešiel po vrecku, aby som sa uistil, že pohár so Simonettinou krvou je 
v poriadku. 
 „Giuliano a Lorenzo sú mŕtvi! Slobodu a republiku!“ doľahli ku mne 
slabnúce výkriky. 
 Kríval som ďalej, až kým som neuvidel vežu Santa Maria del Fiore. 
Zbiehalo sa tam viac ľudí, čím som bol bližšie, tým boli ulice preplnenejšie. 
Pred kostolom sa zhromaždil dav, zvedavý aj nahnevaný. Zvnútra                     
sa ozývali zvuky, ktoré za dobrých časov do kostola nepatrili – rinčanie 
zbraní a výkriky bolesti, ešte hlbšie ako keby niekto búšil na nákovu. 
 „Čo sa tu deje?“ vypľul som na najbližšieho človeka. 
 „Vraj zabili Lorenza a jeho brata!“ zajačal ten dobrý muž a hľadal 
spôsob, ako odtiaľ čo najrýchlejšie zmiznúť. 
 Chytil som ho za rukáv. „Kto?“ 
 „Nejakí mnísi!“ 
 „Mnísi?“ 
 Pokrútil hlavou, a tak som ho nechal, nech si beží. Mysľou                          
mi preletela predstava šialeného chlapca oháňajúceho sa dlhou čepeľou, 
špliechance žeravej červenej krvi, stekajúce po svätých obrazoch. Zabral 
som plecom, aby som sa pretlačil medzi tými, ktorí váhali, či je lepšie 
utiecť alebo priložiť ozbrojenú ruku k dielu. Rinčanie zvnútra silnelo a dav
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 Vnútri bolo cítiť dym. Sochy svätých, rozmiestnené pozdĺž stien, 
odrážali červenkastú žiaru. Tváre sa im pohybovali, možno pre túto chvíľu 
ožili a brýzgali tým, ktorí sa pričinili o zmätok na takom posvätnom mi-
este. Niekto musel prevrátiť svietnik, od sviečok sa chytil ozdobný záves 
vyrezávanej kazateľnice, a tá teraz blčala v plameňoch. Dym z horiaceho 
hodvábu sa vznášal pod chrámovou loďou, sťažoval viditeľnosť. Medzi 
lavicami sa prikrčení ukrývali ľudia. Niekoľko detí a žien plakalo, i niektorí 
muži nedokázali odolať pocitu bezmocnosti a strachu. Nikto si nebol istý 
nepriateľom, žiadne podávanie rúk na konci kázne, tu sa všetci snažili 
zostať neviditeľní a nepoznaní. Sakristiu obliehala skupina vojakov, 
ale bronzové dvere dosiaľ odolávali. Pritisol som si na nos šatku, aby som 
sa chránil pred dymom, vyliezol som na schody ku kazateľnici a snažil      
sa cez rednúcu clonu zahliadnuť niekoho známeho. Pred oltárom, hneď 
vedľa sochy vzkrieseného Ježiša s bielou vlajočkou víťazstva, ležalo 
na zemi telo. Najprv som ho tiež považoval za sochu, ale  pod žiadnym  
drevom  alebo  mramorom by  sa  nerozlievala  tmavá kaluž. Podľa vlasov 
to mohol byť naozaj Giuliano, ale istotu som v šere nemal. Ale kde je 
potom Lorenzo? A kde... 
 Vtedy som ho uvidel. Zakrádal sa pozdĺž presklených skríň s vys-
tavenými ostatkami svätých, ktoré stáli pri chrámovej stene. Obratne 
sa vyhýbal mužom, ktorí po dvoch alebo viacerých bojovali proti sebe 
v chodbičkách medzi lavicami. Prebíjal si cestu k mŕtvemu, rázne                                  
a bezohľadne, ale zároveň ako keby sa mu nechcelo, pretože nepostúpil 
ani o krôčik. Vbehol som dole a pustil sa k nemu. Opomenul som možnosť, 
že ma niekto spozná ako Lorenzovho chránenca, šatka na ústach ale zre-
jme urobila svoje. Upieral som sa na svetlovlasú hlavu toho chlapca ako 
na maják. 
 „Stoj,“ zavrčal som, keď som bol dosť blízko na to, aby som ho mo-
hol schmatnúť za golier. 
 Bleskurýchlo sa otočil sa a uprel na mňa ľadovo modré oči. „Majs-
tre? Čo tu robíte? Ste chorý, mali ste zostať v posteli!“ 
 Na okamih mi jeho reakcia prišla nepochopiteľná. „Prečo, Luciano? 
Prečo si to urobil?“ Musel som kričať, aby ma v bojovej vrave počul, 
a v hrdle ako keby mi škrípal piesok. 
 Začudovane zdvihol obočie. „Aby som mohol maľovať, majstre. Aby 
moje obrazy žili.“ 
 Zalial ma pot, pred očami sa mi urobili žltočervené kruhy. „Ale tie 
ženy sú teraz mŕtve!“ 
 „Majstre,“ jeho hlasom by sa dal opracovávať kameň. „Ľudský život 



je krátky, obrazy však žijú naveky.“ 
 Niekto do mňa zboku tvrdo vrazil, až som sa odpotácal pár krokov 
nabok. Na okamih som si myslel, že ma Lorenzovi nepriatelia spoznali, 
a s úžasom som prijal zistenie, že mi je to jedno, len keby som mal ešte 
možnosť vysporiadať sa so svojím žiakom. Rozvášnený útočník mal však 
iný cieľ než mňa a razom oddupotal preč. Chcel som sa otočiť späť k Lu-
cianovi, ale zarazil som sa, môj pohľad pritiahlo niečo iné.
 V jase sviec a dohasínajúceho požiaru sa v jednej zo zasklených 
vitrín odrážala bezútešná scéna – niekoľko mužských postáv tríma-
júcich zbrane, niekto kľačal, niekto stál dosiaľ nerozhodný, na čiu stranu 
sa pridať. A na pravom okraji, tesne pri vyrezávaných vínnych lístkoch, 
sme na okamih zamrzli my dvaja. Snáď to spôsobili umierajúce plamene, 
možno vyčerpanie a dym v očiach. Chvíľočku sme obaja vyzerali ako moja 
podobizeň, ktorú som prostoducho namaľoval na Klaňanie sa troch kráľov. 
Ja a Luciano, dvaja bratia či odraz v zrkadle, s rovnakým výrazom v očiach, 
s rovnako zovretými perami. Tá podoba vydržala len okamih, zrejme kým 
závan nestočil plameň opačným smerom. 
 „Prečo si...“ zakašľal som, aby som našiel hlas. „Prečo musela 
zomrieť práve ona? Veď o teba starala!“ 
 Pokrčil ramenami. „Práve preto. Hrejivý letný deň... Chcel som           
ho namaľovať čo najlepšie.“ 
 Horúčavu v mojich kostiach vystriedal mráz. Bože, ja sám 
som mu dal tú úlohu! A za to som prišiel o to najcennejšie, čo ma kedy         
v živote postretlo. 
 „Ty... nie si človek...“ zasípal som. „Takí ako ty by nemali žiť!“ 
 „Mýlite, majstre,“ uškrnul sa a ja som znova zakúsil pocit, že sa poz-
erám do očí oveľa staršej bytosti, ako som si doteraz myslel. „Opak je 
pravdou.“ 
 Už vtedy na ulici som mal to potešenie pozorovať, že s oceľou            
to vie. Teraz som ju pocítil na svojom vlastnom krku. Zo sakristie sa oz-
vali úsečne výkriky, spoznal som Lorenzov hlas a na jeden úder srdca 
som úplne nezmyselne pocítil škodoradostnú radosť, že Pazziov atentát 
predsa len tak dokonale nevyšiel. 
 „Keď dokončím ten letný deň,“ pokračoval s perami tesne pri mojom 
uchu, „mám v úmysle namaľovať niečo veľkolepejšie. Niečo oslavované    
a tak trochu namyslené. Trochu zhýčkané, ale stále usilovné. Niečo,              
z čoho prýštia nápady. Potrebujem k tomu krv, majstre.“ 
 Hrot čepele skĺzol po mojom krku a zastavil sa na golieri, a tak som 
nemohol otočiť hlavu, aby som sa pozrel, kto robí taký rozruch v bráne ko-
stola. Nemyslel som. Triasla so mnou zimnica a chcel som byť mŕtvy, len 
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 Prisahal by som, že to nebola moja ruka, čo mi vošla do vrecka. Ako 
sa chladný kov zarýval hlbšie do mojej kože, prsty objali štetec, vytiahli 
ho a vypravili v ústrety mladistvej hrudi. V tom hluku naokolo to nikto nez-
badal. 
 Nadýchol sa, na perách mu vykvitla ružová pena a ochabnutá päsť 
pustila dýku na zem. Cinknutie čepele o dlažbu zaniklo v chaose. Boží stá-
nok zaplavil dav, obtiekol nás, nehodných povšimnutia, a zaútočil zozadu 
na Pazziovských ozbrojencov. 
 Nemal som dosť síl na to, aby som oslobodil drevenú násadu z jeho 
tela. A tak som len odlomil koniec s chlpmi, na ktorých dosial ľpela Simon-
ettina krv, a vrátil ho do vrecka. Nával okolo nás sa rýchlo rozpustil, zatiaľ 
čo telo môjho žiaka kleslo na zem. 
 Zapotácal som sa. Kostol razom zaplnili kričiaci ľudia, miestami 
bolo počuť aj smrteľný chrapot. Díval som sa na Luciana, ako po ňom 
šliapu, pretože nebolo kam sa vyhnúť, ale nehýbal sa. Bol mŕtvy, naozaj 
mŕtvy. Zovrel som vo vrecku pohár so zvyškom štetca, aby som cítil niečo,          
na čom naozaj záleží, a začal som si prerážať cestu k východu. Zrazu 
ma prestávali počúvať údy, ako keby s Lucianovou smrťou zo mňa vypr-
chala všetka vôľa žiť, kráčať, čokoľvek. Snažil som sa udržať na nohách, 
pretože ak padnem, tak ušliapu aj mňa, vraha. 
 „Alessandro, preboha, čo tu robíš? A ako to vyzeráš?“ 
 Okolo pása ma objala mocná ruka. Keď som nemusel odstrkovať 
ľudí, ktorí mi stáli v ceste, postupoval som rýchlejšie. Nebol som si celkom 
istý, že hýbem nohami, ale napriek tomu som sa zrazu ocitol na dennom 
svetle. 
 „Panenka Mária, si samá krv!“ 
 „To nie je moja,“ zašepkal som. „Asi.“ 
 Dav vonku sa akomak preriedil, ale rev zosilnel. Nedokázal som 
presne počúvať, čo všetci kričia, ale nadobudol som dojem, že rodinu 
bankára nečaká nič dobré a arcibiskup Salviati tiež zažije nepríjemné ch-
víle. Domenico ma ťahal ďalej. Prizerajúci nám začali ustupovať, tentoraz 
snáď preto, že nás poznali. Ako sa mi kolembala hlava, kútikom oka som 
zazrel, že smerom od východu z kostola sa utvoril koridor. Nejakí muži       
s  pietou niesli telo, naozaj to bol Giuliano, v hrudi snáď tucet rán. Za ním 
išiel veľkolepý Lorenzo s dlaňou pritlačenou na šiju. Krv mu presakovala 
pomedzi prsty, ale on kráčal hrdo a vzpriamene ako veža a ľudia začali 
jasať a kričať jeho meno. To bolo posledné, čo som počul predtým, než 
som omdlel.
 Nasledujúce dni a týždne som strávil v prepotenej posteli s vysokými 



horúčkami. Dlhý čas som nedokázal rozoznať, čo je sen a čo skutočnosť. 
Strop nad mojím lôžkom bol v jednej chvíli plátnom pomaľovaným rukou 
šialenca, v okamihu sa zasa zmenil v jediné útočisko, na ktoré som mo-
hol uprieť svoj utýraný zrak. Prenasledovaný strašidelnými vidinami som 
nespoznával ani priateľa, ani slúžky. Keď som už nedokázal bojovať proti 
studeným obkladom, aspoň som šepkal: „Doktora nie...“
 Z toho obdobia si veľa nepamätám. Neskôr, keď už som bol scho-
pný sám sa napiť, mi Domenico rozprával, ako ma za pomoci niekoľkých 
známych dovliekol domov, vyzliekol a zabalil do prikrývok. Niekoľko dl-
hých dní a nocí som vraj blúznil, snažil sa utiecť a kričal som niečo                                       
o vraždách a ohni pekelnom. Zatiaľ čo som sa potácal medzi skutočnosťou 
a démonmi privolanými chorobou, za bránami Vespucciovského domu        
sa odohrali udalosti, ktoré úplne zmenili históriu. Bezprostredne po útoku 
na bratov Mediciovcov rozvášnený dav zamordoval Pazziovských vo-
jakov. Salviatiho uväznili a keď dostali aj Francesca Pazziho, oboch ich 
obesili na oknách paláca. Domenico mi živo vykladal, ako defenestrovali 
ďalších sprisahancov a zastavil ich iba sám Lorenzo vo svojej nekonečnej 
blahosklonnosti. 
 „Jacopa Pazziho mučili, obesili a jeho telo vláčili po uliciach, mal      
si to vidieť. A tiež zabili Renáta Pazziho, aj keď, osobne si myslím, že tento 
chlapík za nič nemohol, s tou jeho povahou. A tých kňazov, čo sa nechali 
podplatiť na úkladnú vraždu, tak tým odrezali uši a nosy obesili ich za...“ 
 „Prestaň, prosím ťa.“ 
 „Hej, prepáč, už ti tá polievka nechutí? Daj ju sem, veď je to škoda. 
A vieš, kto to mal vlastne pôvodne urobiť? Pazziovci a Baroncelliovci za-
platili nájomnému vrahovi, nejakému Monteseccovi. A vieš, čo ten chlap 
povedal? Že v taký sviatok nikoho zabíjať nebude a peniaze odmietol! Ten 
má svedomie, nie ako tí jezuláni. A vraj to s nimi spískal samotný pápež...“ 
 „Domenico...“ 
 „No hej, no. Nepozeraj sa na mňa tak. Na jej pohrebe som bol, keď 
to chceš vedieť. Už som ti o tom raz hovoril, ale myslím, že si ma vtedy 
nevnímal.“ 
 Odvrátil som tvár. „Prišlo tam... veľa ľudí?“ 
 „Všetci. Rozhodne viac než na Giulianov, hoci to niektorým bolo 
čudné. Páčilo by sa jej to. Chuderka, taká mladá a krásna, ale čo narobíš, 
suchoty nevyliečiš.“ 
 Odkašľal som si. Dva hlty slepačej polievky, ktoré som bol schopný 
predtým preglgnúť, sa dožadovali návratu do taniera. S námahou som 
potlačil nutkanie a spýtal som sa Dominica na tú druhú záležitosť. 
 „No hej.“ 
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 Na čele mi vyrazili chladné kropaje, na chvíľku som si pomyslel,      
že sa mi zase vracia horúčka. „Čo hej?“ 
 „Našli ho. Niekomu sa priplietol do rany, úbožiatko, bola tam vtedy 
taká tlačenica. Možno tí, čo ho zabili, ani netušili, ku komu patrí. Ale nevi-
em, kam ho pochovali, toto zariadil Lorenzo.“
 Mohol som si vydýchnuť, pretože o mojom zločine sa nikto nedozve-
del. Ale z nejakého dôvodu mi nebolo o nič lepšie.
 „Počkaj, utriem ti tvár.“ Domenico sa ku mne natiahol s vlhkým
obrúskom. „Tam ti musela byť riadna rúbanica,“ pokračoval, kým                      
mi otieral pot. „Ľudia sa tĺkli všetkým, čo im prišlo pod ruky. Predstav si,                             
že toho chudáčika Luciana prebodli nejakým dreveným kolíkom. A rovno 
do srdca.“ 
 Stisol som čeľuste. 
 „Je ti zle? Počkaj, dám ti napiť. Nie? Mimochodom, ten pohár som 
položil tamto, keby si ho hľadal. Vypadol ti z vrecka, keď sme ťa vtedy 
niesli domov, ale nerozbil sa. Zobral som zo zeme aj koniec štetca, ak by 
si ho náhodou niekedy ešte potreboval, ale rúčka bola zlomená. To asi ako 
sa tí ľudia okolo teba mastili.“ 
 Obrátil som hlavu, aby som videl, kam ukazuje, a potom som                
sa opäť zadíval na neho. Priateľova tvár bol však nepreniknuteľná, sedel 
na nej zvyčajný výraz práve vytriezveného pijana akomak mdlého umu. 
„Domenico... Mám ťa rád.“ 
 „To je na vine tá horúčka a ťažká strata, ktorú si utrpel. Hneď, ako 
sa z toho dostaneš, nájdeš si inú lásku, s dlhými vlasmi a nohami. Ver mi, 
viem o čom hovorím.“ 
 Hoci ma všetko bolelo a aj poležiačky sa mi točila hlava, uškrnul 
som sa. „Čo by som bez teba robil.“ 
 „To naozaj neviem.“ Vo chvíľke zvážnel, takého zachmúreného som 
ho vlastne ešte nikdy nemal tú česť uvidieť. „Alessandro... Keď tu bol zmä-
tok kvôli jej pohrebu a ty si ťažko ochorel a vonku sa diali všetky tie veci 
okolo Mediciovcov... nenašiel sa nik, kto by upratal jeho izbu.“ 
 Nadvihol som sa na lakťoch. „Ty si tam išiel?“ 
 „Áno.“ Zahryzol si do pery a siahol za svoj chrbát, aby vytiahol podl-
hovastý predmet zamotaný v lacnom plátne. 
 Vydýchol som. Konečne som pochopil, že ten čudný pach, ktorý 
cítim od Domenicovho príchodu, nie je výplodom mojej chorej mysle ani 
priateľovej nestriedmej životosprávy. 
 „Mal si pravdu. Sú geniálne i príšerné zároveň. Toto nie je umenie, 
to sú čary, ktoré smrdia peklom. Čo s nimi urobíme, Alessandro?“ 
Pred očami mi prebleskla spomienka bledé pery, na kvapôčku krvi v kútiku
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pootvorených úst. Striaslo ma. „Sú na nich utratené životy všetkých tých 
žien. Pochováme ich, ako sa patrí, Domenico.“

* * * * *

 Všetky sme ich uložili do Simonettinej hrobky hneď, ako som                  
sa dokázal postaviť na nohy. Urobili sme to potajomky, prv, než robot-
níci stihli osadiť mramorové obloženie. K obrazom sme postavili pohár 
s farbou, aj v hodvábe zabalený kúsoček štetca, na ktorom zaschla krv 
pani Vespucciovej. Hroby ostatných dievčat som nepoznal, ale vedel som,
že vždy vľúdna a vnímavá Simonetta by moje rozhodnutie schvaľovala. 
Snáď posvätenie kňaza zmyje hriech spáchaný na tých úbohých dievčatách 
a možno nájdu na druhom svete zmierenie. 
 Potom som sa nejaký čas Domenicovi vyhýbal. Jeho univerzálny liek 
na všetky neduhy bolo červené víno, ale cítil som, že tentoraz mi hroznový 
mok nepomôže. A mal som aj pádnejší dôvod. Nikdy to predo mnou pri-
amo nespomenul, ale vedel, že to ja som zabil svojho žiaka. Neviem,                 
či som chcel zistiť, kto alebo čo bol Luciano zač. Keby som bol taký poch-
abý ako kedysi, bol by som sa prikláňal k tomu, že ten chlapec v skutočnosti 
nikdy neexistoval. Že bol iba Božím varovaním, kým by som sa mohol 
stať, keby som povýšil umenie nad lásku k svojim blížnym. Lenže Boh     
by vo svojej nekonečnej prívetivosti zaiste nikdy nemrhal toľkými mladými 
životmi, len aby priviedol jedného namysleného maliara k pokore. 
 Snáď bol Luciano len obyčajným Gulianovým ľavobočkom, 
splodeným vo vojvodových búrlivých mladších rokoch s nejakou dedin-
skou čarodejnicou. Možno ho mladý Medici naozaj niekde našiel a nechal 
sa oblúzniť jeho výnimočným talentom a klamlivou nevinnosťou tak, ako 
my všetci. Ale nemal som sa koho opýtať. Chlapec bol mŕtvy, hoci mojou 
vlastnou hriešnou rukou, a dá Boh, už sa nikdy nikto podobný nevráti. 
 Pravdupovediac, vyhýbal som sa všetkým. So Simonettou ako 
keby zomrel môj večný sen. Celé roky, ktoré sme strávili vedľa seba, som           
sa jej nedotkol inak ako pohľadom, ale mohol som. Teraz už nemôžem. 
S výhovorkou na moje chatrné zdravie som trávil dni mimo ruchu mesta 
prechádzkami po záhrade, ktorú mala rada aj ona. Niekedy, čím ďalej, tým 
častejšie, sa ku mne pridával Marco Vespucci, ale bol to veľmi mlčanlivý 
spoločník. A tak sme sa prechádzali štrkovými cestičkami a obaja sme 
čušali na tú istú tému – spomienky na ženu, ktorú sme obaja milovali,          
a ktorá nám teraz obom bola rovnako vzdialená. Keď som ho požiadal, aby 
sa stal svedkom môjho závetu, kde požadujem, aby ma po smrti pocho-
vali pri Simonettiných nohách, nemihol brvou. Len ticho prikývol a podpí-
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spoznal. 
 Aj keď som sa v čase svojho pomalého zotavovania uzatváral pred 
svetom, svet sa stále dožadoval mojej pozornosti a niektorým novinkám 
som uniknúť nemohol. Po napoly neúspešnom atentáte to pápež dohnal 
tak ďaleko, že exkomunikoval celé mesto. Lorenzo sa ale nezdráhal jednať 
so samotným Ferdinandom. Mám dojem, že nepotrvá dlho, a stane sa ne-
obmedzeným pánom Florencie. 
 Nie že by som proti tomu niečo mal. Keď bude vládnuť Lorenzo 
di Medici, pokvitne aj maliarstvo, jediná vec, ktorú naozaj viem, nech mi 
pomáha Pán Boh. Prednedávnom mi prišiel druhý, veľmi naliehavý list 
od Piera de la Francesca, ktorý sa dozvedel o mojom nešťastí i chorobe           
a neodbytne ma pozýva do Urbina konzultovať ďalšie práce na intar-
ziách. Možno predsa len odcestujem. Snáď tam nájdem pokoj duše a čas                 
aj priestor na maľovanie. Mám v hlave toľko nápadov... Moja nová Ma-
dona, Pallas Aténa aj Venuša – z tváre každej z nich sa bude na mňa 
pozerať moja Simonetta. Luciano mal predsa len aspoň v jednom pravdu. 
 Moja láska takto zostane živá naveky.



ANDRZEJ PILIPIUK
MARS 1899

 Takzvané „objavy“ grófa Kokuševa  sú zmesou neoverených 
teórií, fantastických povedačiek, zbožných želaní,  vedeckých podvodov                     
a obyčajnej  nevzdelanosti.
	 (V.	I.	Lenin	v	liste	súdruhovi	Rykovovi,	Ženeva		1907,	Zobrané	spisy,	
diel		78,	s.	348)

 Keď som po prvý raz  rozbíjal z grónskych ľadovcov získaný mete-
orit, nebol som schopný uveriť vlastným očiam.  Ako dnes  sa pamätám       
na ten deň.  Azúrové nebo, vánok,  ľadovec pokrytý snehom v hrúbke 
možno tak ôsmich aršínov a predo mnou, na kúsku čistej, tmavej látky 
čierna, pomaly rotujúca hruda. Díval som sa na stopy cudzieho života 
odtlačené v uhlí. Už na prvý pohľad sa líšili od všetkého pozemského...
 (Gróf		Mikuláš	Kokušev-Mirski,		Civilizácia	na	Marse	–	dôvody	exist-
encie	inteligentných	foriem	života	vo	vesmíre,	Moskva	1904)

Republika Komi, január 1856

 Tábor postavili v údolí, avšak prudký sibírsky vietor sa voľne preháňal 
medzi  búdami Staré, počerneté dosky Praskali.  Serioža vykukol von.   
Lúč v chodbe visiacej štyridsaťwatovky vytiahol z tmy milióny  krúžiacich  
čiastočiek snehu.  Chlapec sa chvíľu díval na snehové mračno, potom zaťal 
zuby a vybehol von, pričom za sebou tresol dvermi. Víchor sa okamžite 
predral cez  kabát s teplou podšívkou.  Sneh zavŕzgal pod nohami obutý-
mi do deravých kapcov. Napokon podošvy  zaduneli na doskách. Búda          
na druhej strane  cvičiska.  Potme sa dala kľučka nahmatať len ťažko, ale 
čoskoro ju  našiel. Oceľ  chladila.. Stlačil, pričom musel prekonať odpor 
mrazom stuhnutého oleja. Vietor sa oprel do dverí, ale chlapcovi sa ich 
podarilo zabuchnúť.. Ocitol sa v temnej chodbe.  Bolo tu cítiť moč, hnijúcu 
kapustu, pleseň a staré, červotočou rozožraté drevo.  Spod druhých dverí 
naľavo presakoval úzky pásik svetla.
 Chlapec zaklopal na tenkú stenu z preglejky.
 „Ďalej!“ zachripel starecký hlas.
Prudký záchvat kašľa nedovolil chorému povedať nič viac. Serioža vkĺzol 
do izby. Na obodratom slamníku ležal vyziabnutý starec Jediným zdrojom
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 „Ach, to si ty.“
 Ďalší záchvat kašľa otriasol telom. 
 „Čo sa vyškieraš?“ spýtal sa.  
 „Prišiel obežník, Nikolaj Fadejevič. Budú prepúšťať,“ vysvetlil 
Serioža. Asi sa vrátime domov,  všetky  súdne rozhodnutia budú prever-
ené. A bude amnestia.“
 „Neskoro!“
 Na okraji špinavej, vatovanej prikrývky sa objavilo niekoľko nových 
krvavých škvŕn.
 „V Moskve vás vyliečia,“ riekol chlapec s nádejou.“
 „Príliš neskoro,“ vzdychol chorý. „Teraz ma počúvaj, lebo toto                  
je pekelne dôležité.  Ešte stále sa, keď vyrastieš, chceš stať  astronó-
mom?“ prebodol  zrakom chlapca, ktorý sedel na krivom stolíku. 
 „Áno.  Všetko si pamätám. Mená  hviezd, vzorce.  Všetko, čo ste     
ma naučili.“ Starec sa na dlhšie odmlčal, akoby nad čímsi premýšľal. 
 „Dobre. Teraz ti poviem , ako sa staneš najvýznamnejším astronó-
mom  u nás. Tie vedomosti však môžu byť nebezpečné.  Mňa  nadmerná 
zvedavosť zaviedla sem...“ zovrel dlaň na okraji prikrývky. Pod tenkou, 
takmer priesvitnou, kožou  sa výrazne črtali modré žily.  „Preto sa musíš 
rozhodnúť, či to chceš počuť.“
 „Chcem“.  Modré oči  v tme žiarili svetlom, ktorého je schopná len 
odvážna mladosť. 
 „Rozmysli si to dobre. Neviem, ako  to vyzerá tam... na juhu.  Možno 
je táto téma naďalej zakázaná...“
 „Chcem. Prinajhoršom počkám.“
 Umierajúci mlčal dlho. 
 „Dobre,“ povedal napokon. „Rozpoviem ti rozprávku. Až na to, že      
je pravdivá.  Pred revolúciou žil veľmi bohatý gróf.  Volal sa Kokušev- 
Mirski. Zapamätaj si to meno.  Nech by sa čokoľvek stalo, nesmieš                            
ho zabudnúť.  Ale pre istotu si ho nezapisuj.“
 Serioža vážne prikývol.
 „Zapamätám“ riekol. 
 „Gróf Kokušev  sa priatelil s mnohými vynálezcami. S ich pomocou 
uskutočňoval svoje bláznivé  plány. Okrem iného sa snažil dokázať, že    
na Marse  existuje život.  Tak sa zdá,  že v prospech tejto teórie získal ar-
gument, ktorý, žiaľ,  po revolúcii zmizol bez stopy.  Musíš získať výsledky 
jeho výskumov. Ak sa zachovali.  Alebo ich zrekonštruovať – ak podľahli 
skaze.  Musíš byť veľmi opatrný.  Ak sa ti to však podarí...“
 Tentoraz  ho kašeľ dusil veľmi dlho.



 „Budeš slávny,“ ukončil. 
 „Gróf Kokušev-Mirski,“ opakoval chlapec. Na chodbe zadupali ka-
pce. Do malej izbietky vošiel  lekár.  Hrubý kabát zo sobej kože, do ktorého 
bol oblečený, bol pokrytý  inovaťou. Z vrecka vytiahol  škatuľku sulfonami-
dov (2) a druhú, v ktorej bola injekčná striekačka a ihly.
„Dovidenia,“ Serioža vstal. „Zapamätám si.“
Starec sa usmial v ústrety svojim spomienkam.  Doktor si vyzliekol  kabát, 
začal sa chystať na zákrok.  Chlapec  vybehol na uličku v ústrety snehovej 
fujavici.

* * * * *

 Hoci  vystrelenie raketovej strely na Mars bolo po technickej stránke 
veľmi zložitou záležitosťou,  v zásade bolo,  pri dodržaní podmienky 
presného zamierenia,  realizovateľné.  To vyžadovalo nesmierne  podrob-
né výpočty príťažlivej sily planét. Rychnowski vypočítal balistické krivky. 
Skonštatoval, že je schopný zamieriť na Mars s  presnosťou okolo 1500 
km,  pričom  poskytoval osemdesiatpercentnú záruku na správny výsle-
dok. Bolo treba vyriešiť základný problém.  Keby sme v guli poslali informá-
cia Marťanom, znamenalo by to nadviazanie jednostranného kontaktu.              
Ak nám dokážu odpovedať tým istým spôsobom, pravdepodobnosť nájde-
nia  strely s odpoveďou je veľmi malá.  Vtedy  Popov a Ščepanik navrhli, 
aby sme dnu do strely umiestnili špeciálne skonštruovaný fotografický 
aparát, ktorý by nám umožnil  vytvoriť  presné snímky povrchu planéty.
 (Gróf		Mikuláš	Kokušev-Mirski,		Civilizácia	na	Marse	–	dôvody	exist-
encie	inteligentných	foriem	života	vo	vesmíre,	Moskva	1904)

Moskva, 1977

 Knižnica Akadémie  vied  ZSSR obsahuje vyše  65 miliónov  zväzkov,  
duplikáty v to nepočítajúc.  Je v nej sústredený prakticky celý majetok pok-
rokového ľudského umu.  Samozrejme, pokútne diela, ktoré vznikli v im-
perialistických krajinách, sa nachádzajú v oddelení prohibít (zakázaných) 
a nie sú všeobecne dostupné.  Do tohto oddelenia vás zavedú mohutné 
oceľové dvere natreté  príjemnou zelenou farbou.  Hľadať ich treba vľavo 
od hlavného. Dvere nie sú nijako označené,  vyzerajú nestrážené.  Zdanie 
klame.  Len čo prekročíme ich prah, narazíme až na troch strážnikov.  
Tí dôkladne preveria naše dokumenty a ak sa ukáže, že, dajme tomu, 
naša priepustka v nich vyvoláva  akékoľvek pochybnosti, zavolajú, kam je 
potrebné zavolať.  Pretože obyčajného previnilca po takomto telefonáte 
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dovnútra.  Ak sa dnu ocitneme legálne, tiež nám, samozrejme, nedovolia 
prehrabávať sa v katalógu, ako sa nám zachce.  Službukonajúci knihovník 
prijme len konkrétnu objednávku.  Ak nevieme, čo hľadáme, neobslúži 
nás. 
 Neprestajne sa šíria chýry o tom, že množstvo zakázaných titulov 
je omnoho väčšie než všeobecne prístupný fond.  Je to zjavný nezmy-
sel.  Knižnica v obyčajných študovniach sprístupňuje 40 miliónov titulov,              
v špeciálnych teda nie je viac než 25 miliónov.
 Stáli návštevníci, ktorí často prechádzajú za zelené dvere,                             
si po určitom čase všimnú oddelenie kníh, ktoré sú na indexe. To na prvom 
poschodí) tvorí len neveľkú časť celku.  Skutočne zaujímavé, a pritom, žiaľ, 
prísne tajné veci sa nachádzajú v podzemných skladoch a sprístupňované 
sú v ďalších štyroch čitárňach.  Na to, aby ste sa tam dostali, však musíte 
mať skutočne dobré kontakty a rovnako dobrý dôvod. 
 Profesor Sergej Filipov, všeobecne známy a uznávaný  astronóm  
bez väčších problémov získal priepustku do tej prvej, dá sa povedať tak-
mer  všeobecne prístupnej študovne. 
 „Čo hľadáte, súdruh profesor?“ spýtal sa ho službukonajúci kni-
hovník.
 Vedec ešte chvíľu váhal.  Voľakedy dávno sa zhováral so svojim  
učiteľom.  Vtedy bolo vyslovené meno grófa.  Učiteľ mal na tvári staré rany 
po letovačke. Pamiatka na 1937 rok. Sergej veril v jeho skúsenosti,  a tak 
si meno uchoval v pamäti.  Nasledujúcich dvadsať rokov sa zapodieval 
inými záležitosťami.  Avšak   na výskumnom ústave sa zjavili nové tváre 
schopné rýchlejšie riešiť astronomické hlavolamy. Boli mladí, ambiciózni 
– a navyše členovia strany. Získaný titul ho síce chránil, ale aj tak už cítil 
na krku dych  prenasledovateľov. Musel  vykonať nejaký objav.  Natoľko 
dôležitý, aby mu zabezpečil slávu, ktorá sa udrží po celé roky.
 Pripomenul si slová umierajúceho starca. Premýšľal  o tajomných 
pokusoch, ktoré, ako vysvitlo,  boli natoľko dôležité, že Čeka a neskôr NKVD 
sa usilovali zahladiť po nich všetky stopy. Pripomenul si. V skutočnosti...
zabudol čo len na okamih?  Nie.  Vracalo sa to, prichádzalo nečakane 
za nocí, keď sedel a  počítal dráhy  nebeských telies. Útočilo na jeho 
podvedomie. Svrbelo ako  staré rany po omrzlinách  z Komi. Počas pos-
ledných dvadsiatich rokov mnohokrát myslel na okamih, keď  sa ocitne                      
v    študovni zakázanej literatúry a vyriekne utajované meno.  Cítil, ako          
mu chrbát zalieva pot.
 „Hľadám práce grófa Kokuševa- Mirského,“  vykoktal.
 Nestalo sa nič.  Cez okná sa naďalej dovnútra  svetlo letného rána. 



Neotvorila sa pod ním dlážka, nepribehli strážcovia. Službukonajúci 
dokonca nezmenil výraz tváre.  Nestlačil gombík.  Namiesto toho vytiahol  
priečinok s kartotečnými lístkami označený príslušným písmenom a chvíľu 
sa v nich prehŕňal.
 „Máme od neho jeden titul,“  oznámil napokon.  Žiaľ, knižku, z dôvodu  
rozsiahleho poškodenia, nepožičiavame.“
 Profesor sa na dlhšiu chvíľu odmlčal.  Nič sa nedeje.  Knižka je 
poškodená,  treba počkať, kým ju  znova nedajú do poriadku. Prechodne  
nie je prístupná pre čitateľov, aby nezničili  ľahko vypadávajúce strany. 
Odmietnutie sa dá ľahko vysvetliť.  Napriek tomu cítil strach.  Vari ešte 
môže cúvnuť?  Čo mu hrozí, keď sa spýta znova? Napokon neodolal. Taká 
príležitosť sa už možno nikdy viac nezopakuje. 
 „Mohol by som sa dozvedieť aspoň jej názov?“
 Knihovník zaváhal. Napokon neochotne prikývol.
 „Civilizácia na Marse – dôvody existencie inteligentných foriem 
života vo vesmíre,“ povedal a potom rozhodným, jednoznačným pohybom 
zabuchol zásuvku. Vedec za týmto  nervóznym pohybom vycítil strach.  
Ihneď si domyslel, že existuje viacero dôvodov kvôli ktorým  sú isté tituly  
nedostupné. Nevyhnutnosť opravy väzby môže byť jedným z nich. 
 Nie však v tomto prípade. 
 Filipov vyšiel zo študovne. Dole, pri vchode, odovzdal priepustku 
Strážnik za  pultíkom ju pokojným pohybom roztrhol  a  zahodil do ko-
vového odpadkového koša.  Za profesorom sa tiahol ťažký závan potu,        
na chrbte a pod pazuchami sa zjavili mokré škvrny.  Avšak zľaknutie pomi-
nulo. 
 „Ďalší blázon,“  zahundral strážnik. „ Číta to kadejaké tajomstvá           
a potom s tým nedokáže žiť.  Podelí sa s inými a napokon všetci idú  medzi 
hovná.

* * * * *

 Ščepanik mi už  pred nejakým časom predviedol  pokus so záme-
nou viditeľného  obrazu na elektrické impulzy. Tvrdil, že dokáže odoslať 
každý obraz telegrafným káblom rozbitý na tisíc bodov a na cieľovej stanici         
ho presne zrekonštruovať. Tu sa objavili ťažkosti. Nemali sme telegraf, len 
rádio a vytvorenie fotografie pri vzájomnom pohybe planéty a strely nám 
pripadalo  nesmierne ťažké.
 Ščepanik vyriešil aj tento problém zhotovením prístroja vybaveného 
zložitým systémom gyroskopov. Pokiaľ sa sonda nezačne otáčať, obraz 
zostane jednu pätnástinu sekundy nehybný. To postačí na to, aby po uvoľ-
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tovil niekoľko rôznych článkov, najlepšie z nich mali po dvesto častíc v sto 
radoch.  Z každého snímku by sme tak mohli získať 20 000 škvŕn  v piatich 
svetelných odlíšeniach.  Po odoslaní telegrafným drôtom by rekonštrukcia 
nemala  byť problémom.  V tom prípade by sme však museli elektrické im-
pulzy  pretvoriť na rádiové a po prijatí zaznamenať.  Tu nám neobyčajne po-
mohol  Edisonov vynález fonografu, ktorý, po vybratí valčeka  zodpoveda-
júcej dĺžky, by tento záznam bol schopný vykonať. Avšak už v priebehu 
pokusov sme sa dozvedeli o existencii  omnoho praktickejšieho prístroja,  
ktorý sa nazýval elektrogramofón.  Zvuk v ňom bolo možné zachytávať 
prostredníctvom magnetizácie tenkého oceľového pásika. Prikázal som, 
aby z Anglicka priviezli dva takéto prístroje.
 (Gróf		Mikuláš	Kokušev-Mirski,		Civilizácia	na	Marse	–	dôvody	exist-
encie	inteligentných	foriem	života	vo	vesmíre,	Moskva	1904)

 Mladý dôstojník v perfektne vyžehlenej uniforme rázne kráčal chod-
bou výskumného oddelenia KGB.  Prechádzal okolo ďalších a ďalších dverí 
laboratórií. Zospodu osvetlené číselníky kódových zámkov  sa v pološere 
svetlozeleno leskli. Cestu vedel naspamäť.  Stočil sa do bočnej chodby,     
o chvíľu zaklopal na dvere s menovkou „Plukovník Vasilij Striečkin.“
 „Ďalej,“  doľahlo zvnútra.
 Prekročil prah pracovne. 
 „Volali ste ma súdruh?“
 „Posaďte sa,“ zahundral Striečkin, pričom ukázal rukou na kreslo. 
 Príchodzí sa pozdravil a usadil  na krajíčku kresla. Celou svojou 
postavou vyjadroval úctu voči nadriadenému. 
 „Hovorí nám niečo meno  Sergej Ivanovič Filipov?“
 „Významný  astronóm. Akademik,  prednáša na Moskovskej univer-
zite.  Taký dlháň, na rukách má jazvy po omrzlinách.
 „Správne,“ prikývol plukovník. „Doposiaľ u nás vcelku bez zázna-
mov. A teraz odrazu.  Hádaj, čo  hľadá akademik Filipov v oddelení  pro-
hibít.“
 „Hm.... Utajovaných  prác z astronómie u nás mnoho niet.  Tipnem 
si.  Nechcel  by sa dostať k textom Kokuševa-Mirského?“
 „Sedí. Gratulujem k bezchybnej dedukcii.“
 „Ale čo s tým teraz urobíme?“ robil si starosti mladý agent.
 „Treba sa pozrieť, ako ďaleko sa mu podarí dostať. Predpokladám, 
že  sa bude naďalej prehrabávať v akademickej knižnici. Dostaneš zoznam 
našich spolupracovníkov. Chcem vedieť o každom jeho kroku.  O všetkom, 
na čo sa bude pýtať, názov každej výpožičnej jednotky,  do ktorej nazrie.



Myslím, že z jeho strany ide o  chvíľkový výstrelok, ale napriek tomu            
na vec treba dohliadnuť.“ 
 „A čo urobíme, ak odhalí tajomstvo?“

* * * * *

 Predrevolučná buržoázia neľutovala peniaze na ukojenie svo-
jich chúťok. Akoby to bolo dnes, tak zreteľne si pamätám jedného                                
z tých fičúrikov. Prišiel do našich Putilovských závodov s akýmsi poľským 
inžinierikom. Hovorili, že je naozajstný, v každom prípade,  náš riaditeľ          
si pred ním zložil iba čiapku.  Šľachtic  si prezrel nákresy a vytiahol 
knižočku. Šekovú. 
 A potom sa začalo robiť.  Deň sa striedal s nocou a my sme hodiny 
za hodinami stáli pri sálajúcich vysokých peciach.  Vysvitlo, že gróf si ob-
jednal  hlaveň dela,  a to  nezmyselne dlhú  - dvesto aršínov. Akoby toho 
nebolo dosť, prikázal, aby ju odliali u najkvalitnejšej ocele  a po celej dĺžke 
do nej vyrezali závit. 
 Na čo chcel strieľať, čert vie.  Majster, predtým než zomrel zas-
trelený počas štrajku roku 1905, hovoril,  že hlaveň mala posielať strely                  
do vesmíru. Tak veru,  na hlúpe špinenie iných planét žmýkali z robotníkov     
v našej továrni pot a krv.
 (K	V.	Ivanov,	Spomienky	starého	metalurga,		Leningrad	1948)

 V Moskve nájdete antikvariát ľahko. Je ich prinajmenšom niekoľko 
desiatok. Veľká väčšina z nich sa nachádza v centre mesta. Žiaľ, sú to 
výlučne štátne ustanovizne, z čoho vyplýva, že v nich nemáte šancu 
nájsť skutočne zaujímavé veci.  Ak hľadáte knižky Zamjatina, Averčenka, 
Vojnoviča či iných autorov, ktorí sa stali nepriateľmi ľudu, musíte tomu 
venovať mnoho času. 
 Ak  horíme túžbou vlastniť pred revolúciou vydané diela učencov, 
ktoré sovietska vláda odsúdila na zabudnutie, môže to trvať dokonca 
niekoľko mesiacov.  Naše hľadanie sa oplatí začať medzi  starými an-
tikvármi, ktorí vysedúvajú na jednom z niekoľkých moskovských trhovísk. 
 Takýto starec na prvú otázku pravdepodobne odpovie pokrčením 
ramien. Jeho priazeň si získavate týždne.  Po piatich, šiestich návštevách, 
keď sme už nakúpili hromadu  úplne nepotrebných knižiek ako napríklad  
Príručka pre stavbu v kesónoch starec trocha zmäkne.  Vstane z debničky, 
na ktorej sedáva a  vyloží jej obsah na pult.  Vtedy uzrieme skutočné kle-
noty – napríklad opis Sankt Peterburgu z roku 1735 či predrevolučného 
sprievodcu po chrámoch v Toboľsku.  Ceny týchto diel sú porovnateľné
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tikvárovu priazeň, musíme obetovať  sumu v hodnote niekoľkých slušných  
platov a trpezlivo kupovať jeho poklady.  Napokon, po odchode od neho 
môžeme knižky  streliť v štátnom antiku,  čo nám umožní znížiť náklady 
viac-menej na polovicu. 
 Keď si takto získame jeho dôveru, starec nás pozve do svojho oby-
dlia.  Tam obvykle uprostred tisícov kníh, nájdeme, čo sme hľadali.  Existu-
jú milovníci literatúry, ktorým sa podarilo preniknúť dokonca do utajených 
obchodov moskovských antikvárov. Legendy hovoria, že v nich schováva-
jú  knihy z tajnej knižnice Ivana Hrozného, ktorú, skrytú v podzemí Kremľa, 
sa nikdy nepodarilo nájsť. Možno by sme tam mohli nájsť   na cyklostyle 
vytlačené spomienky náboženských predstáv, ktoré mal Jurij Gagarin 
počas letu vesmírom. Rovnako tam ktosi videl milostný list Vladimíra Iľjiča 
Lenina istej šľachtičnej. 
 Profesor Filipov poznal väčšinu moskovských kníhpredavačov.  Oni 
ho tiež, po niekoľkých rokoch, prijali za svojho, hoci sa mu nikdy nedostalo 
cti byť pozvaným do tajných obchodov.  Keď sa v to júnové popoludnie 
zjavil na trhovisku, všade ho vítali žičlivé úsmevy.  Kráčal pomaly, zdravil 
sa so známymi,  až napokon zastal pred najstarším z antikvárov,  Izákom 
Rabinovičom,  ktorý bol  kvôli svojmu veku a  obrovským vedomostiam 
čímsi ako šéfom trhoviska.
 „Dobrý deň Sergej Ivanovič,“ riekol starý obchodník, nepatrne 
prižmurujúc čierne oči.  „Môžem vám nejako pomôcť?“
 Profesor sa zo zvyku rozhliadol navôkol, stíšil hlas do šepotu:
 „Hľadám  knižky Kokuševa-Mirského.“
 Starec sa na hodnú chvíľu odmlčal.  Astronóm znova pocítil ľahký 
závan nepokoja.  Ihneď však pominul. Starec ho nepodrazí. 
 „Kvôli tým knihám  popravili viac ľudí, než  je v tejto chvíli na trhovisku,“  
riekol napokon ticho.  
 „Čo v nich bolo?“ začudoval sa Filipov. 
  „Neviem. Pre istotu som sa ich ani nedotkol.“ 
 „Ale videli ste ich...“
 “ Áno,“ Antikvár opäť zmĺkol. 
 „Chcel  by som ich kúpiť alebo požičať.  Bez ohľadu na cenu.“
Mlčanie tentoraz trvalo dobré tri minúty.  Napokon starec potriasol hlavou.
 „Nemôžem ti pomôcť. Musíš  zájsť sa Kráľom.  Možno on ju 
bude mať  vo svojej zbierke. A možno i nie. Za knihy Trockého posielali 
do gulagu.  Za Kokuševove k múru. Skontaktuj sa s k Kráľom.  A...  pozri                           
si Popovove pamäti.  Musíš ale získať vydanie z dvadsiatych rokov.“
 Profesor  prekvapene pozrel na antikvára.



 „Vari ja poznám  Kráľa?“ začudoval sa. 
 „Ktovie...“
 Filipov o tomto človeku počul legendy.  Kráľ bol nekorunovaným vlád-
com všetkých antikvárov.  On držal v rukách najzriedkavejšie a najcennejšie 
tituly.  Určite mal prinajmenšom sto rokov, stotisíc kníh a  utekal pred KGB 
od  čias jej vzniku. 
 Starec nevrlo kývol hlavou.
 „Choď už,“ prikázal. „Zavolám ti. No  vedz že...“
 „Viem. Nikomu ani slova.“
 Vietor, ktorý sa v nečakaných poryvoch niesol trhoviskom, voňal ste-
pou.  Ale Sergej cítil, že staré jazvy po omrzlinách ho svrbia. Stačilo, aby 
na chvíľu privrel oči  a pred viečkami  sa mu zjavila  ponurá roklina  s 
krivými búdami,  postaveným z dreva, ktoré stmavelo od staroby. 

* * * * *

 V našich zbierkach sme nezistili výskyt  žiadnych meteoritov  grón-
skeho pôvodu.  Podľa existujúcich inventárov sme nič také nevlastnili. 
 (Z	listu		akademika		V.	I.	Ščukina		profesorovi	Sergejovi	Filipovovi).

 Profesor Filipov sedel vo Všeobecnej študovni knižnice Akadémie 
vied.  Obyčajne si sadol k stolíku  pri okne, dnes však bolo jeho obľúbené 
miesto obsadené.  V teple ho jazvy po omrzlinách prestávali svrbieť. 
 Pamäti inžiniera Alexandra Popova sú v dvoch zväzkoch, každý       
po 600 strán.  Popov si písal denník po celý život. Starostlivo zazna-
menával udalosti deň po dni, od štúdií na technickej vysokej škole v Pe-
terburgu,  až po prehraté preteky o Nobelovu cenu, ktorú mu spred nosa  
uchmatol Guglielmo Marconi,  ktorý je v očiach západného sveta dodnes 
považovaný za  vynálezcu rádia.  Akoby odporní imperialisti nedokázali 
vedľa seba postaviť dva dátumy a povedať, ktorý je skorší. 
 Astronóm listoval v druhom  zväzku.  Cítil,  že stopy toho, čo               
sa nádejal nájsť,  musí hľadať na sklonku inžinierovho života.  Napokon 
našiel. Rýchlo si objednal ďalšie tituly -  diela literárneho vedca profe-
sora Šklovského a veľkého teoretika  astronautiky, Ciolkovského.  To boli 
všeobecne prístupné knižky.  Strach pominul.

* * * * *
               
 Tieto výskumy sa naveky do dejín zapíšu zlatými písmenami. Ako 
prví sme nezvratne dokázali, že na Marse existuje  vyspelá civilizácia, 
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9  ktorá využíva rádio s rovnakou ľahkosťou ako my telegraf. 

 (A.	 I.	Popov	Perspektívy	rozvoja	rádiokomunikácie;	nepublikovaný	
rukopis,	datovaný	zhruba	rokom	1901,		zo	zbierok	Kazanského	rádiotech-
nického		ústavu)

 Izák Rabinovič čakal na Arbate.  Stál vo svojom obdratom kabáte      
a tváril sa, že sa cez sklo díva na  titulky v článku vystavených časopisov.  
Profesor pristúpil, postavil sa vedľa neho. 
 „Pôjdeš smerom k  Sadovému okruhu,“ povedal starec polohlasne. 
„ Nájdeš maliara, ktorý vystavuje svoje obrazy na plote. Na jednom z nich 
je krajinka v zime. Les, biele brezy, topiaci sa sneh. Človek, ktorý si bude 
prezerať ten istý obraz, je Kráľ.“
 „Vďaka.“
 „Maličkosť.“ 
 Filipov vykročil.  Prešiel na druhú stranu ulice a onedlho sa ocitol 
pod v parku visiacimi maľbami.  Vysoký človek v starom kabáte zjavne 
zaregistroval jeho prítomnosť.
 „Som profesor Filipov. Sergej Ivanovič.“ Predstavil sa astronóm. 
 „Môžete ma volať Ivan,“  odpovedal Kráľ, pričom sa neotočil. „Ešte 
trocha počkáme.“
 Dívali sa na obrazy.
 „Overené, nik ho nesleduje,“  oznámil mladík, ktorý prechádzal     
okolo.
 Kráľ sa otočil k vedcovi.  Mal úzku tvár s aristokratickými črtami.         
A  naozaj vyzeral ako storočný. 
 „Poďme,“  riekol vážne. 
 Šli po ulici.  O chvíľu ich dohnala stará volga. Za volantom sedela 
mladá plavovláska. „Môžem vás zviesť, sused?“, navrhla zatiaľ čo spúšťala  
okienko na bočných dverách. 
 Usadili sa na zadné sedadlo a vydali sa do mesta.
 „Je mi ľúto, ale také sú pravidlá.“  Kráľ podal profesorovi šatku            
na oči. 
 Filipov si ju poslušne uviazal okolo hlavy.  Šli niečo vyše hod-
iny, niekoľkokrát zmenili smer.  Kráľ i dievčina evidentne chceli, aby sa 
úplne prestal orientovať.  Voňalo tu lesom. Boli na niektorej z výpadoviek            
za hlavným okruhom Moskvy.  Hrbole,  zjavne odbočili na poľnú cestu. 
Napokon po asi  desiatich-dvadsiatich minútach jazdy automobil zastal. 
 „Profesor, môžete si zložiť šatku,“  ozval sa Kráľ.
 Auto stálo v garáži nejakého domu. Filipov vysadol. Kráľ otvoril 
dvere, ktoré viedli dovnútra obydlia.  Prešli kúsok pochmúrnou chodbou, 



 ocitli sa vo veľkom,  načisto tmavom byte.  Domáci pán zažal svetlo.  Štyri 
stowatovky zahnali tmu.  Pozlátené písmená na chrbtoch kníh zasvietili 
ako svätojánske mušky.  Miestnosť,  s rozmermi menšej továrenskej haly,  
bola  plná políc.  Desať- ba možno stotisíce zväzkov zapĺňali byt,   šírili 
povetrím neopakovateľnú vôňu starého papiera. 
 Pustili sa úzkou uličkou pomedzi regály. Bucharin, Trockij, Kame-
nev, pred revolúciou vydané denníky ruských cárov,  tajné zápisy Svätej 
synody, politická a náboženská literatúra. Profesor  nadobudol dojem, že 
táto zbierka kníh je omnoho väčšia než oddelenie zakázanej literatúry                
v Akadémii Vied ZSSR. 
 „Odkiaľ to všetko máte?“ zastonal. 
 „Najdôležitejšími miestami na zisk  starých tlačí  sú výpredaje maku-
latúry a kontajnery,“  vysvetlil Kráľ.  Mám dvesto agentov vo výkupoch 
a päťsto zberačov, ktorí sa prehrabávajú  v kontajneroch a smetiakoch.  
Okrem toho som Kráľ, takže mám pod palcom všetkých moskovských an-
tikvárov. A nielen moskovských...“
 Vedec sa už viac nepýtal.
 Na konci miestnosti,  za masívnym dreveným písacím stolom stáli 
dve kreslá. Na doske stola ležala len jedna tenká brožúrka. Bola zabalená 
do sivého baliaceho papiera, trocha na okrajoch potrhaného. 
 „Tak sa pozrime na našu vec.“ Kráľ Ivan si sadol  za písací stolík.  
Profesor si sadol do druhého kresla.
 „Profesor vydal len jednu knihu, v náklade sotva  sto kusov.  Ale 
keď sa dostanete k poľskému časopisu Vesmír, tam roku 1914 uverejnili 
obšírny materiál.“ 
 Natiahli si tenké bavlnené rukavičky. 
 „Toto je pravdepodobne posledný exemplár na svete  vo voľnom 
obehu,“ vysvetlil Kráľ s pýchou. 
 „Koľko stojí?“ prejavil záujem profesor. 
 „Oceňujem ho tak na 80 000.“
 „Rubľov?“
 „Dolárov.“
 Filipov chvíľu mlčal.
 Stopäťdesiatnásobok môjho platu,“ riekol napokon.
 „Ide o unikátny rukopis, profesor.  Ale aby ste potom nepovedali, 
že som odmietol podporiť  vedu, dostanete fotokópiu  len za 20 rubľov.            
A teraz si potešte oko originálom.“ Profesor otvoril obal a s úctou prečítal  
titulnú stranu. Pod názvom sa nachádzala jedna   z asi desiatich - dvadsi-
atich fotografií v knihe. Len čo ju zazrel, Filipov pochopil veľmi veľa.  Autor 
odfotografovaný na titulnej strane ničím nepripomínal vyziabnutého star-
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9 ca, ktorý umieral na tuberkulózu v zavšivavenom baraku. Len oči,  žiarivé, 

prenikavo sa dívajúce spopod hustého obočia, umožnili profesorovi určiť 
totožnosť starého väzňa.

* * * * *

 Uvažovanie o živote na Marse v danej chvíli nemá najmenší význam.  
Možno ho aj obývajú akísi Marťania, avšak v aktuálnom stave bojovej pri-
pravenosti Červenej armády je táto planéta aj tak mimo nášho dosahu.      
K záležitosti sa vrátime po prekonaní technických problémov.
 (J.V.	 Stalin,	 	 Problémy	 šírenia	 komunistickej	 ideológie,	 referát	
prednesený	na	XXVII	zjazde	UV)

 Agent vošiel do plukovníkovej pracovne.  Vysoký dôstojník  sa pr-
estal zaoberať hlásením. 
 „Zlé správy?“  Výraz na tvári podriadeného prečítal bezchybne.
 „Presne.“
 „ Podajte hlásenie.“
 „Akademik Filipov sa dostal k  spomienkam  profesora Alexandra 
Popova.“
 „Toho rádiotechnika?“
 „Toho.“
 Plukovník zabubnoval prstami po doske stola. Bolo jasné, že netrpe-
zlivo čaká ďalšie vysvetlenie. 
 „Našiel tam istú informáciu...“ Pri pohľade na tvár nadriadeného 
prešiel vyzvedač okamžite ku konkrétnym údajom.  „Nuž, antény v  zóne  
skonštruoval Popov na  príkaz Kokuševa-Mirského. 
 „Do riti. Vidno, že nie všetko sa dá zatajiť.  Čo sa ešte dozvedel?“
 „V podstate iba ich popis a názov usadlosti.  Žiaľ, pozrel si tiež poľský 
populárnovedecký časopis z roku 1914 a tam sa dozvedel, že Kachovka 
sa nachádza neďaleko Moskvy.“ 
 „Ľuďom z oddelenia ochrany knižničných fondov odtrhnem vajcia.“
 „Mám skonfiškovať knihu?“
 „Nie. Je príliš neskoro.  Čo si myslíte súdruh, podarí sa mu  nájsť      
to miesto?“
 „Asi ťažko.“
 „Pripravte zoznam všetkých kartografických knižníc, v ktorých             
by mohol využiť mapy vydané pred revolúciou a navštívte ich. Všade upo-
zornite, že keby sa niekto pýtal, akurát  mapa tejto oblasti sa stratila už 
pred vojnou. Ešte niečo?“
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zhovára s antikvármi.“
 „Do riti, už dávno sme ich všetkých mali zlanáriť k nám. Našiel čosi?“
 „Pravdepodobne nie.  Ale vylúčiť sa to nedá.  Mirski vydal svoju kni-
hu v náklade sto kusov.  Za šesťdesiat rokov hľadania sa nám podarilo 
dostať pod kontrolu len 86 exemplárov.  Tých štrnásť môže byť doslova 
všade.  Čo urobíme, ak nájde tajnú zónu?“
 „Mám istý plán,“ zamrmlal plukovník.
 „Ak sa mu podarí...“

* * * * *

 Všetky vydané vedecké práce grófa Kokuševa-Mirského je 
bezpodmienečne potrebné dostať pod kontrolu.  Za týmto účelom musí 
Čeka prehľadať všetky verejné knižnice a, pokiaľ je to možné, i súkromné 
zbierky kníh.  Za ukrývania výtlačkov knihy Civilizácia Marsu či jej odpisov 
bezpodmienečne udeliť trest smrti.  Zahladiť všetky stopy po výskume, 
dostup k výsledkom umožniť iba úzkemu  kruhu zasvätených odborník-
ov.  Palác bývalého grófa prehľadať a vyhodiť do vzduchu.  Uistiť sa cez 
našu agentúru, či naozaj nežije.  Ak by sa náhodou objavil za hranicami,  
zajať a okamžite poslať do Moskvy. Na prebehnutie operácie vyhradzujem 
týždeň.
 (F.	 E.	 Dzeržinskij,	 Rozkaz	 číslo	 23/1922,	 Archív	 VOSR,		
spis	z	–	235/4,		list	387)	(1).

 Profesor sedí v knižnici.  Tentoraz je jeho obľúbené miesto voľné.  
Na lakovanej doske stola leží niekoľko kníh, ktoré si pred chvíľou priniesol 
z výdaja.  Ich chrbty sú   ľahučko  zaprášené.  Najväčší dojem budí päť  
tučných zväzkov – úradný zoznam sídel ZSSR.  Ak vám niekedy príde      
na um hľadať ľubovoľnú zastrčenú dieru, odporúčam vám, aby ste siahli 
po tomto titule.  Nájdete tu  všetky potrebné informácie.   Zemepisnú polo-
hu, predrevolučný názov,  názov oblasti i okrsku, kde ju treba hľadať.  
 Samozrejme, v tejto nádhernej krajine existujú sídla polohu ktorých 
neslobodno  z rôznych príčin prezradiť.  Štát, ktorý bojuje za mier vo svete 
musí predsa starostlivo strážiť názvy usadlostí, v ktorých sa vyrábajú 
jadrové zbrane či výukových stredísk  bojovníkov za slobodu utláčaných 
národov. 
 Tieto údaje nájdete v dodatku. Zásadne ho možno využívať 
len            v čitárni zakázanej literatúry, ale akýmsi nedopatrením sa tiež 
ocitol  na Filipovovom stolíku.  Len nemnohí vedia, že existuje tiež dodatok



k dodatku. Nachádzajú sa v ňom skutočne dôležité informácie. Žiaľ, vytlačili 
ho len v náklade desať kusov a doposiaľ sa do knižníc nedostal. 
 Profesor hľadá usadlosť Kachovka.  Nie je ani v generálnom registri,  
ani  na zozname predrevolučných názvov.  Čo je najpodivnejšie, nefigu-
ruje ani v zozname sídiel úplne zrovnaných  so zemou  počas občianskej 
a svetových vojen. Nie je ani  v indexe. A pritom  v článku v časopise 
Vesmír sa jasne píše, že varšavský novinár navštívil majetky s týmto náz-
vom nachádzajúce sa navyše kdesi neďaleko Moskvy.
 Filipov ešte raz otvára zviazaný ročník Vesmíru.  Rusko-poľský 
slovník leží v dosahu jeho ruky, ale zrak astronóma v tú stranu ani nezaletí.  
Poľštine, napriek tomu, čo sa o nej hovorí,  sa dá porozumieť ľahko.  Mno-
ho slov znie podobne.  Ak viete dobre po ukrajinsky, potom si ľahko po-
radíte aj bez slovníka Akademik opäť číta začiatok článku. A potom  mu     
v hlave začína klíčiť istá riskantná myšlienka.  

* * * * *

 Osobitným problémom bola inštalácia rádiového aparátu v sonde, 
tak, aby tento bol schopný  poslať správu cez tisíce kilometrov priestoru, 
vyplneného iba éterom. Ťažkosti podľa Popova nespôsobovalo samotné 
skonštruovanie prístroja, ale jeho zapojenie. 
 Uvažovali sme o využití  Edisonových akumulátorových batérií, 
avšak ich veľkosť, váha a  obmedzený čas fungovania  praktické použitie 
znemožnili.  Nedalo sa ani len pomyslieť  na to, aby sme do sondy, ktorá 
nemá vážiť viac ako 30 funtov umiestnili sud kyseliny s objemom takmer 
tristo litrov! Tu sa znova prejavil Ščepanik. Navrhol použiť malú batériu, 
ktorá vydržala niekoľko minút. Medeným drôtom ju pripojili na selénové 
doštičky, umiestnené  zvonka sondy. Slnečné svetlo pri dopade na selén 
malo excitovať dosť napätia na to, aby bola batéria rádiového signálu zno-
vu nabitá. Antény, ktoré sme používali na zachytenie signálov z Marsu     
na usadlosti Kachovka,  musia zachytiť i signál sondy. Čo by sa stalo, keby 
Marťania zachytili signály strely a po zložení obrazu z nich by si všimli, 
že k ich planéte letí sonda? To by bolo nášmu kontaktu jedine na úžitok! 
Môžeme tiež dúfa , že po dopade na povrch  ju učenci preskúmajú a keď 
odhalia fungovanie  Ščepanikových prístrojov, budú nám chcieť tým istým 
spôsobom poslať fotografie, vytvorené na povrchu ich planéty!
 (Gróf		Mikuláš	Kokušev-Mirski,		Civilizácia	na	Marse	–	dôvody	exist-
encie	inteligentných	foriem	života	vo	vesmíre,	Moskva	1904)

 Ak vás lákajú pôvaby aktívneho odpočinku vrelo vám doporučujem  
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9 knižku  Okolie Moskvy, sprievodca pre peších turistov.  V tejto pomerne 

hrubej knihe, ktorá má takmer tristo strán, sa v súvislosti s obsahom 
nachádza vyše štyristo výletných trás roztrúsených okolo tohto pekného 
mesta. Spracovanie je nezvyčajne dôkladné.  Nájdete tu krátke opisy vyše 
stopäťdesiatich sídel obklopujúcich hlavné mesto  v dosahu štyristo kil-
ometrov.  Kolektív autorov si poradil s úlohou na skutočne profesionálnej 
úrovni. Vo výkladoch o jednotlivých trasách sa nachádzajú informácie ako 
sa do ktorého miesta dostať, kde možno prenocovať a, čo je najdôležitejšie, 
v ktorých osadách sa môžete nájsť obchody a či v nich platia moskovské  
prídelové lístky. Uvedené sú tu tiež adresy okrskov milície, , kde sa,  pokiaľ 
váš pobyt v danom sídle presiahne 24 hodín, musíte prihlásiť – a napokon, 
keby to bolo nevyhnutné, kde nájsť príslušníkov KGB.  Knižka bola vy-
daná v príručnom, vreckovom formáte.  Je veľmi obľúbená a rýchlo mizne               
z trhu.  Turistický sprievodca sa doposiaľ dočkal jedenástich vydaní. Každé 
z nich je, pochopiteľne,  v detailoch aktualizované.  V súvislosti s tým, ako 
okolo hlavného mesta ZSSR hustne sieť stredísk protiraketovej obrany, 
zbrojárskych závodov, utajených zón a chát vysoko postavených, niektoré 
sídla z registra miznú a poznávacie trasy  podliehajú istým modifikáciám. 
Preto sa zakaždým oplatí siahnuť po najnovšom vydaní.
 Najľahšie sa dajú získať v kluboch pešej turistiky. Jediným kameňom 
úrazu je  vysoká cena tohto diela, ktorá siaha do nebotyčnej výšky osemde-
siatich rubľov.  Táto cena nás však nesmie udiviť.  Obálka z nepremokavej 
celtoviny, zošívaná nylonovou niťou,  na jemnom kriedovom papieri s am-
erickou tlačou. To všetko zvyšuje náklady na výrobu. Avšak vydavateľ  bol 
aj tu ochotný ísť cestou veľkých ústupkov. Ak do turistického klubu prinesi-
ete už neaktuálne vydanie, za nové, ešte voňajúce tlačiarenskou čerňou, 
zaplatíte iba päť rubľov.
 Každý, kto si zaobstará sprievodcu, sa tiež automaticky stáva členom 
Spolku pešej turistiky, čím získava právo na využitie zliav pri nákupe v in-
ých vydavateľstvách a tiež možnosť zapísať sa  na zoznam tých, čo majú 
právo  vlastniť skutočné čínske stany (preto si od vás vyžiadajú váš preu-
kaz totožnosti)! Hodno sa tiež zmieniť o tom,  že vlastníctvo vydaní spriev-
odcu spred roku 1968 je považované za špionáž a nemilosrdne trestané.
Bolo by zaujímavé zistiť, či profesor Filipov vedel o tomto nariadení, keď, 
keď za  sotva  200 rubľov kupoval na istom moskovskom trhu od antikvára 
Icíka vydanie z roku 1928.

* * * * *

 Zo železničnej stanice Moskva II ideme prímestským vláčikom



na juh. Po zhruba 50 minútach  vlak zastaví  v neveľkej staničke 
Staronikoľská,  ktorá sa nachádza už za hranicami mesta.  Navôkol              
sa rozprestierajú brezové hájiky, len kde tu medzi nimi presvitajú domčeky 
železničiarov, vybudované pred revolúciou.  Žiaden z nich sa nenachádza 
ďalej než štvrťhodinu chôdze od stanice, takže onedlho vám zmiznú z očí.  
Musíte zamieriť na západ,  v smere kopcov, črtajúcich sa na obzore. 
 Po hodine cesty sa dostanete do kolchozu v dedine Kachovka. Ľudia 
sa tu množili chaoticky,  a neobmedzene, takže v jednej blatistej uličke 
medzi chatrčami natrafíte na usmrkané, špinavé posraté detváky oboch 
pohlaví.  Starostlivosť o ne  leží na pleciach miestnej pionierskej organ-
izácie,  hliadky milície a ZHÚP a dedinského oddielu Komsomolu, avšak tu  
mohli dokázať neveľa.  Tunajší obyvatelia pochádzajú totiž práve výlučne 
z  radov bývalých a terajších nepriateľov ľudu. V  osade samozrejme nie 
je obchod. Odporúčame zásobiť sa potravinami ešte v Moskve.
 Osadou prejdite pokiaľ možno rýchlo a vystúpte sa kopec. Do-
brým orientačným bodom sú ruiny kostola.  Postavená z červenej tehly                      
a  bieleho vápenca je jednou z najvýraznejších charakteristických dom-
inánt tunajšej panorámy. Na jej múroch sa nachádzajú zvyšky zaujímavých 
malieb zo scénami náboženských povier.  Za chrámom sa rozpresti-
era rozľahlý  lesík. Miestni ho nazývajú Diabolský les, tento názov však            
na oficiálnych mapách nenájdete (pozri mapu č. 28).  V okolí zrúcanín 
nájdete zvyšky cesty  vydláždenej mačacími hlavami. V Diabolskom lese 
sa týčia stáročné smreky.  Rastú tesne vedľa seba, tvoriac nepriechodnú 
húštinu, ktorú  lesníci  považujú za útočisko zveriny. Asi šesť kilometrov 
za osadou sa pri ceste nachádza veľký, tŕstím zarastený rybník. Pri ňom 
nájdete zvyšky v čase občianskej vojny vypáleného paláca. 
 Stovky ton železa,  koľajnice, pozostatky čudesných zariadení a 
rúry, to  všetko sa tu neprestajne povaľuje a jasne svedčí o tom,  aké 
obrovské sumy bola predrevolučná buržoázia schopná premrhať na 
uskutočnenie svojich hlúpych vrtochov – predtým, než ju búrka revolúcie 
zmietla na smetisko dejín.
	 (Okolie	Moskvy,	Turistický	sprievodca,	druhé	vydanie,	1928)

 Ráno bolo chladné, pomedzi stromy sa plazili jazyky hmly.   Po 
ceste kráčal mladík. Z plecniaka vytiahol mapu, podchvíľou ju porovnával                 
s okolím.  Sám pre seba sa usmial. Vial západný vietor, hmla sa pomaly 
trhala. Turista prešiel okolo zabahneného, trstinou zarasteného rybníka.  
Chvíľu začudovane stál pred kolesom čerpadla, ktoré naveky zastalo. 
Pásový dopravník už desaťročia nefungoval, ale v  húštine ešte  ležala
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zemou. A palác bol už tiež blízko. Mladík si napravil plátenné popruhy 
preplneného plecniaka, pohol sa ďalej.  Onedlho sa pred jeho zrakom 
vynorili ruiny.  Vytiahol plánik. Hodnú chvíľu porovnával zvyšky múrov                         
s obrázkom na starobou zažltnutom papieri.
 „Záhradný domček,“ usúdil napokon.
 Hneď vedľa pozdĺžna vyvýšenina označovala miesto, kde voľakedy 
stál múr, obklopujúci usadlosť. Voľakedajšia príjazdová cesta bola husto 
zarastená brezami. Pútnik sa zdržal pri zvyškoch kamenných stien. Omi-
etka už dávno poopadávala, ale oblúky z tehál ešte stáli,  poskytujúc sve-
dectvo o zašlej kráse sídla.
 Mladík s úľavou zhodil z ramien ťažký náklad. Trocha pohýbal 
stŕpnutými plecami,  aby v nich rozprúdil krvný obeh, bez váhania vkročil 
do  v múre zívajúceho otvoru bývalých dverí.  Zo vstupnej haly mnoho 
nezostalo. Spod vrstiev zeme a hnijúceho lístia presvitali kúsky muriva, 
medzi mladými sosnami sa pyšne týčil mramorový stĺp.  Plamene, ktoré 
zničili dom, ju ledva oblizli, poznačiac jeho povrch tmavými škvrnami.
 Stavby naľavo boli takmer úplne zničené; z hromád trosiek sa neda-
lo o pôvodnom usporiadaní miestností vyčítať nič. 
 Muž vyšiel predo dvere, našiel si neveľkú čistinku,  nenáhlivo postavil 
z plecniaka vytiahnutý stan.  Teraz  mu neostávalo nič inšie než čakať.  
Avšak čas nepremárnil.  Pozbieral z trávy úlomky tehál, vytvoril z nich 
neveľký kruh – miesto na budúce ohnisko.  Upevnil stan, nanosil veľkú 
hromadu raždia na podpal. 
 Okolo poludnia z diaľky doľahol hukot motora.  

* * * * *

 Niekedy začiatkom  roku 1896, krátko potom, čo som ukončil  prácu 
v Rumunsku, kde som v kráľovskom zámku v Siniaja  inštaloval ústredné 
kúrenie (dostal som za to zlatú medailu) sa u mňa ohlásil ruský učenec- 
amatér gróf Kokušev. Pýtal sa ma, či by som dokázal zostrojiť oblúkové 
lampy  s intenzitou svetla päťtisíc sviec. Odpovedal som mu,  že to bude 
kus roboty, avšak v jej realizácii by sa nemali vyskytnúť žiadne zvláštne 
ťažkosti. Objednávka bola ale napokon omnoho väčšia, než som sprvu 
predpokladal, lebo gróf chcel lámp vyše dvesto. Cestoval som niekoľko 
týždňov  Ukrajinou,  kde som v pustej stepi dohliadal na stavbu stĺpov 
a montovanie lámp.  Museli sme tam postaviť tiež baraky, do ktorých 
sme uložili generátory jednosmerného prúdu skonštruované podľa môjho 
návrhu. Boli výkonnejšie než tie, ktoré dodávali prúd  ľvovským električkám.



Samozrejme som sa grófa pýtal, načo takto osvetľuje step. Odpovedal mi, 
že kvôli komunikácii s Marťanmi. Tento odvážny nápad však nepriniesol 
žiadne výsledky.  Po roku neúspechov  gróf lampy predal kyjevskému  
magistrátu na osvetlenie ulíc a už sa k záležitosti nevracal.
 (inžinier	 F.D.	 Rychnowski,	 Rozličné	 príklady	 mojej	 zahraničnej	
činnosti,	Ľvov	1923)

 Starý, vyradený UAZ, ktorý patril astronomickému ústavu zabr-
zdil na dláždenej ceste okolo zvyškov palácového múru. Profesor 
zoskočil na hrubú vrstvu machu a vytiahol zozadu vak  
s príslušenstvom na táborenie. 
 „Kedy máme po vás prísť, súdruh profesor?“ spýtal sa šofér.
 „Presne o päť dní,“ povedal vedec. „Toľko času mi postačí.“ Zo-
bral  druhý vak a potom  ešte  lopatu a krompáč. Auto sa otočilo a odišlo,                
za sebou zanechalo hmlu výfukových plynov. Vedec zodvihol vyložené 
veci a pobral sa smerom k palácu, pričom si súčasne vyberal vhodné 
miesto na táborisko. Nečakane takmer narazil do starého, zaplátaného 
vojenského stanu, pred ktorým prikladal  raždie do ohňa mladý muž.
 „Čert aby to,“ zahundral vedec prekvapene.
 „Nečakal som..“
 „Vitajte.“  mládenec sa usmial. „Určite turista?“
 „Som akademik Filipov,“ vysvetlil učenec dôstojne. 
 „Ten slávny astronóm?“ mládenec užasnuto vypleštil oči. „Čítal som 
vaše články, pán profesor.  Prepáčte,  nepredstavil som sa. Michail Ivanov,  
študent archeológie.  Mám urobiť výmer palácových ruín.“
 Vedec hodil batožinu na zem.  Náhoda.  To určite.  Napokon pobyt    
v rozvalinách nebol zakázaný...
 „No, takže niekoľko dní budeme susedia,“ odvetil. „Ja som prišiel, 
aby som tu vykopal niekoľko jám.“
 Pozorne sa pozrel na Michaila.
 Mladík ani okom nemihol.
 „Veľmi ma teší, dvom bude veselšie.“
 Filipov onedlho postavil stan a rozložil sa v ňom. Nastalo polud-
nie. Zajedli si polievky, ktorú, v kotlíku zavesenom nad ohniskom, uvaril 
študent.
 „Poprezeral si si okolie?“ spýtal sa profesor, chlípuc z ešusu.
 „Trocha. V lese sa povaľuje hromada šrotu. Akési  koľajnice, vagóny, 
starý, stuhnutý cement, zhrdzavené stroje...Zaujímate sa o dejiny tech-
niky?
 „Trocha.“ Astronóm sa v duchu usmial. „Hádam sa tu niekde povaľuje 
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 „Pravdaže, videl som čosi také.  Keby ste chceli, môžeme si po obe-
de spraviť malú prehliadku.“ 
 Vedec prikývol. Študentov pohľad bol nevinný a úprimný.  Určite ne-
bol nastrčený. Filipov privrel oči, ešte raz rozobral svoju činnosť Vtrhol    
do oddielu zakázanej literatúry, nedostal sa ku knihám,  ukázal povolenie. 
Potom si objednával len všeobecne prístupné tituly.  Aby v KGB zistili,      
či sa ďalej zaoberá touto problematikou, museli by agenti prezrieť všetky 
ním prečítané zväzky.  
 List do Leningradu. Mohli ho po ceste  zachytiť a prečítať? Eh, hádam 
nie. Sprievodcu kúpil a fotokópie Civilizácie Marsu získal tak diskrétne, že 
mu už viac nehrozilo odhalenie.  A potom bol už čistý. 

* * * * *

 Kamene grófa Kokuševa, privezené z Grónska, ktoré si dnes 
môžeme obzrieť iba v niekoľkých múzeách, som po prvý raz videl zru-
ba v roku 1892, hneď po jeho návrate.  Predtým  som mal   možnosť 
v múzeu sanktpeterburskej akadémie preskúmať meteority,  nájdené                                                  
v rôznych  kútoch našej zeme. Po zhliadnutí určitého počtu si ich nemôžete 
s ničím pomýliť.  Tie Kokuševove boli iné.  Na vrchu spečené, spálené 
prinajmenšom do hĺbky dvoch palcov,(3) ešte pokryté zvyškami sivastého 
popola.  Ich vnútro, hoci  tu a tam poznačené stopami  ohňa, sa  zachovalo 
dokonale. Odtlačky vetvičiek a tiel malých  živočíchov ( podľa výzoru  šlo 
najskôr o hmyz) na prvý pohľad  prezrádzali odlišnosť od druhov známych 
zo zeme.   Známi botanici moje postrehy len potvrdili.  Domnievam sa, 
že  tieto  telesá  pochádzajú z nejakej cudzej, neďaleko sa nachádzajúcej 
planéty.  Pravdepodobne z Marsu.
	 (K.E.	Ciolkovskij,	Z	nepublikovaného	rukopisu,	bez	názvu	a	údaja				
o	dobe	vzniku,		ústredný	archív	akadémie	vied	ZSSR,		syg.		wz	3579/345)	

 Stáli na okraji priehlbiny, ktorá svojim vzhľadom pripomínala  am-
fiteáter.  Na jej samom dne bolo vidieť tŕstie.  Svah bol umelo upravený     
do akéhosi schodiska.  Preliačinu v zemi zakryli brezy.  Profesor za-
myslene hľadel na tu a tam sa medzi stromami nejasne črtajúce zhrdza-
vené  koľajnice.  Bežali po násypoch, rovnobežne vedľa seba. Dôkladne 
smolou natreté podvaly sa až teraz začali rozsýpať.  Napravo od nich, 
opretá o niekoľko za sebou nasledujúcich  podvalov, ležala hrubá, oceľová 
rúra. Pod ňou, zdrvené jej váhou,  trčali neveľké kovové vozíky. Hlaveň 
bola pokrytá hrubou vrstvou hrdze.  Z miesta kde stál, sa nedali rozoznať



detaily, musela však byť dlhá prinajmenšom tridsať metrov.
 „Je až napodiv, že ju nik neodvliekol do šrotu“ riekol vedec. 
 V duchu sám seba pokarhal.  Spýtal sa študenta na delo, čím 
čiastočne odkryl karty. Mal ho nájsť sám. 
 „Možno aj chceli – ale ako odtiaľ dostať takú kopu  kovu?“ zahundral 
Michail. „Nie je tu ani len priesek, ktorým by sa sem dostali nákladiaky. Iba 
žeby niekto očistil  tú starú, vydláždenú...“ 
 Nejako to sem museli doviezť,“  zamyslel sa Filipov. „Predtým bola 
cesta vedúca k palácu určite v lepšom stave.“ 
 Pustili sa dole po zničených betónových schodíkoch, spod ktorých  
každú chvíľu vykúkal svah.  Napokon  zastali dole. Z tmavého bahna 
spomedzi trstín  vyčnievali pozostatky akýchsi strojov.
 „Podivné,“ začudoval sa profesor. „Čo to mohlo byť?“
 „Určite  mechanizmy na presun dolných častí dela.“
 Koniec rúry ležal v bahne, v boku  sa škľabila veľká diera. Výbuch 
roztrhol kov a ohol ho. Hore,  pozdĺž polovice dĺžky sa ťahala dva palce 
široká prasklina.  Každých niekoľko metrov sa nachádzali  v ostrom uhle 
vyčnievajúce kratšie útvary  so zhrdzaveným zámkami.
 „Steny hrubé viac než tridsať centimetrov.“ Študent archeológie zve-
davo nazrel do diery, strčil do nej ruku a ohmatal vnútrajšok. 
 „Ešte  sú badateľné závity.“
 Profesor podišiel k delu, poklopal po ňom palicou.
 „Na čo boli dofrasa tie kratšie výčnelky?“  Uprel pohľad na rúry  prip-
evnené k bokom dela. 
 Jeho zvedavosť bola nefalšovaná.  Kokušev mal vo svojom spise  
fotografiu prístroja, detaily však neopísal. 
 „Bolo to viackomorové delo,“ vysvetlil Michail. „Na vyletujúcu  strelu  
pôsobili postupne odpaľované náboje z vedľajších komôr, takže dosiahla 
neuveriteľnú rýchlosť. V Poľsku čosi podobné skúšali počas poslednej vo-
jny hitlerovci.  Delo sa volalo Tasusendfüssler, čiže po našom „stonožka“ 
Medzi nami,  kusy, zaistené oddielmi inžinierov Červenej Armády, boli 
všetky poškodené.  Úplne akoby...“
 „Nevydržia tlak plynu,“ potvrdil profesor. 
 „Prekvapuje ma poloha, v akej sa zbraň nachádza,“ poznamenal 
študent.  „pri rýchlosti vystreleného náboja by mala v princípe vyletieť       
za hranice atmosféry...“
 „Pravdaže,“ zamrmlal Filipov. „Ale veď o to mu šlo.“
 Príliš neskoro si zahryzol do jazyka, ale mladík akoby si to ani 
nevšimol. 
 Starnem, pomyslel si vedec. Strácam ostražitosť. 
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sa môže dostať. Vyštverali sa po protiľahlom svahu kotliny.  Medzi brezami 
ležali spráchnivené zvyšky drevených , smolu namazaných stĺpov. Kráčali 
hustým porastom, pričom každú chvíľu natrafili na ďalší a ďalší sprách-
nivený kúsok. 
 „Pôvodne ich tu bolo asi vyše sto,“ užasol Michail.  „A načo to všetko? 
Stavali elektráreň alebo hádam telefónnu ústredňu?
 „Ústredňu určite nie,“ schladil ho profesor.  „V blízkosti Kokuševovej 
usadlosti jednoucho nebýval nikto, komu by telefón chýbal ku šťastiu. 
Zo zeme tu i tam trčali medenkou pokryté, do špirál poskrúcané drôty.  Boli 
tu tiež kúsky hrubších, železných. 
 „Možno, že tu gróf staval veľký termofor,“ zažartoval mladík.  „Poz-
rite,  špirály ako na sporáku...“
 Vyprskli od smiechu. Keď sa predrali cez les, konečne sa dostali       
k zvyškom múra, ktorý tvoril hranicu tejto strany usadlosti. 
 „Desiatky stĺpov, niekoľko kilometrov drôtu.  Stĺpy postavené                      
v niekoľkých sústredných kruhoch. To je vysielač rádiových vĺn, milý ar-
cheológ.“ 
 „Myslím, že túto možnosť nemožno vylúčiť“ riekol vážne študent.  
„Ibaže roku 1899 nebolo na zemi mnoho  rádioprijímačov.  Zdá sa, že  
Angličania počas búrskej vojny už používal rádio, lenže s ich armádou 
spolupracoval ako konzultant Talian Marconi.“
 Profesorovi zovrel strach hrdlo. 
 „Odkiaľ vieš, kedy to postavili?“
 Michail mu pozrel priamo do očí. 
 „Čítal som monografiu o Popovových výskumoch.  Popisovali tam 
konštruovanie  vysielačov neďaleko Moskvy v roku 1899. Len som neve-

Andrzej Pilipiuk	sa	narodil	20.marca	1974	vo	Varšave,	dnes	žije	v	Krakove.	Je	spisovateľom	
prevažne		humoristickej	sci-fi		a	fantasy.		Spoločne	s	A.Sapkowskim,	K.T.Lewandowskim,	
či	A.Ziemanskim	patrí	k	novšej	vlne	poľských	autorov.

Okrem	písania	obľubuje	archeológiu	a	históriu,	hlavne	ho	inšpirujú	dejiny	cárskeho	Ruska.	
Zaujíma	sa	aj	o	astronómiu,	fyziku,	chémiu,	medicínu	a	geológiu.

Debutoval	v	roku	1996	poviedkou	Hyena,	kde	sa	prvý	krát	objavil	jeho	najpopulárnejši	hr-
dina	Jakub	Vandrovec,	exorcista	a	alkoholik.	Napísal	romány	Kroniky Jakuba Vandrovca,	
Čarodej Ivanov,	Zober čiernu sliepku,	či		jeden	z	najnovších	románov	Sesternice.	Všetky	
tieto	romány	vyšli	zatiaľ	iba	u	našich	susedov	za	druhým	brehom	rieky	Moravy.

Bol	deväťkrát	nominovaný	na	Cenu Janusza A.Zajdela,	ktorú	aj	v	roku	2002	vyhral.	



del, že to bolo práve tu.“
 Filipov pocítil prudkú úľavu.  Pred chvíľou sa už bál, že....

* * * * *

 Ďalší problém bol takýto: Ako umiestniť citlivé prístroje vo vnútri 
sondy tak, , aby vydržali nesmierny otras pri výstrele? Spočiatku sa nám 
zdalo, že riešenie nedokážeme nájsť.  Tu však zasa preukázal svoj dôvtip 
Ščepanik a navrhol, aby sme aparáty znehybnili tým, že vnútro sondy vy-
plníme ľadom.  Na moju pripomienku, že ten ľad predsa znemožní  činnosť 
prístrojov, odpovedal s úsmevom, že postačí nechať maličký otvor a ľad 
presublimuje v priebehu niekoľkých hodín do posledného kúska. Takže 
sme  využili Ščepaníkov návrh, pričom sme vzhľadom na väčšiu záťaž 
zvýšili silu výstrelu.
 (Gróf		Mikuláš	Kokušev-Mirski,		Civilizácia	na	Marse	–	dôvody	exist-
encie	inteligentných	foriem	života	vo	vesmíre,	Moskva	1904)

 Večer sa na polianke rozhorel oheň. Plamene vrhali neskutočný lesk 
celtovinové steny stanov.  Filipov mal ploskačku pravej ukrajinskej samo-
honky  Michail za kilo zemiakov, ktoré teraz pomaly dopekali v teplom po-
pole.  Okrem toho stiahli ešte pollitrovku kubánskeho rumu. Vedcovi sa už 
trocha plietol jazyk, myšlienky sa mu v hlave odvíjali láskavo a nesúvisle.  
Zajedli kúskom suchej konskej klobásy.  Astronóm pocítil, že sa mu chce 
pozhovárať. Prestal sa báť. 
 „Počuli ste súdruh,  o takzvaných uhlíkatých  chondritoch?“ spýtal 
sa. „Majú značku C4.“ 
 Michail pokrútil hlavou. 
 „To sú meteority, ktoré obsahujú  zlúčeniny uhlíka a vápnika.  V roku  
1969 taký spadol neďaleko  osady Allende v Mexiku.“  
 „Uhlík,“ zamrmlal mladík. „Žeby pochádzali z planét, na ktorých        
sa vyvinul život  na organickej báze?“
 „Nie“. Vedec nesúhlasil. „Napokon, veď neobsahujú mnoho uhlíka, 
ponajviac tak štyri percentá.  Dokonca ani nie sú čierne, ale sivé.“
 Na chvíľu sa mlčky zahľadel do plameňov. 
 „A teraz si predstavte, že náš milovaný pán,“ gestom ukázal                    
na zvyšky palácovej steny  „ nechal z Grónska doviezť niekoľko  takýchto 
kusov uhlíka.  Vykopal ich z ľadovca a tvrdil, že sú to meteority.“
 „Grónsko,“ povedal zamyslene Michail „ pokrýva vrstva ľadu hrubá 
stovky metrov.  Tam asi každý kameň nájdený na povrchu musí byť mete-
orit, lebo sa tam mohol ocitnúť iba vtedy, ak spadol zhora... Hoci napokon, 
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 „Isteže, ale ľad tam vzniká z padajúceho snehu,“ vysvetlil pro-
fesor. „Pribúda zhora, pričom  sa postupne zväčšuje jeho hrúbka, kým 
naopak, ľadovcové jazyky, ktoré schádzajú do mora, kotúľajú to, čo odtrhli 
od skalného podložia hlboko pod svojim povrchom.  Ľad  sa na rozdiel 
od vody nevlní, posúva sa dole len ako vodorovná hladina, takže, ako ste 
správne poznamenali, každý kameň nájdený na povrchu musí byť jedno-
ducho meteorit.  V každom prípade,  tých Kokuševových bolo  niekoľko. 
Po revolúcii zmizli bez stopy.  Prezrel som katalógy a súpisy  všetkých 
moskovských múzeí, ktoré majú geologické zbierky...“
 „Prečo si myslíte, že...“
 „Jediným miestom, kde by sa tie vzorky mohli  zachovať, sú zrúcan-
iny paláca.“ 
 „Ak obsahovali  mnoho uhlíka, museli zhorieť,“ poznamenal študent.
 „Je to  možné. Palác bol podpálený, zrútil sa, pričom pod svojimi múr-
mi pochoval zbierky.  Myslím si však, že väčšia časť z nich sa nachádzala 
v pivnici. V každom prípade, je to jediná možnosť...“
 „Súdruh profesor, určite ich budete hľadať celé týždne.  Je tu okolo 
tristo  kubíkov ruín.“
 „Nie je to nutné.  Ak sa v pivniciach zachovali stropy a mne  by         
sa tam podarilo dostať zboku...“
 „Oplatí sa to? Možno je to podfuk.“
 „Nálezy boli dosť známe. Kokušev ich ukázal viacerým vtedajším 
vedcom, Ciolkovskému, Šklovskému a iným astronómom.  Kusy uhlíka      
po rozštiepení odhalili vo svojom vnútri akési skameneliny.  Jeden exemp-
lár poslal Kokušev na  univerzitu do New Yorku, kde v tom čase sústreďovali  
rozsiahlu zbierku meteoritov z rozličných kútov sveta.  Takýchto kusov uh-
líka mali asi viac. Žiaľ, v súčasnosti sa nenachádzajú v katalógoch.“ 
 „Vie sa, odkiaľ mohli pochádzať?“ spýtal sa Michail, pričom priložil 
do ohňa. 
 „Ťažko povedať. Ciolkovskij prišiel s domnienkou,  ktorej sa Kokušev 
hneď chytil, že z Marsu.  Na povrchu tejto planéty vidno početné krátery, 
možno teda predpokladať, že dopad planétok mohol spôsobiť odtrhnut-
ie blokov pôdy. Mars nie je chránený atmosférou.  Po rokoch, a možno         
po miliónoch rokov púte cez vesmírny priestor, mohli niektoré kusy hmoty 
spadnúť na Zem. Šklovskij sa preslávil hypotézou podľa ktorej  marsovské 
mesiace sú umelé výtvory, čosi na spôsob našich sputnikov a vystrelili ich 
Marťania...“
 Profesor zmĺkol a dlho sa díval do plameňov. 
 „Američania predsa poslali na Mars sondu,“ namietol  mladík. „Robili 



vrty, ale nenašli ani stopy po uhlíku. Testy na prítomnosť živých organ-
iz- mov sa tiež skončili neúspechom. Nie je tam život. A určite nikdy ani 
nebol.“
 „Výsledky výskumov neboli jednoznačné,“ Filipov potriasol hlavou.  
„Boli vyhodnotené tri testy.  Dva s pozitívnym výsledkom. V dôsledku te-
pelného rozkladu pôdnych vzoriek sa objavili organické zlúčeniny. Avšak    
v treťom bol výsledok negatívny...“
 „Čiže poprípade by tam mohli byť baktérie?“
 Učenec zasa chvíľu mlčal.
 „Nie je to isté“ povedal napokon. „Ale stačí siahnuť po astronom-
ických príručkách spred sto rokov a nájdete v nich Lovellovu mapu  
s nakreslenými kanálmi. A tiež opisy zmien ročných období na Marse.“ 
 „Ľudia vtedy mali fantáziu...“
 „Možno – a možno i nie.  Sledovali zmeny sfarbenia povrchu plané-
ty. V lete, keď  rastlinstvo kvitlo, bol zelenkavočervený.  V zime, potom, 
čo napadol sneh a možno iba  inovať, svetloružový... Okolo roku 1905                   
sa objavili nové, podrobnejšie knižky.  V nich tí istí vedci, ktorí sa niekoľko 
rokov predtým zaoberali dokonca datovaním príchodu marťanského leta,  
kajúcne priznali , že sa stali obeťou optického klamu.  V tomto zistení po-
mohol vynález  Poliaka, Jana Ščepanika, takzvaný kolorimeter.  Bolo to 
zariadenie schopné detailne zachytiť farbu  pomocou elektriny. Nepoznám 
podrobnosti jeho konštrukcie, ale  na tie časy a potreby bolo zariadenie 
veľmi presné.  V podstate v tom istom čase bolo potvrdené,  že mapy          
s kanálmi  možno hodiť do ohňa. Zdokonalené teleskopy umožnili ove-
renie skorších pozorovaní. Nie sú tam žiadne  kanály.“ 
 Archeológ chvíľu mlčal. 
 „A vy, profesor  sa domnievate...“
 „Som si istý. Pozorovania, uskutočnené v skoršom čase takým 
množstvom astronómov nezávisle od seba, boli presné.  Odzrkadľovali 
pravdu.  Bol tam život. Možno   zanikajúci, ale natoľko silný, že jeho zme-
ny počas roka bolo možné pozorovať zo Zeme.  Ba čo viac,  prikláňam           
sa k názoru, že boli i kanály...“ 
 „Čo sa teda mohlo stať?“
 „Akási pohroma, ktorú sme z našej planéty nedokázali zachytiť. 
Čosi spôsobilo, že v priebehu niekoľkých rokov bola vegetácia na Marse  
do značnej miery zredukovaná alebo dokonca zanikla.  Myslel som, že 
možno jeho atmosférou prešla menšia čierna diera.  Lenže gravitácia by 
musela zakriviť dráhu jej letu. Takže  čierna diera by narazila do Marsu 
a po istom čase by ho pohltila alebo, ak by prešla blízko popri planéte 
veľkou rýchlosťou, úplne by zmenila  jej obežnú dráhu.  Obrazne povedané, 
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vý- počty  obehu Marsu okolo Slnka viac-menej od osemnásteho storočia 
–   a nie sú badateľné ani len najmenšie výchylky...“
 „A čo marťanská civilizácia? Čo si myslíte o nej?“
 „No čo by som. Kokušev  nás presviedča, že s ňou nadviazal kontakt.  
V osemdesiatych rokoch devätnásteho storočia podnikli experiment  s uk-
ladaním geometrických obrazcov na sibírskych pláňach.  Boli dlhé stovky 
metrov,  ale z obežnej dráhy Marsu sa na  ne  dovidieť nedalo.  Počítalo 
sa tu  so značne dokonalými pozorovacími zariadeniami, ktoré mali mať 
hypotetickí Marťania k dispozícii.  Kokušev to považoval za  hlúposť.  Na 
Ukrajine, neďaleko Kyjeva, uskutočnil vlastný projekt,  mimochodom, robil 
ho na objednávku poľský inžinier  František Rychnowski.  Šlo o niekoľko 
stovák stĺpov  so silnými oblúkovými lampami.  Celý projekt zabral plochu 
vyše štyroch kilometrov štvorcových.  Prúd dodávali  silné  parné agregáty. 
Žiaľ, ukázalo sa, že Marťania na toto znamenie nereagujú.  Vtedy sa gróf 
rozhodol, že sa pokúsi o kontakt prostredníctvom rádia.  Uskutočnil ho tu, 
v Kachovke. 
 „A čo to veľké delo?“
 „Kokušev chcel na Mars vystreliť  náboje  s informáciami. A zároveň 
čosi na spôsob prieskumných sond.  Žiaľ, jeho „stonožka“ musela                      
po prvých výstreloch prasknúť.  V každom prípade, spomína ju vo svojej 
knihe. Medzi riadkami tam tiež píše o nadviazaní  rádiového spojenia. 
Dostal odkaz, pozostávajúci z tridsiatich prvých prvočísiel, odpovedal, 
poskytol  mocniny týchto čísel.  Popísal to len veľmi zbežne a poľský 
článok z časopisu Vesmír veci skôr zahmlieva a mätie.“
 „Možno, že chcel svoje pokusy podrobnejšie opísať v nejakej  ďalšej 
práci?“ navrhol  Michail.
 „Možno...nedá sa vylúčiť, že pod ruinami sa nájdu nejaké dokumen-
ty.“  Profesora myšlienka nadchla. 
 „Ja čas ísť spať,“  povzdychol si študent. „ Zajtra nás čaká ťažký 
deň.“ 
 „Ty budeš merať a ja sa oháňať čakanom.“
 „Pomôžem vám, profesor,“ ponúkol sa Michal. „A potom vy mne,     
pri meraní.“ 
 „Platí,“ usmial sa vedec. 
 Cítil  úľavu  ako po spovedi. 

* * * * *

 Ťažko povedať, čo sa vlastne stalo, že  sme nikdy neprijali rádiový



signál sondy.   Domnievam sa, že sonda bola pravdepodobne poškodená    
pri prelete atmosféry, alebo  zakončila svoju púť v medzihviezdnom priestore 
po zrážke s meteorom.  Druhá, vystrelenie ktorej spôsobilo poškodenie 
delovej hlavne,  dopadla asi tristo vierst  západne od Kachovky. Na poliach 
svojej usadlosti ju našiel gróf Orlov a vrátil mi ju s veľmi zdvorilým listom. 
V dôsledku silného úderu o zem  sonda popraskala, napriek tomu ale, 
vďaka ľadovej ochrane,  bola vyše polovica prístrojov funkčná. Na jar roku 
1902, čiže necelý rok  od chvíle,  kedy sa  mala na Mars dostať prvá 
sonda, rádiové signály, ktoré predtým doliehali z planéty, definitívne zmĺkli.
 (Gróf		Mikuláš	Kokušev-Mirski,		Civilizácia	na	Marse	–	dôvody	exist-
encie	inteligentných	foriem	života	vo	vesmíre,	Moskva	1904)

 Ráno bolo svieže až chladné. Vedec  mal cez plece prehodenú lopa-
tu,  študent pevne držal krompáč.  Prešli pomedzi steny, ktoré voľakedy 
obklopovali vstupnú halu.
 „Táto časť pivníc je zavalená,“ povedal profesor pri pohľade na ru-
iny.  „Ale tam,“ ukázal rukou „museli  stropy vydržať. Odhrnieme trosky      
a prekopeme sa cez  podlahu.“ 
 „Tak do práce!“ Michail zovrel krompáč v dlani. 
 „Počkajte, Sergej Ivanovič,“  spoza chrbtov počuli hlas. Otočili sa.  
Prah neexistujúcich dverí prekročil človek v uniforme.
 „Profesor Filipov, volám sa Striečkin.“
 „Strážite zrúcaniny?“ znepokojil sa vedec.
 „V istom zmysle...Mimochodom... tomuto miestu hovoríme Zóna.  
Som vedúcim výskumného oddelenia KGB. S Michailom ste sa už zozná-
mili...“
 Filipov pomaly odložil lopatu.  V žalúdku cítil neznesiteľnú ľadovú 
ťarchu.  Akoby mu ho celý vyplnila snehová guľa. Včerajší rozhovor sa mu 
vo vlnách vracal z pamäte.  Vypil si a rozprával o Kokuševových prácach.  
Prehltol slinu. 
 „No čo,  teraz ma tu v lese zastrelíte a zakopete do ruín?“
 „Prepáčte, profesor,“ Striečkin sa usmial. „Časy sa trocha zmenili.  
Poďme do tábora, tam si spokojne sadneme a pozhovárame sa.“
 Šli poslušne za ním.  Usadili sa na kláty.
 „Získali ste knihu Kokuševa-Mirského,“  riekol pokojne  plukovník.  
„Som si istý, že skôr kópiu, Iva je lakomý ako čert a za originál určite chcel 
majlant.“
 Filipovovi sa od strachu zježili chĺpky na krku. Za vlastníctvo tejto 
knihy sa popravovalo... Zapierať?“
 „Odkiaľ viete?“
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ležité, jeho činnosť je v podstate neškodná, môžeme nad ním prižmúriť 
oko. Nepredpokladali sme, že by  Zónu niekto,  potom, čo  predchádza-
júce skupiny vyčistili knižnice, našiel. 
 „Nikdy sa nedá nájsť a odstrániť všetko“ dodal vážne Michail.  „Ale 
vy ste dokázali spojiť dohromady veľmi  roztrúsené informácie.  Neostáva 
nám než zagratulovať.“
 „Takže?“ nahryzol vedec.
 „Samozrejme v paláci by ste sa namávali lopatou bez výsledku.  To, 
čo bolo zaujímavé, vykopali a odstránili ešte naši predchodcovia.“
Profesora ovládol prenikavý pocit blížiaceho sa konca...Avšak cez temný, 
dusivý strach prerazilo niečo iné. Zvedavosť. Túžba, aby sa aspoň pred 
smrťou dozvedel...
 „Takže uhlíkové meteority existujú?“ spýtal sa. 
 „Áno.“ 
 Plukovník vybral z vojenského plecniaka neveľkú kovovú krabičku.  
Otvoril ju a odkryl vo vate ležiaci kus uhlia. Na povrchu bol spečený, avšak 
vnútri bolo vidieť dobre zachovaný odtlačok neveľkého živočícha.  Pro-
fesor sa na naň díval.  Napokon vytiahol z vrecka za hrsť  fotografií zo-
radených za sebou podľa strán grófovej brožúry na ktorých sa nachádzali. 
Prezeral jednu za druhou, až napokon našiel rovnakú. 
 „Takže je to pravda,“ zamrmlal.  „Dali ste to niekomu overiť? Mám  
na mysli skutočného odborníka.“
 „Samozrejme, máme takých.  Odobrali odtiaľ dokonca zvyšky DNA.  
Je iné než naše, pozemské.“
 „Z Marsu?“
 „Áno.“
 „Ste si istí?“
 „Áno. Naši kozmonauti to overili priamo na mieste.“ 
 „Čože? A prečo sa o tom nevie?“
 „Lebo sa im nepodarilo vrátiť.  Umreli tam.“
 „Sergej Ivanovič, citovali ste mi objavy a hypotézy,“ riekol vážne   
Michail. „Tie o pozorovaní zmien ročných období na Marse.“
 „Pamätám si.“
 „Máte pravdu. Mali ste ju obaja. Vy i gróf,“ riekol agent. 
 „Bol tam život.  Rastlinstvo, ktoré sa prispôsobilo životu v podmien-
kach arktického chladu a neveľkej gravitácie s malým množstvom kyslíka 
v povetrí,“ vysvetlil plukovník. 
 „Mám tomu rozumieť tak, že Američania...“
„Američania tam život nenašli.  Z veľmi jednoduchého dôvodu.  Náš milý 



gróf Kokušev to  zariadil.“
 „Guľa,  s dutinou vo vnútri s listom  Marťanom a vzorkami pozem-
ského rastlinstva. Píše o tom v denníkoch, ktoré sme odstránili. Dopadla 
na povrch planéty a rozbila sa. To je predpoklad, nájdenie jej zvyškov        
je zjavne veľmi málo pravdepodobné.  Naše pozemské baktérie sa ukázali 
byť dostatočne životaschopnými na to, aby prežili a zaútočili na odlišný 
genetický materiál.  V priebehu niekoľkých rokov zničili všetok život                 
na planéte.“
 „Preto teraz nemôžeme na povrchu Marsu sledovať zmeny ročných 
období. Rastliny zhnili, vietor rozfúkal ich zvyšky. Piesok, ktorý už 
nespevňovali ich korene, v priebehu niekoľkých rokov, zasypal kanály,“ 
doplnil Michail.  „Znova bod pre vás, profesor.  Veľmi presne ste predpove-
dali,  že tam nastala strašná katastrofa.“
 „Prečo mi to všetko hovoríte?“ začudoval sa profesor.  „Veď je to 
tajomstvo.  Zoberiem si ho so sebou do hrobu?“
 Hrôza opadla, bola už iba spomienkou.  Agenti nevyzerali na pri-
aznivcov mäsiarčiny. 
 „Prečo by sme vás mali zabíjať? Veď nemáte žiadne dôkazy.  Neboli 
by ste ani len schopný dokázať existenciu výskumného oddelenia KGB,  
ktoré sa zaoberá Marsom.“ 
 Podozrievavo sa na nich pozrel.
 „Takže sa mám tešiť z toho, čo viem a nechať si to pre seba?“
 „Súdruh Filipov, viete toho veľmi málo.  Ale môžete sa dozvedieť 
viac.“ 
 „Viac? Čo mi ponúkate?“ začudoval sa. 
 „Aby ste pre nás pracovali. Máme všetko. Šesť  nikdy nevydaných 
rukopisov Mikuláša Kokuševa – Mirského, výsledky jeho  rádiových 
odposluchov,  zbierku meteoritov a množstvo iných, zaujímavých vecí. 
Potrebujeme odborníkov, ktorí  to budú vedieť preskúmať.“
Profesor sa na dlhší čas odmlčal. 
 „Okrem toho,  o dva, o tri roky vyrazí na Mars ďalšia tajná výpra-
va. Dostaneme  možnosť  pridať do nej nášho človeka.  Ak sa to podarí, 
všetko si overíte priamo na mieste.“ 
 Profesor mlčky obdivoval kúsok marťanského uhlia, ktorý mu ležal 
na dlani.  Zrazu si uvedomil,  že predsa čakajú na jeho odpoveď.  Ale vari 
možno veriť agentom KGB? Určite boli takí, čo urobili túto chybu. 
 „Súhlasím,“ vytisol s úľavou.
 Obaja jeho spolubesedníci sa  jemne pousmiali.

* * * * *
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sla svetlo rozumného života na Marse, práve v okamihu, keď sme sa cez 
kilometre vákua mohli dorozumieť a  ponad kilometre vákua si mohli podať 
ruky v porozumení.
 (Gróf		Mikuláš	Kokušev-Mirski,		Civilizácia	na	Marse	–	dôvody	exist-
encie	inteligentných	foriem	života	vo	vesmíre,	Moskva	1904)

preložil	Miloš	Ferko,	ilustrovala	Zuzana	Droppová

ROZHOVOR
A. Pilipiuk: Literárni impotenti zhadzujú pracovitých kolegov

 (Martin Králik) Pre väčšinu čitateľov si známy ako autor fantasy, možno jej špeciálneho 
podžánra dedinskej fantasy. My od teba však uverejňujeme poviedku o Marse. Aký maš vzťah k 
science fiction a jej písaniu?
	 (Andrzej	Pilipiuk)	Mám	veľmi	rôznorodú	tvorbu.
	 Cyklus	poviedok	o	Vandrovcovi	(prekladaných	do	češtiny	a	ruštiny)	považujem	za	humoris-
tické	pokraje	hororu.	Je	to	paródia	mnohých	oblastí	populárnej	kultúry	a	súčasne	ostrá	satira	poľskej	
súčasnosti.	Moja	sestra	a	jej	priatelia	nazvali	tieto	poviedky	pijanskou	prózou.
	 Podobné	prvky	sa	objavujú	v	knižke	„Upír	z	M3”	(M3	–	socialistické	označenie	bytu	pre	tri	
osoby	–	dve	izby	s	kuchyňou.	Je	to	humoristicko	–	satirické	vyrovnanie	sa	so	socialistickou	epochou.	
Opísal	som	skupinu	upírov	žijúcich	v	Poľsku	okolo	roku	1984.	Potýkajú	sa	s	klasickými	problémami	–	
ekonomickou	krízou,	čiernym	trhom,	ideológiou,	bezpečnými	službami...	Upíri	tiež	do	tej	doby	pasujú	
–	jeden	nevycválaný	gróf,	dvaja	robotníci	z	fabriky,	večný	študent	a	pubertálna	dcéra	člena	Ústredného	
výboru	Poľskej	zjednotenej	robotníckej	strany,	ateistka	ktorá	sa	po	samovražde	budí	v	truhle	ako	upír				
a	jej	otec	a	brat	sa	boja,	že	im	to	pokazí	kariéru...	K	tomu	vlkodlak	zaľúbený	do	upírky	a	oživená	múmia	
egyptského	kaplána.
	 Román	“Operácia	Deň	Vzkriesenia”	a	sedemdielny	cyklus	“Oko	Jeleňa”	sú	mixom	tvrdej	SF	
(cesty	 v	 čase)	 a	 historicko	 –	 dobrodružného	 románu.	 Cyklus	 o	 sesterniciach	 Kruševských	 (vydaný	
aj	v	susedných	Čechách)	je	žánrovo	na	pohraničí	magického	realizmu	a	fantasy,	aj	keď	obsahuje		veľa	
odkazov	na	históriu	Poľska	a	dejín	alchýmie.
	 Poviedka	“Mars	1899”	je	v	poľsku	priraďovaná	do	steampunku.
	 Rozprávam	rôzne	príbehy.	Nie	som	zviazaný	s	hororom,	science	fiction	či	fantasy.	Žáner	vy-
berám	podľa	toho,	v	ktorom	sa	mi	najlepšie	vykreslí	príbeh.	Snažím	sa,	aby	moje	poviedky	pripomínali	
krabicu	s	čokoládkami	–	aby	som	dokázal	udržať	vysokú	kvalitu	a	súčasne	vedel	pravidelne	čitateľa	
prekvapiť.
 (MK) Mám pocit, že často dostávaš otázky na grafomanstvo. Tak aj ja sa opýtam. Je podľa 
teba zlé? A prečo nie?
	 (AP)	 V	 Poľsku	 považujú	 časopisy	 a	 literárni	 kritici	 za	 grafomanstvo	 všetko,	 čo	 majú	 radi	
obyčajní	ľudia	a	nepáči	sa	„profesionálom”	:)	.		Za	grafomanov	boli	považovaní	všetci	najlepší	poľskí	
spisovatelia.
	 To	 je	u	nás	 taká	 tradícia	–	 literárni	 impotenti	zhadzujú	pracovitých	kolegov.	Keď	ma	kritici	
nazývajú	grafomanom,	hrdo	vztýčim	hlavu	–	stavia	ma	to	do	radu	so	Sienkiewiczom,	Prusom,	Ossen-
dowským,	Łysiakom...



 (MK) Z poľskej fantastiky sa k nám dostávajú občasné perly, ale celkový pohľad nepoz-
name. Ak vidiš vašu súčasnú scénu?
	 (AP)	Poľská	fantastika	po	15	rokoch	veľkej	stagnácie	(okolo	1986	–	2001)	pomaly	znovu	získa-
va	silu.	Na	konci	komunizmu	a	prvých	desať	rokov	kapitalizmu	v	Poľsku	publikovali	takmer	výlučne	
zahraničných	autorov.	Hlavne	anglosaských.	Takmer	úplne	sa	prestali	vydávať	sovietski	autori.	Poliaci	
boli	vydávaní	veľmi	sporadicky	a	v	neveľkých	nákladoch.	Sapkowski	bol	úplnou	výnimkou.
	 Navyše	aj	v	poľských	SF	poviedkach	dominovali	anglosaské	reáliá.	Meniť	sa	to	začala	v	polo-
vici	90.	rokov.	Konrad	T.	Lewandowski	a	Andrzej	Ziemiański	začali	konsekventne	explorovať	poľskú	
realitu,	ja	som	vďaka	ukrajinskému	pôvodu	urobil	krok	ďalej.	Umiestňujem	svoje	poviedky	väčšinou	
v	poľských	reáliách,	niekedy	vpletiem	prvky	folklóru	Ukrajiny	a	Bieleroska.	Občas	aj	Ruska	–	hlavné	
cárskeho.
	 Takým	hrdinom	niekoľkým	mojich	poviedok	je	doktor	Skórzewski	–	Poliak,	lekár,	ako	mnohí	
iní	používa	na	území	impéria	čary.	Je	to	taký	vonkajší	pozorovateľ	Ruska	a	Ukrajiny.
	 Ak	by	som	mal	všeobecne	definovať,	čo	zaujimavé	tvoríme,	povedal	by	som,	že	sme	za	posled-
ných	desať	rokov	urobili	veľkú	prácu	pri	získavaní	stratených	pozícií.	Dobili	sme	teritórium	okupované	
cudzozemcami	a	dosiahli	sme	značnú	repolonizáciu	fantastiky,	ktorá	sa	u	nás	tvorí.	Na	rozdiel	od	Zá-
padu	nie	sme	uzavretí	pred	tvorcou	susedou.	Vychádzajú	dnes	u	nás	Rusi,	Česi,	Ukrajinci.	Myslím	si,	že	
zanedlho	príde	čas	na	Slovákov,	Maďarov	a	Bulharov.	
 (MK) Napísal si už fantasy, scifi, knihy o pánovi Tragáčikovi. Je ešte nejaký žáner, ktorý 
by si chcel vyskúšať?
	 (AP)	Myslím	si,	ze	treba	písať	poľský	steampunk.	V	19.	storočí	sme	mali	výborných	vedcov,	
inžinierov,	konštruktérov	a	vynálezcov.	Pracovali	na	vzducholodiach	a	lietadlách	dávno	pred	Nemcami.	
Galicijský	snem	v	Ľvove	bol	prvým	parlamentom	v	Európe,	ktorý	osvetlila	elektrina.	Hertzov	generátor	
rádiových	vĺn	je	vynález,	ukradnutý	na	svetovej	výstave	vo	Viedni	inžinierovi	Rychnowskému.	Farebná	
fotografia,	fotočlánok	a	nepriestrelná	vesta	sú	diela	Jana	Szczepanika.	Treba	to	pripomenúť.
 (MK) Čo teraz píšes?
	 (AP)	Práve	vyšiel	posledný	diel	„Oka	jeleňa”	Mám	rozrobený	štvrtý	súbor	„vážnych”	poviedok	
a	vymýšľam	poviedky	do	druhého	dielu	textov	o	socialistických	upíroch.
 (MK) Ďakujeme za rozhovor.

zhováral sa Martin Králik
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Červené zástavy a vyčnievajúce 
očné zuby 

 Polička	 sa	 nehýbe,	 človek	 áno.	 Nap-
ríklad	môže	cestovať.	Povedzme	na	dovolenku.	
V	takom	prípade	sa,	aj	doma,	zíde	niečo	útlejšie,	
ľahšie,	 najlepšie	 brožované	 (pevná	 väzba	 je	
osvedčenou	vrahyňou	igelitových	tašiek),	voľne	
a	 rýchlo	 prístupné	 na	 kraji	 spomenutého	 kusa	
nábytku.	 Nuž	 hor	 sa.	 Starý	 známy,	 osvedčená	
značka	spoza	Tatier,	zahorúca	a	sčerstva.
	 Pilipiuk	nelení,	Pilipiuk	nespí,	Pilipiuk	
je	 in.	Keď	 už	 teda	 upíri...	 prečo	 nie	 v	 Poľskej	
ľudovej?	Niekedy	v	osemdesiatych	 rokoch	mi-
nulého	 tisícročia,	 keď	 cesnak	 bolo	 dostať	 len	
na	 čiernom	 trhu,	 dovezený	 z	 Československa												
a	kríž	bol	neželaným	symbolom,	nežilo	sa	o	nič	
ťažšie,	pretože	krv...	pokiaľ	nie	ste	upír,	neviete	
si	predstaviť	ako	zúfalo	mdlo	chutí	krv	občana	
reálneho	socializmu	-	pokiaľ	teda	nevystriehnete	
správny	okamih	nadšenia	či	túžby.
	 Pilipiuk	v	knižke	(zrejme	prvej	z	pláno-
vaného	 cyklu)	 ponúka	 deväť	 voľne	 na	 seba	
nadväzujúcich	poviedok,	prepojených	postavou	
pôvodne	 takmernormálnej	 školáčky	Goše,	dcé-
ry	 nádejného	 straníka	 a	 obyvateľa	 vily	 súdru-
ha	 Bronu.	 Keď	 sa	 dievčina	 náhodou	 dozvie,													
že	jej	milovaný	s	ňou	randí	len	kvôli	kariérnemu	
postupu,	obesí	sa	na	opasku	zo	župana.	Následne	
vstane	 z	 mŕtvych,	 vyhrabe	 sa	 z	 truhly,	 veselo					
sa	vráti	domov	-	a	musí	utekať.
	 Rodičia	 i	 brat,	 presvedčení	 ateisti	 sú	
odhodlaní	 poprieť	 existenciu	 nadprirodzena	
vlastnou	 rukou,	 babička,	 neochvejná	 katolíčka,	
má	 aj	 kríž...	 Našťastie	 ju	 kontaktuje	 vampír	
Marek	a	potom...
	 Je	 dobrodružne,	 veselo,	 napínavo.	 Nie	
šokujúco,	tobôž	originálne.	Známe	finty,	postupy,	
motívy	podané	nevtieravo,	so	štipkou	nadhľadu,	
zľahka,	 humorne,	 možno	 skoro	 miestami	 až	
inteligentne	 -	 no	 predsa	 nie.	 Pud	 sebazáchovy	
funguje.	Stop	inťošinám!	Pilipiuk	si	dáva	pozor,	
aby	 neskĺzol	 do	 vážnejších,	 nedajbože	 hlbších	
polôh.	 Reálie	 reálneho	 socializmu	 vystupujú	
v	 polohe	 bizarných	 kulís	 a	 bezprostredných	
motivantov	 deja.	 Celok	 tak	 trocha	 pripomína	

hru	 v	 neškodnom	 pestrofarebnom	 púťovom	
strašidelnom	 zámku.	 Nad	 možným	 ironickým	
prístupom	,	zvestovaným	podtitulom	(v	preklade	
znie	-	román	obnažujúci	súmrak	prehnitého	ka-
pitalizmu)	 prevládne	 atmosféra	 nezáväzného							
kabaretu.	Pilipiuk	 sa	nepokúsi	o	“upírsky	vari-
ant”	budovateľskej	prózy	či	výrobného	románu,	
zasa	 píše	 sám	 seba,	 ako	 mu	 riadky	 plynú	
najľahšie	 v	 navyknutom	 tempe	 a	 štýle,	 zaiste	
zasa	osloví	svojich	priaznivcov.
	 Napokon,	 prečo	 nie,	 veď	 spomedzi	 re-
kvizít	 sa	 napokon	 vynorí	 aj	 Jakub	 Vandrovec.	
Viac	neprezradím,	oddajte	sa	pôžitku	z	prekvap-
enia.	 Predpokladám,	 že	 knižka	 sa	 onedlho	
vyskytne	na	českom	knižnom	trhu.
	 Pilipiukov	 zámer	 písať	 v	 rámci	 over-
ených	vlastných	už	stereotypov	je	pochopiteľný	
(z	hľadiska	autora),	pre	mňa	však	nie	potešiteľný.	
Najmä	 preto,	 že	 v	 texte	 nachádzam	 náznaky	
zámerne	potopených	ambícií.	Popis	varšavského	
pokútneho	trhoviska	či	nájazd	starých	katolíkov												
na	 cintorín...	Pilipiuk	 je	 autor	 so	 skvelým	pos-
trehom	a	zmyslom	pre	groteskno	a	hyperbolu	-	
len	keby	mohol	 chcieť	aj...	 trocha	viac	nazrieť	
za	rohy	imaginácie	smerom	k	mnohovýznamov-
osti.
	 Azda	 by	 sa	 potom	oplatilo	 na	 poličku,	
kde	má	miesto	vracať	nielen	pred	cestou	v	do-
pravnom	 prostriedku.	 Ako,	 prečo	 a	 kam	 azda	
ukáže	aj	v	tomto	čísle	preložená	poviedka.
	 Azda	neoprávnene	snívam	dôležitosť	za	
Pilipiuka.	Čo	už.	V	každom	prípade,	kúpim	mu	
cesnak	a	uvidí	sa.
	 Vydavateľstvo	 aktuálny	 titul	 poho-
tovo	 prepojilo	 so	 súťažou	 o	 najlepší	 titul	 pod	
názvom	 Krvopijca	 na	 poľský	 spôsob.	 Okrem	
opisu	 upíra	 má	 súťažný	 príspevok	 obsahovať	
heslo	 čo	 najtrefnejšie	 charakterizujúce	 svojráz	
upírov	našich	severných	susedov.	Najlepšie	ná-
pady	 budú	 pochopiteľne	 odmenené	 knižkami																			
s	vlastnoručným	podpisom	autora.

Andrzej Pilipiuk: Wampir z M-3

Miloš Ferko



Lev na Sibíri alebo pamätník 
príbehu

 Alexander	 Melenťjevič	 Volkov																								
sa	 narodil	 štrnásteho	 júna	 1891	 vo	 východo-
kazachstanskom	 meste	 Usť	 -	 Kamenogorsk.	
Študoval	v	juhosibírskom	messte	Tomsk,	pôso-
bil	ako	učiteľ	matematiky,	roku	1929	v	priebehu	
siedmich	 mesiacov	 absolvoval	 kurz	 Moskovs-
kej	 univerzity.	 Odvtedy	 pracoval	 ako	 vedecký	
prácovník	v	oblasti	matematiky	v	moskovskom	
výskumnom	ústave	zlata	a	farebných	kovov.
	 Knižne	 debutoval	 románom	 pre	 deti	
pod	 názvom	 Čarodejník	 zo	 Smaragdového	
mesta	(1939).	Päť	pokračovaní	príbehu	vytvoril															
v	šesťdesiatych	a	sedemdesiatych	rokoch.
	 Druhý	 zväzok	 pod	 bizarným	 názvom	
Urfin	Džus	a	jeho	drevení	vojaci	vyšiel	i	v	slov-
enskom	 preklade	 roku	 1980.	 Rozpráva	 príbeh	
lenivého	 stolára	 Urfina,	 ktorý	 žije	 neďaleko	
jaskyne	čarodejnice	Gingemy.	Počas	búrky	mu	
vietor	 zanesie	 do	 záhrady	 semená	 rýchlo	 ras-
túcej	 buriny.	 Protivnej	 rastliny,	 ktorá	 sa	množí	
takmer	 okamžite	 dotykom	 výhonkov	 sa	 zbaví	
až	zomletím	na	prášok,	ktorý	uskladní	do	oko-
vaných	sudov.	Vysvitne,	že	prášok	v	sebe	skrý-
va	oživujúcu	 silu.	Stolár	 teda	vystrúha	z	dreva	
vojakov,	 práškom	 ich	 oživí,	 s	 armádou	 dobyje	
hlavné	 mesto	 krajiny	 zvané	 Smaragdovým.	
Dovtedajšieho	 vládcu,	 Strašiaka	 Premúdreho,	
ktorý	 sotvačo	 vystriedal	 mocného	 čarodejníka	
Gudvina	 (zmienený	 odletel	 v	 balóne)	 uvrhne					
do	väzenia	vo	veži	a	nastolí	hrôzovládu.	Do	za-
jatia	sa	dostane	aj	Strašiakov	verný	druh	Železný	
Drevorubač.	Zúfalí	pošlú	vranu	ako	posla	o	po-
moc.	Vták	s	listom	zaletí	do	ďalekého	Kansasu	
k	dievčatku	Ellie.	Hrdinka	 sa,	v	 sprievode	psí-
ka	Ťapka	 a	 strýka,	 námorníka	Charlieho	Blac-
ka,	 vydá	 na	 cestu.	 a...	máte	 pravdu,	 v	 príbehu													
sa	postupne	vyskytne	aj	obrovský	odvážny	lev.
	 Volkov	pri	tvorbe	cyklu	veľmi	dôkladne	
pracoval	 s	 príbehmi	 o	 krajine	 Oz	 od	 americk-
ého	autora	Lymana	Franka	Bauma.	Najznámejší	
prvý,	pod	názvom	Čarodejník	z	krajiny	Oz,	uz-
rel	 svetlo	 sveta	 roku	 1900;	 vo	 filmovej	 verzii													
z	roku	1939	si	dievčatko	(v	pôvodnej	verzii	ako	

vieme	 Dorothy-Dorotka)	 zahrala	 vtedajšia	 fil-
mová	hviezda	Judy	Garland	(s	poprsím	ukrytým	
pod	bandáž).
	 Práve	roku	1939	(ako	uvádzam	vyššie)	
píše	a	vydáva	Volkov	prvý	román	cyklu.	Náhoda?
O	miere	závislosti	od	predlohy	 si	urobte	obraz	
sami,	názory	sú	rôzne.
	 V	 každom	 prípade,	 keď	 som	mal	 šesť	
rokov,	stráfil	som	s	príbehom	o	Urfinovi	Džusovi	
niekoľko	pekných	okamihov.	Že	 sa	Ellie	môže	
volať	aj	Dorotka	som	sa	dozvedel	až	o	dvadsať	
rokov	neskôr.
	 Podľa	 námetu	 Volkovovho	 príbehu	
vytvoril	 koncom	 roka	 2010	 slovenský	 sochár	
Martin	 Pala	 súsošie	 štvorice	 ústredných	 pro-
tagonistov.	Dielo	 (s	 rozmermi	2,5	krát	1,5	krár	
2,5	metra)	 je,	po	preprave	v	špeciálnom	konta-
jneri,	 na	podnet	 prekladateľa	Vladimira	Oleara	
(preložil	 do	 ruštiny	 niekoľko	Shakespearových	
drám,	ale	aj	verše	Milana	Rúfusa)	a	vďaka	spon-
zoringu	podnikateľa	Vladislava	Levčugova	um-
iestnené	v	Tomsku.	Očividne	aj	zabudnuté	knihy	
majú	okamihy	slávy.
	 Mimochodom,	 pomocníkom	 Urfina	
Džusa	 bol	 výr	 so	 sympatickým	 menom	 Gua-
mokolatokint.

Vladimir Volkov: Urfin Džus a jeho drevení 
vojaci

Miloš Ferko

ZABUDNUTÁ KNIHA
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A DANIEL KLIMEK
HĽÚZOVKA

Koho raz pochytia
tak ho dlho vrtia,
až pokiaľ v ich hrsti
dušu nevypustí.
(Ján Kollár – Národné Spievanky)

 Chcel ma streliť do hlavy, ale od vzrušenia sa mu tak triasli ruky, 
že mi to miesto toho vpálil do brucha. Očividne ho to uspokojilo, hajzla. 
Čakal, že zatiaľ, čo on si vykope svoj vysnívaný poklad, ja vykrvácam 
do napadaného lístia ako zapichnuté prasa. Bože, tá bolesť! Pohlcuje 
ma tma, čierna nekonečná temnota. Narušuje ju len pravidelný cvengot 
krompáča a ako umieračik mi odmeriava posledné chvíle môjho života. 
Ale ja sa vrátim.
 Pretože musím. Pretože musím rozpovedať príbeh...
 Motal sa okolo dediny od minulého piatku – veľký chlap s holou hla-
vu a potetovaným predlaktím, s nosom ohnutým na ľavú stranu a opuch-
nutým obočím. Prišiel na veľkom čiernom aute s bratislavskou značkou. 
Do uší sa mi dostalo, že je to vraj BMW. Nič mi to nehovorí, ale asi                                
to znamená, že auto stálo veľa peňazí. Matej si dal v pondelok tri pol-
decáky a celý večer sa potom pohoršoval, ako sa cudzinec chová k svo-
jmu psovi. „Stále na toho úbožiaka hučí. Mláti ho obojkom, akoby to bola 
nejaká prašivá suka, skurvysyn. A pri tom to je sorta, ten psík, to vám 
poviem. Vznešený. To človek vidí na prvý pohľad.“
 V stredu sa chlapík objavil v krčme. Vrava stíchla, ako to už na ded-
ine býva, keď sa zjaví niekto nový, no tento krát si nikto nedovolil zazerať. 
Hádam to bolo tou koženou bundou ozbíjanou železnými cvokmi a svalmi 
nadúvajúcimi sa pod maskáčovým tričkom. Alebo skôr cudzincovým výra-
zom. Mal tvár boxera, ktorý to vedel dosť dobre na to, aby si po všetkých 
tých prehratých zápasoch, čo sa mu počas života otlačili do pokožky, stále 
pamätal svoje meno. Kúpil si sódu a chvíľu sa obzeral po voľnom mieste. 
Sedel som sám ako zvyčajne a on nezaváhal.
 „Riadna dedina.“ Usadil sa priamo predo mnou a sŕkal z pohára. 
Veľkým, vyblýskaným zapaľovačom si pripálil a spokojne vyfúkol. Dym    
sa mu vznášal okolo holej hlavy ako búrkový oblak. „Jeden má pocit, že ak
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odtiaľto rýchlo nevypadne, začne smrdieť hnojom.“
 „Máme kvalitný hnoj,“ podotkol som s náznakom hrdosti v hlase.
 Rozosmialo ho to tak veľmi, že sa takmer zadusil bublinkami. „To      
ti verím. Sračiek tu máte hojne, stačí sa len poobzerať.“ Otočil sa k výčapu 
a vyplašil tak zvedavých poškuľovačov. Nemárnil čas, šiel rovno k veci: 
„Počul som, že sa vraj vyznáš v miestnych lesoch.“
 „Neviem, či máte toho správneho človeka,“ odvetil som. Mám rád 
svoj pokoj. Ľudia to vedia a nechávajú ma tak. Dôverujú mi a povedia 
predo mnou všetko, no do reči sa so mnou veľmi nepúšťajú. Mám svo-
je muchy, dostalo sa mi do uší. Vraj som príliš múdry. Neviem, čo je na 
tom pravdy a ani či je to dobre alebo zle, byť múdry. Záleží od toho, ako               
to ľudia myslia. Ako vravím, ja mám rád svoj pokoj. Netúžim, aby si ku mne 
prisadali cudzinci. Nepáči sa mi, keď sa na mňa vypytujú po okolí.
 „Si Vít?“ pozrel na mňa spriama. „Jasné, že si. Človeče, teba                    
si nemožno s nikým pomýliť. Hrubé okuliare, neoholený, dlhé mastné 
vlasy. Taký ksicht nemá len tak hocikto.“
 Hádam to myslel ako kompliment.
 „Pozri, Vít. Potrebujem tvoju pomoc. Už šesť dní tu smrdím a ani        
za boha neviem nájsť, čo hľadám. Priznám sa, prerátal som sa. Myslel 
som, že mi bude stačiť vycvičený francúzsky bastard, ale hovno. Ten 
dunčiak nepozná ani svoje meno.“ Ako rozprával, vytiahol z vnútorného 
vrecka bundy tučnú peňaženku, otvoril ju a bez okolkov položil na stôl 
niekoľko bankoviek. Krčma zašumela. Neviem, či kvôli sume alebo cudz-
incovej bezočivosti.
 Vzdychol som si a pokúsil sa o úsmev. „Nemám záujem.“
 Ospravedlnil som sa a vyšiel na jarné slnko. Ovial vlažný 
vetrík a hneď sa mi dýchalo ľahšie. Ťahalo ma to do hôr. Napadlo mi, že                   
si vybehnem na Mlaď, zbehnem do Rokliny a obzriem si salaš na druhej 
strane hory. Bol prvý máj a bolo treba nazbierať rosy na unavené oči             
a suché lišaje. V kútiku duše som dúfal, že len čo nad lesom zasvieti me-
siac, na lúky vybehnú strigy a dajú sa do tanca. Možno mi dovolia pripojiť 
sa, možno ma utancujú k smrti, takže sa už nebudem musieť vrátiť medzi 
ľudí. Svet sa zelenel a kvitol všetkými farbami a ja som sníval s otvorenými 
očami rovnako, ako keď som bol malý chlapec a svet ešte nemal ostré 
hrany.
 Už som bol takmer vonku z dediny, keď sa za mnou ozval rev moto-
ra. Gumy zaškrípali na štrku, ktorým len pred pár týždňami posýpali zam-
rznutý sneh. Dvere spolujazdca sa rozleteli a z prítmia na mňa zízal pár 
veľmi rozčúlených očí. Zvedavo som si obzrel voz. Pripadal mi príliš veľký, 
taký veľký, že by sa doň podľa môjho skromného odhadu zmestila celá 
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A rakva. Akosi som v tom momente nevedel pochopiť, prečo niekto dobro- 
voľne  jazdí na pohrebnom aute.
 „Sadaj!“
 Chcel som pokrútiť hlavou, ale náhle čosi cvaklo a mňa hneď prešiel 
všetok vzdor. Chlapík sa krivo usmial a zamával pištoľou. „Vedel som, že 
ťa presvedčím. Niektorým argumentom sa jednoducho nedá odolať.“ 
 Začal som tušiť, že toto nedopadne dobre. V pohrebáku som                   
sa veru ešte neviezol. Len čo sa za mnou zabuchli dvere oblial ma stu-
dený pot. Auto ticho hučalo a z mriežok v obrovskej palubnej doske prúdil 
studený vzduch. Vonku hrialo slnko, tu vial severák. Smrť mi dýchala rov-
no do tváre.
 „S vami dedinčanmi je ťažká reč,“ povedal cudzinec, zhlboka sa na-
dýchol, potom sťažka vydýchol, vyjadrujúc, ako ho celá vec ťaží na srdci. 
„Ani si nevypočuješ moju ponuku a už vieš, že nemáš záujem. Čo sú to za 
móresy? Ťažko s vami. Asi sa pýtaš, prečo tu teda s tebou strácam čas,   
je tak?“
 Prikývol som, i keď ma to ani v najmenšom nezaujímalo. Lenže on 
na mňa stále mieril pištoľou, a tak som usúdil, že by bolo múdre súhlasiť  
s ním úplne vo všetkom.
 „Vieš, Vít,“ povedal a jeho tvár sa roztiahla do širokého úsmevu, „mám 
chuť ti prezradiť veľké tajomstvo. Sľubuješ, že ho nikomu nevyzradíš? Áno? 
Výborne. Ja totiž vraždím ľudí. Je to moje zamestnanie. Dobre platené,    
to je ti hádam jasné. No nie vždy. Záleží od okolností. Od dôležitosti obete, 
povedal by som. Napríklad za teba by som nedostal ani halier.“
 To ho náramne pobavilo a pustil sa do hlasného rehotu. Mne                 
sa medzičasom po chrbte spustil tenký pramienok potu. Muselo to byť tou 
náhlou zmenou teploty. Zo zadného sedadla sa ozvalo kňučanie. Strčil 
som ruku do medzery medzi sedačkami, na čo mi suchý jazyk oblízal 
prsty. Ústie hlavne ma naďalej hypnotizovalo, ale nebolo sa treba obzerať 
- bolo mi jasné, že zviera chúliace sa na zadnom sedadle je v úbohom 
stave. Kto koho v tej chvíli upokojoval mi zasa až také jasné nebolo.
 „Mimochodom,“ povedal chlap a naštartoval, „volajú ma Korec. 
Ako ten kardinál. No aby ťa to nemýlilo – ja nie som svätý, kamarát.“ 
S tým veľké auto zahrabalo na štrku a vystrelilo na cestu. Sila odpichu ma 
zatlačila do sedadla. Minuli sme značku konca obce a mňa zaplavil zvláštny 
pocit. Už nikdy sa tam nevrátim – myšlienka bola jasná ako obloha medzi 
stromami nad cestou – tenká rieka čistého modra tečúca trhlinou v zeleni 
kamsi do neznáma. Korec šoféroval jednou rukou, v druhej držal zbraň a opi-
eral si ju o stehno. Rýchlosti neradil. V takom drahom aute by sa to asi nepat-
rilo. Miesto cesty sledoval mňa a neprestával sa usmievať. Musel som sa mu 



v tej koženej sedačke zdať malý a bezmocný. To sa mu očividne pozdávalo.
 „Vieš,“ pokračoval po chvíli, „robotu si veľmi nevyberám. Na rozdiel 
od iných v mojom fachu, mňa môj džob naozaj baví. Vezmem mafiána, ale 
aj skrachovaného podnikateľa. Som k dispozícií aj keď treba dať niekomu 
len riadne na papuľu. Ako vravím, je to môj koníček, ubližovať ľudom. 
Len nedávno som mal zaujímavý prípad. Chlapík – podobný ksicht ako 
ty, škuľavý na obidve oči, zarastený, zuby ako králik, úplný exot. Lenže 
tento krásavec bol odborník. Pašovanie zvierat alebo čosi také. Veter-
inár na voľnej nohy. Niekomu musel chodiť do revíru, pretože ten niekto 
mi jedného dňa zavolal a požiadal ma o láskavosť. Jasné, vravím. Koľko               
mi tá láskavosť hodí? Keď to vyklopil, takmer som sa rozrehotal                             
do slúchadla. Až tak veľmi zasa zajačik niekomu neprekážal. Ale vieš, ako 
to chodí. Malú muchu môžeš rozmliaždiť malou plácačkou a nenarobíš pri 
tom takmer žiadny vietor. Vzal som to. Mám totiž ešte jedno tajomstvo.“
 Ďalšie tajomstvo. Auto spomalilo a odbočilo na lesnú cestu. Korec 
isto netušil, kam vedie, len potreboval súkromie. Ale ja som vôbec nemal 
chuť na jeho tajomstvá.
 „V horách vo Veľkej Fatre vlastním chatku, vlastne zrub. Je to riadna 
diera, nikto na okolí nebýva. Tam si beriem podobných zajačikovi – malé 
muchy. Veď prečo by som si s nimi neužil, keď už nič viac? Neveril by si, 
čo sa nedozvieš, keď niekomu striháš prsty na nohách. Zrazu sú ochot-
ní dať ti všetok majetok, všetky pozašívané poklady, vlastnú matku. A ja       
sa pri tom len bavím. Prd ma po ich majetkoch, aj tak sú to všetci skracho-
vanci.
 „Ale späť k zajačikovi. Musím uznať, že ten sa držal statočne. Ale 
keď som mu opálil všetky chlpy na ksichte horákom, začal vyspevovať ako 
slávik. Vraj vie ako sa zo mňa stane milionár.“
 To, že mi to všetko hovoril, ako keby opaľovanie tvárí a strihanie 
prstov na nohách bolo úplne normálnym zamestnaním, som nepovažoval 
za dobré znamenie. Zajačik, kde si teraz, behalo mi po rozume? Zako-
paný pod fatranskými kopcami? Na dne jazera, v čiernom vreci, obložený 
tehlami? A čo si to vyzradil tomuto maniakovi pred tým, ako ti milosrdne 
vystrelil mozog z hlavy?
 „Hľuzovky.“ Korec na mňa prenikavo zízal a ja som mal na chvíľu 
pocit, že mi číta myšlienky. „Predpokladám, že horal ako ty vie, čo                       
sú hľuzovky.“
 Prikývol som. Opatrne.
 „Ja som ešte pred pár týždňami nemal ani potuchy. Najprv som si 
myslel, že zajačik sa od bolesti načisto zbláznil. Našťastie mu ostalo dosť 
sily, aby mi celú vec ozrejmil. Metal sa pri tom ako červík na háčiku. Vraj 
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A hríby obrovskej ceny. Celkom ma to pobavilo, priznám sa. Čakal som vše- 
ličo, ale rozprávku o super cenných hríboch drahších ako hociktoré drogy? 
To teda nie. No on tvrdil, že tu na okolí, pri jeho rodnej dedine, nájdem tie 
najväčšie a najchutnejšie hľuzovky na celom svete.“
 „Hľuzovky sú zákonom chránené,“ podotkol som cítiac sa hlúpo. Ko-
rcovi zákony veľmi nezavadzali, všakže. „Za ich zbieranie je pokuta.“
 „Viem. Viem o hľuzovkách všetko. Naštudoval som si. Potom, ako 
som zajačika odpratal z cesty, mi to celé začalo vŕtať v makovici. V novinách 
sa objavila správa o Talianovi, ktorý našiel päťkilovú hľuzovku a strelil ju 
za pár miliónov! Vtedy mi zaplo. Zajačik si zo mňa nestrieľal. Chcel si len 
zachrániť kožu tak ako všetci ostatní pred ním. Ibaže on jediný mi mal 
naozaj čo ponúknuť. Ja somár som ho odkrágľoval. A teraz sa tu túlam 
neschopný nájsť čo i len poondiatu májovku. Dokonca aj psiska som si 
kúpil. Vraj ho vycvičili na hľadanie hríbov. Figu na hríby. Ten zdochliak...“
 Pes zakňučal, ale Korec len mávol rukou. Očividne ho mlátenie 
úbohého zvieraťa už prestalo baviť. Odvážil som sa obzrieť. Psík na mňa 
pozrel vodnatými očami a zvesenými ušami mi dával najavo, ako mu 
je ťažko. Matej sa nemýlil – bolo to vznešené zviera. Ibaže teraz malo              
od vznešenosti ďaleko. Vraví sa, aký pán taký pes a mne bolo hneď jasné, 
že Korec tomuto tu  žiadnym pánom nie je. Hľadeli sme si do očí, v tých 
jeho prosba o pomoc, a v tých mojich...?
 „Ako sa volá?“ spýtal som sa.
 Korcovi zamrzol úsmev na perách. „Čo tam po tom, ako sa volá,“ 
povedal zvýšeným hlasom. „Ja potrebujem hľuzovky. Ak mi pomôžeš 
hľadať, dobre ti zaplatím. A možno ti tu to psisko potom nechám. Mne        
je na nič.“
 Pes zakňučal. Prosil ma, aby som ho zbavil tyrana. A ja som 
rozmýšľal, prečo si Korec vybral práve mňa. V lesoch sa vyzná hocikto 
z dediny. Dobre, som tak trochu divný a ľudia si o mne povrávajú všeličo 
(napríklad, že sa rozprávam so stromami a že mi stačí jeden pohľad 
na tehotnú ženu a viem, či sa jej narodí chlapec alebo dievča - čo nie je 
pravda, aspoň čo sa rečí o stromoch týka). Ale aj tak. Prečo práve ja? Boja 
sa ma, napadlo mi. Boja sa a chcú sa ma zbaviť. Vždy sa chceli. Napriek 
všetkým ranám, čo som zahojil, všetkým bolestiam, čo som utlmil, stra-
chom, čo som zahnal. A možno, dumal som, možno práve kvôli tomu som 
bol ich jedinou nádejou, ako sa zbaviť cudzinca na veľkom čiernom aute, 
s tvárou boxera, plného podivných otázok a tajomstiev.
 Ostávala mi teda jediné.
 Ukázal som na les pred autom. Korec sa spokojne zahniezdil. „Tak 
sa mi páčiš, Vít.“



 O chvíľu sme už uháňali lesnou cestou a kríky na krajnici splynuli 
do zelenej šmuhy. Vzdialenosť, ktorá mi rezkou chôdzou zabrala viac ako 
hodinu, sme prekonali ani nie za desať minút. Automobil si kliesnil cestu čoraz 
hustejším porastom ako rozzúrený nosorožec. Potom zrazu nebolo kadiaľ 
ísť. Cesta sa skončila. Brzdy zaškrípali a za oknami sa dvihol kúdol pachu.
 „A teraz čo?“
 „Teraz po vlastných,“ odpovedal som.
 Korec neklamal. Naozaj si o hľuzovkách čo to naštudoval, a tak mu 
v aute nechýbali lopata, rýľ a kropáč. Poradil som, aby vzal aj silnú ele-
ktrickú lampu. Najlepšie a najväčšie hľuzovky sa predsa objavujú práve       
v noci. Podozrievavo na mňa pozrel.
 „Ani neviete, aké máte šťastie,“ povedal som. „Je prvomájová noc. 
Dnes nájdeme ten najväčší hríb, aký kedy vyhrabali na svetlo sveta.“ 
Páčilo sa mu to. Spokojne zakrochkal. Hodil mi náčinie a počkal, kým 
nevyberiem správny smer. Potom sme vykročili do lesa. No ja som sa 
zháčil. Pes na mňa hľadel cez zadné sklo auta ako námorník z paluby 
potápajúcej   sa lode. Nemohol som ho tam nechať.
 Korec pochopil, o čo mi ide, a len mykol plecom. „Len dúfam, že 
nečakáš, že za teba urobí robotu,“ povedal, keď otváral zadné dvere. 
Pes sa vyplazil von do trávy. Len čo bol v bezpečnej vzdialenosti od svo-
jho majiteľa, vďačne si natiahol labky a chrbát. Dôstojne podišiel ku mne          
a oblízal mi ruku na znak vďaky. Ach, ty zbabelec, pomyslel som si. Ale 
mohol som ho súdiť?
 Mokrý lesný chodník nás viedol cez husté malinčie, rúbanisko zali-
ate slnkom, hore na kopec. Stadiaľ sa kľukatil do údolia, dolu pod vysoké 
duby, kde vzduch voňal ako v raji. Po asi hodine chôdze sa stromy konečne 
rozostúpili a my sme vyšli na lúku obsypanú lesnými kvetmi tak nahus-
to, že vyzerala ako koberec posiaty drahými kameňmi. Korec pozeral 
na nebo a na slnko pomaly zapadajúce za vrcholce stromov a možno 
i jemu na krátku chvíľu zovrelo srdce tak ako mne. Uprostred lúky 
stál dub. Stál tam už azda tisíc rokov. Majestátne rozťahoval konáre                                    
do neuveriteľnej diaľky od hrubočizného kmeňa a jeho listy ticho ševelili.
 „Mali by sme si pohnúť,“ povedal Korec a jeho hlas sa nepatrne 
zatriasol. Verím, že ak by som sa ho vtedy opýtal, čo cíti, nevedel by 
odpovedať. Človek ako on nevie, čo je tieseň a ak poznal strach, tak len 
strach o seba, o svoju budúcnosť, o úbohý život. Sila vznášajúca sa nad 
lúkou bol primitívna. Nepoznala budúcnosť, nevedela, čo je minulosť. Pre 
ňu bolo len tu a teraz. Človek ako Korec bol ako anténa otočená nespráv-
nym smerom.
 Vykročil som vpred a akási neviditeľná ruka ma zadržala. Listy stá-
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ročného stromu zaševelili v bezvetrí. Pes sa rozštekal. Korec bol jediný     
z nás, čo nechápal, že dnes tu nie sme vítaní.
 „Tak čo,“ zvolal na mňa. „Bude to? Blíži sa noc, človeče. Nechce     
sa mi predierať sa lesom za tmy. Ukáž, kde rastú tie poondiate hríby, 
a ja sa sem zajtra vrátim a vykopem ich. No tak!“
 Mohol som to urobiť presne tak, ako mi nakázal. Veď stačilo, aby 
človek poriadne otvoril oči, nasal do nosa vône vznášajúce sa okolo             
a chvíľu načúval ozvene vlastných krokov, a les mu odhalil všetky svoje 
tajomstvá. Lenže ja som vedel, že dnes odtiaľto odísť nemôžeme. Po-
chopil som, že napriek tomu, akí sme odlišní, predsa máme s Korcom 
čosi spoločné – ľudí ako sme my svet nepotrebuje. Sme nadbytoční. Svet        
sa nás bojí.
 „Tu,“ povedal som a zaťal som čepeľ krompáča do trávy. Zdalo sa mi, 
že z lesa sa ozvalo sotva počuteľné zastonanie plné sklamania. Dal som 
sa do kopania. Za minútu som odstránil pokrovec trávy a rozryl štrkovitú 
zem. Korec sa zvedavo prizeral, a keď krompáč narazil na čosi mäkké, 
zvedavo zdvihol obočie.
 „Hľuzovky rastú v symbióze z koreňmi stromu,“ povedal som odhra-
bávajúc zem okolo mäkkého miesta. „Čím väčší strom, tým silnejšie            
sú jeho korene, tým viac hríbov na nich dokáže vyrásť.“
Ale to už Korec kľačal vedľa mňa a pomáhal mi s hrabaním. Na tvári 
mal výraz dieťaťa, ktoré si našlo pod vianočným stromčekom vysnívaný 
darček. „To nemôže byť pravda,“ mrmlal si a zabáral prsty do hliny v ra-
dostnom ošiali. Potom náhle prestal a užasnuto na mňa pozrel.
 „Je obrovská. Nikdy ma nenapadlo, že môžu narásť do takej veľkosti. 
Veď ešte stále nevieme nájsť jej koniec.“
Prikývol som. Bola to tá najväčšia hľuzovka, aká kedy uzrela svetlo sveta. 
Presne ako som sľúbil.
 Korec mi vytrhol rýľ z ruky a dal sa rozširovať jamu okolo hríbu. 
Kopal ako zbesnený, pot z neho stekal v prúdoch a neustále chrchlil na-
okolo, akoby mal ústa plné žuvacieho tabaku. Vyzliekol si bundu a tričko   
a pokračoval len v bielom tielku.
 „Vít, ty si génius,“ volal lapajúc po dychu. „Zajačik, zajačik, neklamal 
si. Spravil si zo mňa boháča a ja som ťa za to podrezal ako prasa, pekne 
od ucha k uchu, ako sa patrí. No nie som ja gavalier?“
 Stál som na okraji stále sa zväčšujúcej jamy a sledoval ho, ako           
sa šialene rehoce. Pes mi oblízal ruku a pritiahol tak moju pozornosť. Volal 
ma preč. Teraz bol ten najlepší čas zdúchnuť. Korec, omámený pokladom, 
nám nevenoval žiadnu pozornosť.
 No než som sa stihol čo i len pohnúť, holá hlava svietiaca v pohasi-
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A najúcom svetle dňa ako kremeň na dne rieky, sa zastavila a pomaly          
sa obrátila ku mne. Korcove oči, až doposiaľ plné sebavedomia                                 
a samoľúbosti, nabrali nový svit.
 „Je obrovská,“ povedal. Stál po pás v zemi a zatiaľ sa mi podarilo 
odkryť len vrchnú časť hríbu. Podľa zakrivenia hrboľatého tela bolo jas-
né, že spodok sa ukrýva ešte riadne hlboko. „Určite bude mať viac ako 
päť kilo. Ha! Bude mať najmenej sto. Vieš, čo to znamená, Vít? Bude 
zo mňa milionár. Nie kdejaký zbohatlík s pár miliónikmi uliatymi v banke 
za dlhé roky podvádzanie a klamania ľudí. Boháč. Už nebudem musieť 
počúvať niktošov na druhej strane telefónnej linky, budem to ja, kto si 
bude objednávať vraždy nepohodlných somárov. Ja!“
 Náhle sa zháčil a pozrel na mňa s takmer ľútostivým pohľadom. 
Oprel rýľ o kraj jamy a s dychčaním z nej vyliezol von. Pes vedľa mňa 
podráždene zavrčal.
 „Vieš, čo to znamená, Vít, všakže?“
 Stál som tam, zrazu neschopný pohybu a civel naňho ako spoza 
opaska vyťahuje zbraň.
 „Už ťa viac nepotrebujem. Pochop, že ťa nemôžem len tak nechať 
odísť. Dobre, možno že by si sa vrátil do krčmy a ďalej by si tam sedel, 
hubu neotvoril, veď divný si na to dosť. Ale na to sa ja nemôžem spoliehať. 
Povedal som ti toho príliš veľa, aby som ťa nechal slobodne behať             
po svete. Ale aby si si nemyslel, že som nevďačný, spravím to rýchlo             
a bezbolestne. Čo ty na to?“
 Tou otázkou ma dostal. Čo ja na to? Nič, len ma pokojne odbach-
ni, mne je to jedno. Lenže mi to jedno nebolo. Mal som pocit, že toto 
sa má skončiť celkom inak. Pomyslel som na zajačika. Chlapíkov, ktorí 
by odpovedali Korcovmu opisu jeho poslednej obete, muselo po svete 
kráčať mnoho, no pochyboval som, že by viac ako jeden vedel o tunajších 
hľuzovkách. Jedného takého som poznal. Pred tým, ako zmizol do sveta 
a dal sa na krivé chodníčky, sme spoločne križovali hory, trávili noci pod 
holým nebom, opíjali sa a jedli divé hríby a spoločne načúvali lesu a jeho 
tajomstvám. Zajačik. Prečo si tomuto strašnému človeku povedal o tomto 
mieste? Napadala ma len jedna jediná odpoveď.
 Korec mi namieril na hlavu. No práve vtedy sa ozvalo zavrčanie. 
Vo vzduchu sa mihlo biele telo a ostré zuby sa zaťali do ruky zvierajúcej 
pištoľ.
 Korec zareval. Ale nie od bolesti. Päsťou zrazil psa k zemi, zovrel 
mu pysky a vyslobodil si zápästie spomedzi cvakajúcich čeľustí. Ťažkou 
topánkou pristúpil zmietajúce sa telo. Zviera zavylo a zúfalo sa zahryzlo 
do drsnej podrážky.



 Chcel som psíkovi pomôcť, ale nedokázal som sa ani pohnúť.              
S očami dokorán som sledoval divadlo pred sebou. Korec však svoj part 
odbil celkom stručne. Odistil zbraň, namieril a jediný krát vystrelil. Telo pod 
jeho topánkou znehybnelo. Z hlavy psa ostala len krvavá kaša.
 S vycerenými zubami sa obrátil ku mne.
 „Ja to jednoducho milujem,“ hlesol a namieril mi na hlavu. V posled-
nej chvíli mu ruka klesla, tresol výstrel a guľka mi presvišťala bruchom ako 
veľký nazúrený sršeň.
 Všetko sa na čas ponorilo do tmy.

* * * * *

 Keď som sa konečne prebral, nad lúkou svietil kotúč mesiaca veľký 
ako svadobný tanier a zalieval lúku žltým svetlom. Zdal sa byť tak blízko, 
že som dostal chuť natiahnuť ruku, ďobnúť doňho a presvedčiť sa, že        
je skutočný.
  Medzi stromami blikali svetielka. Tráva si potichu šepkala a mne 
bolo úplne jasné, že som umrel, vykrvácal som a teraz sa prebúdzam       
do posmrtného života.
 Idylku narúšal len známy a pravidelný cvengot krompáča.
 „Milionár,“ počul som Korcov hlas. „A všetci ma budú musieť 
poslúchať. Kurvy. Autá. Domy. Všetko. Všetko bude moje.“
 Zdvihol som hlavu. Na prekvapenie to išlo celkom ľahko. Čakal som, 
že sa každú chvíľu začnem vznášať ako balón naplnený héliom. Miesto 
toho ma v nose pošteklili steblá trávy. To mohlo znamenať len jedno – 
stále som bol medzi živými.
 „Najprv si vyriadim zopár nevybavených účtov,“ pokračoval Korec      
vo svojom monológu kdesi mimo môjho záberu a každú vetu uzavrel 
úderom krompáča, „a potom to začne.“ Bum! „Obchody.“ Bum! „Kšefty.“ 
Bum! „Do roka mám pod palcom mesto.“ Bum! „Poliši mi budú zobať z ruky. 
Budem nedotknuteľný. A možno si potom doma zriadim malú mučiareň.“
 „Hej!“ sykol som naňho cez okraj jamy. Ani neviem, ako sa mi 
podarilo doplaziť sa taký kus. Zdravý rozum mi našepkával, aby som                              
sa radšej neobracal, no ja som ho ignoroval. Ale mal som počúvnuť – 
pohľad na vlastné črevá natiahnuté po lúke mi na nálade určite nepridal.
 Jama podo mnou mala obdivuhodné rozmery. Odhadoval som, 
že do hĺbky má aspoň tri metre a rovnako tak do šírky. Korec rozhodne 
nezaháľal. Kopal pozdĺž stien hríbu v snahe oslobodiť ho z väzenia chlad-
nej hliny a drobného štrku. Vo svetle lampáša bolo vidno, že dosiahol dno, 
teraz už len obkopať enormný hríb dokola a hotovo. Uvažoval som, či má 
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A plán, ako tú ozrutu vytiahnuť z jamy, ale načúvajúc jeho blúznivým rečiam, 
dosť som o tom pochyboval.
 „Hej!“ zvolal som o čosi hlasnejšie.
 Práve sa zaháňal k ďalšiemu úderu, ale keď začul môj hlas, zasekol 
sa uprostred rozmachu. Prekvapene na mňa zažmurkal. „To sa mi snáď 
sníva.“ Krompáč klesol do hliny, ale nie preto, že by svalovca opustila 
sila pri pohľade na strašidlo. On len potreboval voľné ruky. Bleskurých-
le vytiahol spoza opaska pištoľ a vypálil. Guľka sa zaryla do hliny len 
pár centimetrov od mojej hlavy a vytrhla zo zeme trs trávy. Prevalil som 
sa na chrbát v snahe stratiť sa mu z mušky. Nasucho som prehltol.
 „Neskapeš?“ ozvalo sa z jamy. S hrôzou som si uvedomil, že Korec 
sa snaží vyliezť von, aby so mnou raz a navždy skoncoval. A ujsť nebolo 
kam. I tak som už vlastne mŕtvy, prebleslo mi hlavou. Hneď nato sa ozvalo 
hlasné žuchnutie nasledované prúdom tých najnevyberanejších nadá-
vok, aké som mal kedy možnosť počuť. Ani chlapi v krčme pri záverečnej 
nehrešia tak odporne, ako hrešil Korec. Ako vyliezť z jamy, to bola jedna   
z  ďalších vecí, ktoré si dopredu nepremyslel.
 Prúd nadávok vyschol, vystriedal ho suchý smiech. „Kam sa hrabem?“ 
ozval sa jeho hlas z jamy. „Aj tak nemáš ako ujsť. Len čo vyhrabem toto 
hovädo, postarám sa o teba. Dorazím ťa krompáčom, čo ty na to?“
 Opatrne som nazrel do jamy. Korec študoval hľuzovku, dotýkal sa jej 
rukou a svietil na ňu lampášom. V očiach mu blkotali plamienky mamonu.
 „Skôr ako ma znesiete zo sveta,“ povedal som, „čo takto vypočuť     
si krátky príbeh?“
 Tento krát na mňa ani nepozrel. Zjavne usúdil, že so mnou nebude 
strácať čas. Teda aspoň zatiaľ. Vzal krompáč a pokračoval v kopaní.
 „Nie len vy máte svoje tajomstvá,“ povedal som. „Každý máme ne-
jaké. Napríklad, vedeli ste, že muž, ktorého nazývate zajačik, bol môj 
brat?“
 Krompáč za vo vzduchu zachvel, ale nezastal. Dopadol s rozhodnou 
silou a odvalil kus zeme z hlinenej steny tesne vedľa hríbu. Zdalo sa mi    
to alebo sa v tom mieste zableslo slabé svetielko?
 Nech som videl čokoľvek, Korec si ničoho nevšimol. Len kopal ďalej, 
ako stroj, a potil sa pri tom ako prasa. „Nakoniec dobre, že som ťa neodba-
chol. Aspoň sa mi má kto starať o zábavu. Tak tvoj brat vravíš? Čudujem 
sa, že mi to samému nenapadlo. Dva také škaredé ksichty, to nemôže byť 
náhoda.“
 Toto nemyslel ako kompliment, to mi bolo jasné, ale mohol ma urážať 
koľko len chcel, mne už bolo všetko jedno. Les stíchol. Z tej nezvyčajnej 
tíšiny sa mi postavili všetky chlpy na krku. Dokonca i vietor prestal šumieť



v korunách dubu a listy na ňom viseli ako lupene odumretej kože. Z lesa 
okolo čistiny vyplávali chuchvalce hmly a pomaly plávali smerom k jame. 
Odkiaľsi zaznel šepot hlasov, ale to mohla byť len moja predstavivosť. Ale-
bo hlasy záhrobia volajúce moje meno. Ako to, že som viac necítil bolesť?
 „Presne tak, môj brat,“ povedal som snažiac sa sústrediť pozornosť 
na jamu pod sebou. „Boli sme si veľmi blízki. O rodičov sme prišli ako 
malí chlapci a tak sme sa museli starať jeden o druhého. Nie, že by sme 
mali veľký problém zaobstarať sa, to nie. Takí ako my nikdy nemajú núdzu        
o jedlo, peniaze. Ľudia si nás ctia. Až dnes som pochopil, že to preto, lebo 
sa nás boja.“
 „Boja?“ vybuchol Korec? „Kto už len by sa bál takých, ako vy?“
 „Veď práve, sám tomu nerozumiem. Ale ľudia sú zvláštni. Dokážu 
prevrátiť veci na hlavu.“
 Posledné zvyšky síl zo mňa unikali cez dieru v bruchu a ja som 
viac nedokázal držať hlavu vztýčenú. Zvalil som sa na chrbát a temenom             
sa oprel o trs trávy. Mesiac sa na mňa vyškieral spomedzi konárov 
stáročného stromu ako lebka.
 „Ale späť k tajomstvám. Začínali sme ako každý – v malom. Mastičky, 
hojivé extrakty, sem tam drobné kúzlo na nájdenie strateného alebo 
stratenie nájdeného. Avšak môj brat z toho veľmi rýchlo vyrástol. Chcel 
vedieť viac, chcel vypadnúť z tohto zastrčeného miesta a vidieť svet. A to 
aj urobil. Vydal sa na cestu, na ktorej konci stretol vás, Korec. Nech to bol 
ktokoľvek, kto vám zaplatil za jeho vraždu, ten človek vás oklamal. Môj 
brat nebol pašerákom exotických zvierat. Môj brat bol lovcom.“
 „Lovcom? Lovcom čoho? Potkanov?“
 „Trpaslíkov. Škriatkov. Vodníkov. Bosoriek. Neverili by ste, koľko     
sú ľudia ochotní zaplatiť za takého baziliška. Chodil po celom svete a lovil 
mýtické bytosti pre znudených boháčov.“
 „Škriatkov?“ chechtal sa muž v jame. „To je dobré. To si musím 
zapamätať. Počuj, Vít. Tuším už začínaš blúzniť. To bude tou stratou krvi. 
Vydrž ešte chvíľu, človeče, hádam nezgegneš skôr, ako ti budem mať 
možnosť skrášliť ciferník.“
 „Bolo len málo toho, na čo by si môj brat netrúfol,“ pokračoval som 
ignorujúc jeho rehot. Dúfal som, že rozprávam dosť hlasno na to, aby ma 
tam dolu bolo počuť. „Ale boli veci, z ktorých mal príšerný strach. Nap-
ríklad z tanca. Môj brat mal hrôzu z tancovania, verili by ste tomu? Dedin-
ským zábavám sa vyhýbal ako čert krížu.“
 „Tak tomu verím,“ súhlasil Korec. „Ja mať taký ksicht ako on, tiež by 
som sa bál vkročiť medzi ľudí....“ Jeho hlas zamrel, akoby mu náhle došiel 
dych. Keď sa ozval znovu, znelo to prekvapene. „A toto je čo?“
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A  Nepokojne som sa zamrvil. „Keď sme boli malí, môj brat sa rád túlal 
po lesoch. Vždy, keď sa dalo, šiel som s ním, no čím bol starší, tým viac 
chodieval von v noci a to som musel ostať doma. Ostaň strážiť, Vít, vra-
vieval. Vracal sa vždy za úsvitu, na tvári zvláštny výraz človeka, ktorý 
videl veci, aké nikto nikdy pred tým nevidel. No jedného dňa sa ten výraz 
zmenil. Bol plný hrôzy a nešťastia. To bolo naposledy, čo šiel v noci                
do lesa sám. Krátko na to zmizol za hranicami a náš kontakt sa zredu-
koval na listy a telefónne hovory. Nikdy som sa ho nezabudol spýtať, čo 
sa mu vtedy v noci v lese stalo, čo také hrozné videl, ale on sa tej otáz-
ke vždy vyhol alebo ju zahovoril. Potom, pred pár mesiacmi, ma prišiel 
nečakane navštíviť. Na tvári mal ten istý výraz, ako keď sa ako chlapec 
vracal z nočných potuliek. Veľa toho nenahovoril, môj brat. Teraz rozmýšľam, 
či si nezačínal uvedomovať, že mu horí za pätami. Že sa ho chce niek-
to zbaviť. Na tom ale nezáleží. Deň pred tým, ako zasa odišiel, vzal ma 
na dlhú prechádzku do lesa – dennú prechádzku, samozrejme. Prišli sme 
na toto miesto, k tomuto dubu. Dlho sa rozhliadal, akoby niečo hľadal. 
Hneď som vedel, že toto miesto je zvláštne. Pred tým, ako sme pokračovali  
v chôdzi, pozrel na mňa takým spôsobom, že som hneď pochopil. Vy-
hýbaj sa tejto lúke, vravel jeho pohľad. Vyhýbaj sa jej, ak ti je život milý. 
A potom, asi pred dvoma mesiacmi, mi poslal list. Bola v ňom len jedna 
veta. Jediná veta. Veľmi som tomu nerozumel. Viete, čo stálo v tom liste?“
 V jame bolo ticho. Odpovede som sa nedočkal. To ma nezastavilo: 
„Tá veta znela asi takto: Chceli so mnou tancovať, ale mne sa podari-
lo ujsť. Kto s ním chcel tancovať, to mi v liste neprezradil. Ale keď ste 
sa tu objavili vy, Korec, veci začali dávať zmysel.“
 Korec ma však nepočúval. Kopanie ustalo a jedinými zvuky vy-
chádzajúcimi z jamy, bol svalovcov horúčkovitý šepot. „To sa mi musí 
snívať,“ opakoval dokola a medzi tým sa striedavo smial a fňukal ako blá-
zon.
 S posledným vypätím síl som sa prevrátil na brucho a nazrel                  
do jamy. A od úžasu mi klesla sánka.
 Korcovi sa podarilo odkryť ďalší kus hríbu a teraz tam stál a bat-
erkou behal po jeho stenách, akoby sa chcel presvedčiť, že to, čo vidí, 
sa mu nesníva. Nesnívalo sa, pretože sme to videli obaja. V hľuzovke 
zívala veľká diera a podľa drobných zárezov to vyzeralo ako diera po ne-
jakom obrovskom červovi alebo larve. No nebolo to ani jedno ani druhé.                
Vo vyžratej dužine totiž ležalo dievča. Z miesta, kde som stál, toho veľa 
vidno nebolo, no dievča vyzeralo byť drobné a krehké ako dieťa. Bolo 
celkom nahé, len intímne partie zakrývali kúsky obhryzenej dužiny. Z jamy 
sa šíril podivný pach hríbu zmiešaný so živočíšnym pachom drobného tela



a mne sa z tej kombinácie zdvihol žalúdok. To bolo dobre – znamenalo to, 
že ešte stále mám žalúdok.
 Korec tam stál ako primrazený a nedokázal z dievčaťa spustiť 
pohľad. A ono nespúšťalo pohľad z neho. Veľké oči boli ako dva čierne 
uhlíky a v ich vnútri tlel plamienok, ktorý veľkého muža oberal o silu. Nati-
ahlo k nemu útlu rúčku a on sa zviezol na kolená ako podťatý. Štíhle prsty 
mu prešli po tvári a pohladili ho po holej lebke.
 „Toto sa mi len sníva,“ zašepkal Korec a vzal dievča do náručia.
 Hmla začala pomaly vtekať do jamy. Kúsok odo mňa sa pohla zem. 
Z oparu sa vystrčilo rameno špinavé od hliny a bledé ako svit mesiaca.     
O kúsok ďalej vytryskol zo zeme gejzír štrku a z trávy sa súkala strapatá 
hlava. Lúka ožila. Listy dubu zašumeli. Znelo to ako smiech detských hlas-
ov. Chceli so mnou tancovať, napísal môj brat. Po chrbte mi prešiel mráz.
Medzitým Korec celkom zabudol na svoj miliónový poklad. Zabudol               
na pištoľ za opaskom i na krompáč zaťatý v hline. Svet okolo preňho pr-
estal existovať. Dievčatko našpúlilo pery a on si ju zmätene privinul. Bledé 
pery sa roztiahli do spokojného úsmevu.
 A odkryli dva rady dlhých, ostrých zubov plných hríbovej dužiny.
 Chcel som ho varovať, ale bolo neskoro. Spoza z žltých tesákov       
sa vyplazil čierny jazyk a nahmatal Korcov svalnatý krk. Sánka dievčaťa 
sa pretiahla do neuveriteľného uhla. Čeľuste sa scvakli až to mľasklo. 
Tesne pred tým, ako sa z jamy ozval bolestný výkrik, odvrátil som zrak.
 Toto je pomsta, pomyslel som si a zvalil som sa na chrbát. Viac som 
sa už nedokázal pohnúť.
 Pomsta môjho brata. Zo záhrobia.
Bolesť a prekvapenie prepožičali Korcovi úžasnú silu a on vyskočil z jamy, 
akoby mal na nohách pružiny. Vlasatá bytosť mu visela na krku ako pi-
javica a ani jeho zúfalé výkriky nedokázali prehlušiť mľaskavé zvuky, ktoré 
vydávala pri kŕmení. Korec ju bil päsťami no jej sa darilo vyhýbať úderom, 
takže väčšinou mlátil sám seba. Nakoniec sa mu však podarilo zdrapiť      
ju za nohu. Celou silou potiahol a dievča mu ostalo visieť v ruke ako zví-
jajúci sa červ, ústa plné mäsa a krvi. Korec na ňu nechápavo hľadel. Azda   
si ešte stále myslel, že to celé je len sen a on sa každú chvíľu prebudí. 
Ibaže to nebol sen.
 A jeho nočná mora pokračovala. Zem okolo neho sa otvárala
a z hliny vystupovali strapaté postavy. Netrvalo dlho a obkľúčilo ho asi 
desať bytostí podobných tej, čo sa mu ešte stále zvíjala v ruke.
„Choďte preč,“ zastonal. Už neznel sebavedome ako pred tým. Znel 
ako malý chlapec, ktorý sa uprostred noci zatúlal v lese. „Nechajte ma! 
Počujete? Zmiznite!“
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A  Lenže ony nezmizli a nenechali ho tak. Miesto toho sa pochytali      

za ruky a ich telá sa vo svite mesiaca začali pomaly vlniť. Drobné nôžky 
sa rozkročili a mlynské kolo okolo muža sa pomaly roztočilo. Konáre dubu 
zavŕzgali, listy zašumeli. Ostré zuby zacvakali. Tanec víl sa začal.
 A Korec, či chcel, či nechcel, tancoval s nimi.
 Keď bolo po všetkom a zo svalovca ostala len kôpka kostí, drobné 
tváričky sa obrátili ku mne. Boli celé umazané od krvi a v ich očiach ešte 
stále blkotali hladné plamienky. Potom však zavial vietor a prastarý dub 
znova zavŕzgal. Zdalo sa, že víly načúvajú. Vietor ustal a ony sa rozbehli 
do lesa. Vrátili sa až pred úsvitom. Bola mi zima necítil som si končatiny. 
Pomaly ma obkolesili a na trávu okolo mňa rozložili svoje dary. Potom, 
jedna po druhej, mi začali dary vkladať do rany – bylinky, magické kamien-
ky, divoké hríby. Mesiac vybledol a hviezdy sa stratili, no v mojich očiach 
les vybuchol všetkými farbami.
 Dub zavŕzgal a ja som rozumel. Rozumel som reči lesa. „Vezmite 
ho so sebou,“ zahrmel strom. Drobné rúčky ma zdvihli zo zeme a doniesli       
k širokému kmeňu. Potom sme začali liezť do majestátnej koruny.
Svet sa roztočil, zazelenal, zavoňal. Spev vtákov znel ako najkrajšia hud-
ba na svete. A ja som pochopil. Už nikdy sa nebudem musieť vrátiť. Bu-
dem tancovať. Už navždy.

ilustrovala	Jana	Hlinková



DIANA LASLOPOVÁ
VÝMENA

Našiel som rogalo   
komu by chýbalo    
nech zavolá mi večer po šiestej
Je na ňom monogram  
a má už starý rám   
ja našeiel som ho priamo na ceste

Našiel som rogalo
aj chvíľu trvalo
kým sám som sebe predsa zakázal
Nechať ho na trhu 
za bučiak uhuhú 
či zamieriť s ním radšej na bazár
(Tonic: Rogallo)

 Jakub Gonda alias Hlucháň sedel na štarte. Nikto celkom presne 
nevedel, kto mu vymyslel prezývku, keďže jeho problémom bol zrak.              
Aj teraz si nervózne utieral sklá podobajúce sa spodkom z popolníkov. 
Mal ich uchytené v špeciálne upravenom ráme z lyžiarskych okuliarov.  
Cez pravidelné lekárske prehliadky prechádzal tak, že sa naučil naspamäť 
písmenká na skúšobnej tabuli. 
 Sedel a čakal na ten pravý poryv vetra, aby sa vrhol dolu z kopca, 
chytil stupák a polietal si tak ako ostatní. V poslednej dobe bol povest-
ný svojim nerozhodným prístupom k lietaniu a skutočnosťou, že občas 
sa z kopca dostal presne tak, ako naň vyliezol. Pešo. Zamračil sa. Nemal 
chuť skladať rogalo a zniesť ho dolu, ale stále nebol presvedčený, že 
by bol vhodný čas. Odtrhol zo zeme kúsok oschnutej trávy a vyhodil ju 
pred seba. Bolo to len  gesto, pretože stužka na nose krídla sa krútila 
ako dážďovka. Ešte stále fúkalo do nosa. Slnko malo zapadnúť do dvoch 
hodín. Potom príde katába a on to bude musieť zabaliť. 
 Zvyšok výpravy už odletel dávno,  vykrúžili koľko sa dalo a zmizli      
z dohľadu. Kurňa. Určite už sedia niekde dolu v krčme a pijú pivo. Okrem 
neho sa dnes na kopec vybrali traja jeho kamaráti. Boris Bahúľ (zástup-
ca náčelníka) prezývaný Bardotka, Ing.Tibor Fabian alias Fajky a Rudo. 
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A Nie že by Rudo Prištic nemal prezývku. Mal. Sánkatrmén. Vždy, keď            
si vypil  každému dával prednášky o tom, na kerú máriu je komu hlásenie 
o stave vodných tokov vo francúzštine a vykrikoval: „Sánkatrmén, no kto 
tomu rozumie, há?“
 Lenže prezývka to bola pridlhá a trochu nepraktická, tak ju používali 
len na písomné označenie jeho vecí a volali ho radšej  menom. Dnes 
tu mal byť s nimi ešte Jaro Pečeň. U neho sa kolegovci dopracovali                          
k označeniu Vinetú. Ale veci mu podpisovali Náčelník. Momentálne ležal 
doma s črevnou virózou. No, ležal...
 Hlucháň si povzdychol. Postavil sa. Uhcopil hrazdu, vyhodil si rogalo 
na plecia. Teraz, alebo teraz. Rozbehol sa dolu štartom, o chvíľu už cítil 
známy tlak a nohy sa mu odlepili od zeme, po chvíli ich zasunul do pos-
troja. Možno zletí ako „fúrik“, ale aspoň nepôjde pešo. 

* * * * *

 „Quasar tri tu Quasar pätnásť, ozvi sa. Quasar tri, ozvi sa.“ Bardotka 
stál pred miestnou krčmou, v ruke vysielačka a snažil sa zistiť, čo sa stalo 
s Hlucháňom. Už tretí krát opakoval výzvu. Nedvíhal ani mobil. 
 „Určite hnije na štarte a hlce tú svoju paštétu.“ Mrmlal namosúrene 
a pozeral na Fajkyho. Ten hodil na zem ohorok z cigarety, zašľapol ho            
a otvoril dvere na Are. Nikdy toho veľa nenahovoril, takže iba zdvihol Bar-
dotkovi pred oči Hlucháňov batoh. Z bočného vrecka vytŕčala anténa jeho 
vysielačky. 
 „Kurvakurvakurva.“ Zahrešil zástupca náčelníka. Už vyše pol hod-
iny pozeral smerom, kde by podľa predpokladu mal Jakub pristáť. Slnko 
bolo tesne nad obzorom. Ak neodštartoval doteraz, tak je to jasné. Niek-
to by mal pre neho ísť. Ale kto? Všetci už pili. Najradšej by ho nechal, 
nech si šľape po svojich. To by sa ho nedočkali ani do polnoci. S rogalom                 
na pleci by mu to pešo trvalo viac ako tri hodiny. Ak by ho aj nechal niekde 
pod štartom a snažil sa časť cesty bežať, pod dve hodiny by to nebolo.     
Je načase zistiť kto pil najmenej.

* * * * *

 Imro M-patia urobil po pristátí presne to, čo robia piloti po dlhšom 
lete. Rýchlo zhodil postroje a utekal si uľaviť. Bol iba pár krokov od rogala, 
keď ho vyrušilo stádo kráv z miestneho družstva. Motali sa všade, odrezali 
mu cestu. Zopár zvedavých zvierat sa pristavilo, oblizovalo plachtu, dl-
hými jazykmi slintali na prístroje. Netušil, čo má robiť, keďže o týchto tvo-



tvoroch nebolo v manuáli písané nič. Teoreticky sa nemalo stať, aby pris-
tál práve tu. Možno sú to bylinožravce. To neznamená, že nemôžu byť 
nebezpečné. Viď jeho skúsenosť s korkánskymi kozovcami. Pľuhy jedo-
vaté. Ešte teraz ho svrbelo celé telo pri spomienke na chlpaté potvory. 
Pre istotu si povedal, že bude bezpečnejšie vyliezť na najbližší strom                        
a tváriť sa nenápadne. Bol ešte len na spodnom konári, keď  na poľnú ces-
tu vyšiel pastier. Tomu hneď mu bolo jasné, čo stádo zaujalo. Pomocou 
psa odohnal zvedavé kravy od rogala. Bolo odstavené na ceste, kadiaľ 
sa so stádom vracal každý podvečer. Usmial sa. Za to rogalisti zaplatia 
nálezné. Pivko a borovička. Oblizol sa. Majiteľa nikde nevidel. Vedľa krídla 
ležal postroj, to znamená, že nie je ďaleko. 
 „Héj, kamarát. Dávam pozor, aby ti ho nezožrali. Počuješ?“ Po pár 
minútach, keď niektoré zvieratá nervózne bučali a zjavne sa chceli dostať 
čo najskôr do maštale uznal, že pilot zrejme odišiel pre odvoz. Škeril           
sa od ucha k uchu. Toto bude viac ako jedno pivo a borovička. Vytiahol 
mobil a zavolal Grešovi, nech zapriahne za traktor vlečku a príde na dolný 
pasienok. Všetky cesty vedú do Ríma, ale minimálne jedna z nich ide 
okolo krčmy. Poznal  zvyky pilotov, pretože sem chodili pravidelne v máji 
posledných päť rokov. Počkal na kamaráta, spolu naložili krídlo na vlečku, 
upevnili ho a zhodli sa na jednom, že dnes večer bude skvelý. 
 Imro sledoval ako odvážajú jeho stroj. Opatrnosť ho držala                           
na strome. To je zlé. Myslel, že ho zloží, vynesie na najbližší vhodný ko-
pec a ráno sa pokúsi odštartovať. Toto sa nemalo stať. Keby ostal doma 
a netrepal sa na súťaž, bol by sa vyhol komplikáciám. Netušil či a na akých ro-
galách sa lieta tu ale pochyboval, že by si nejaký iný pilot nevšimol pár rozdielov 
v konštrukcii. No nič. Zlezie zo stromu a pôjde po stopách stáda. Značkovali 
cestu zodpovedne, takže na to nebolo treba zvláštne stopárske schopnosti. 

* * * * *

 Všetci traja stáli pred krčmou a pozerali na pastiera a jeho kamaráta. 
„Ako to, že nie je vaše? Neserte chlapi. Kvôli pár pivám nebudete hádam 
robiť fóry.“
 „Tu nejde o pivo. Toto rogalo nie je ani jedného z nás.“ Medzi tým 
ho zložili z vlečky a obzerali  si ho. Základný tvar bol veľmi podobný ich 
Quasarom. Pár rozdielov našli. Bolo o dosť ľahšie, nábežná hrana mierne 
ošúchaná, na vrchu chýbal pylón(o tom už čítali v časopise), trochu ich 
prekvapil chvostík s niečím, čo sa dalo prirovnať k plutve delfína. Čo ich 
ale miatlo boli prístroje. Ani jeden sa nepodobal tomu, čo poznali. Budíky 
boli umiestnené v strede na hrazde na vysunutej konzole tak, aby kládli
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čo najmenší odpor a zároveň nezavadzali. Boli elektronické. Blikali fareb-
nými svetielkami, ukazovali kadečo, nič  čomu by rozumeli. Na hrazde 
boli vygravírované iniciály IMP. Bardotka sa škrabal na hlave. Čo by urobil 
Náčelník?
 „Isto ste pilota nevideli?“ Pastier pokrútil hlavou. „Aha. Dobre. A našli 
ste ho na spodnom pasienku?“ Znovu súhlas. Pastier si odpľul. Na kerú 
máriu sa ho furt vypytujú to isté. 
 Rudo hladkal krídlo. „Musel priletieť z diaľky. Možno až z Čiech.“ 
Nahlas sledoval niť svojich myšlienok. „Nemčúri tam často chodia lietať. 
Určite je nemecké. Alebo,“ významne zdvihol obočie,„možno až z Ameriky. 
Tam vymýšľajú všelijaké serepetičky.“
 „Hm.“ Zamrmlal Fajky. Cigaretu prehadzoval z jednej strany úst        
na druhú. Motal sa okolo rogala s rukami vo vreckách. 
 „Jeden by tu mal ostať, keby majiteľ prišiel sem. Fajky, ty vieš trochu 
po anglicky, tak tu počkáš a my sa s Rudom pozrieme na lúku a pôjdeme 
kuknúť aj Hlucháňa.“ Fajky prikývol. Čo na tom, že jeho angličtina pozos-
távala z pár jednoduchých fráz. Netúžil sa na noc trepať do kopcov. 

* * * * *

 Jakub si utieral sklá na okuliaroch. Vôbec si nebol istý, kde pristál. 
Teoreticky mal byť na pristávačke blízko kopca, keďže jeho let nepatril         
k tým najdlhším. Bol nasratý. Stratil sa, nemal pri sebe mobil ani 
vysielačku. Bol smädný, mal chuť na paštétu s čerstvým chlebom 
a cibuľou a navyše ho uprene sledovala nejaká malá chlpatá koza. 
 Mohol sa obzerať koľko chcel, bolo mu to tu asi tak povedomé, ako 
každá podobná voľná plocha obkolesená stromami. Stmievalo sa. No nič. 
Rozloží rogalo a potom sa po ceste vyberie smerom od kopca. Niekam 
už len hádam dorazí. Keď zrovnal spiry a uložil ich vedľa krídla všimol si, 
že kôz bolo viacej. Stáli okolo neho, mlčali. Sem tam podaktorá prehodila 
trs trávy v papuli. Mal z nich veľmi nepríjemný pocit, ale na druhej strane         
to znamenalo, že blízko bude aj nejaký pastier. 
 „Haló, je tu niekto?“ Nič. Slovensko predsa nedisponuje divokými 
kozami. Skúsil ešte raz.
 „Hahó. Komu patria tieto zvieratká?“ 
 „Stojte, ani sa nehýbte.“ Po ceste sa prirútila štvorkolka, zoskočil      
z nej chlapík  v kombinéze, na ústa si vyhrnul šatku, čo mal okolo krku.     
Z chrbta si zložil  brokovnicu so zrezanou hlavňou. Hlucháňa zalial pot.
 „Pozrite, ja som nechcel vašim kozám nič...Pokojne si vezmite ro-
galo, nič iné pri sebe nemám.“ Muž v kombinéze mu posunkom naznačil,
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aby bol ticho a začal páliť. Z hlavne vyletovali náboje. Kozy sa snažili pred 
strelami odskakovať, ale každé zasiahnuté zviera ostalo meravo stáť. Keď 
sa nehýbalo ani jedno, strelec si stiahol šatku z úst. „Keby bolo po mo-
jom, vykašľal by som sa na časové kapsle a poslal by som tie svine pásť 
sa hore do nebíčka. Lenže od kedy sa do všetkého stara-
jú zelení, nesmieme proti tým potvorám použiť nič iné. Vraj zá-
sah do ekosystému. Pch. Sú premnožené ako geglavké stonožky.“ 
 Hlucháň stál s vyvalenými očami a nedokázal zo seba vydať ani 
hlások. „Máš šťastie, kamoško, že som taký dobrý zberač vyhnilcov, inak 
by si už bol spuchnutý ako balón plný hnisu.“ Potľapkával pilota po pleci. 
Pozeral na rogalo zložené na zemi. Dal ruku z Jakubovho pleca dolu, 
vytiahol z vrecka nejaký elektronický merač. Niekoľkokrát namieril na ro-
galo, potom na Jakuba. Zamračil sa. „Do riti, to je prúser ako sviňa.“ Kým          
sa Hlucháň spamätal, zasiahla ho časová strela.

* * * * *

 „A čo som mal podľa teba robiť? Nechať ho tam, kým sa kozovce 
preberú? Z toho by mohol byť škandál.“ 
 „Dobre, ale čo ťa napadlo použiť časové náboje na človeka?“ 
 „No a? Veď mu to neublíži. Pozri, skenoval som ho niekoľkokrát. 
Nepatrí k nám. Muselo dôjsť k vzájomnému preskoku. Plecháč zmizol       
a tento sa tu objavil. Len mi teraz povedz, čo s ním?“
„Niekto si to odserie. Tieto súradnice mali byť zablokované. Nič, naložme 
ho aj s rogalom a zoberme  na štáb. Tu to nevyriešime.“

* * * * *

 Imro sa blížil k miestnemu pohostinstvu. Uvidel svoje rogalo, potešil 
sa, vyzeralo v poriadku. Stáli pri ňom traja chlapi. Pastier, šofér, tých už      
z videnia poznal, a ešte jeden. Prví dvaja rozhadzovali rukami a zjavne   
sa dohadovali. Tretí si spoza ucha vzal cigaretu, pripálil si ju a poriadne 
potiahol. Odklepol popol. Pozeral na tých dvoch uprene ako kozovec. 
Pohľad, ktorý dával jasne najavo, že sa jeho majiteľ nebude do rozho-
voru zapájať, ale bude trvať na tom, aby výsledok bol presne taký, aký 
požaduje. Podišiel bližšie, aby zistil o čom je reč. Našťastie ani jeden z prí-
tomných nevyzeral, že by chcel rogalo podrobiť zložitým testom a dostať 
sa tak k novým technológiám. To by bol koniec. Pre istotu odistil pištoľ        
s časovým nábojom. Od istého zážitku ju nosil so sebou.
 „...hovorím.  Ak nie je vaše, tak ho berieme. Ak stretnete jeho majiteľa,
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tak ho pošlite za nami. Dá nám výkupné, stačí liter vodky a dostane rogalo 
späť. To je fér, nie?.“ Hovoril pastier. „A keď sa neozve, tak ho strelíme     
na blšáku.“ Dodal šofér. Pastier sa ku nemu otočil. „Si ty ale debil. Myslíš, 
že na blšák chodia taký ako oni?“ Hlavou hodil smerom k Fajkymu a za-
kopol o jeho pohľad. Prečo nič nehovorí? Len čumí a húli. Nebol síce 
veľmi vysoký, ale ako bývalý zápasník mal podsaditú postavu so širokými 
ramenami. Zdeformované uši dodávali jeho mlčaniu na presvedčivosti. 
Pastierovi sa do hlavy vkradlo poznanie, že rogalista čaká na správnu 
odpoveď. „Alebo ani nemusí doniesť vodku?“ Opáčil znovu. „Možno by 
sme ho mohli zaviesť do okresného mesta. Kamarátov bratranec má 
bazár.“ Pokračoval po svojom šofér. Potom si všimol, že pastier pozerá 
na rogalistu ako zhypnotizovaná žaba na hada. Chytil sa aj on. „Aha, aha, 
no, tak si ho necháme a nech nám donesie...alebo nie, nemusí nosiť nič. 
Radi pomôžeme aj za jedno pivo...“ Mlčali. Fabian mal cigaretu krátku, len 
na pár ťahov. Bolo im jasné, že s posledným obláčikom dymu, vo chvíli, 
keď zvyšok zašľapne do štrku, bude chcieť počuť správnu odpoveď a keď 
nie tak...Radšej nechceli vedieť čo. Doteraz si tohto tichého muža zvlášť 
nevšímali. Jeho kamaráti bývali hluční a vedeli sa baviť až do rána.On 
nebol zaujímavý ničím. Až do tejto chvíle. Ohorok padol na zem. Fajky vy-
fúkol pred seba dym a zdvihol obočie. „No, sme radi, že rogalo postrážite 
vy. Určite budete vedieť lepšie čo s ním. Tak je to. Dobre. Teda, ideme 
dnu. Som vysmädol.“ O pár sekúnd sa za nimi zavreli dvere pohostinstva.  
 Imro pozoroval posledného z trojice. Ten obišiel rogalo. Keďže          
sa už takmer zotmelo, letmo si poobzeral prístroje. Krútil hlavou a šúchal 
si bradu. Zdalo sa mu, že teraz je vhodný čas sa predstaviť.

* * * * *

 „?“ Položil Hlucháň otázku svojim pohľadom.
 „To sa ťažko vysvetľuje. Inak, ja som Stano Bruch. Ospravedlňujem 
sa za ten únos, ale bál som sa nechať ťa tým potvorám.“ Usmieval sa muž, 
ktorý na neho strieľal. Vedľa stál pomenší zachmúrený chlapík. „Neverte 
mu ani slovo. Nevedel, čo s vami. Teší ma, ja som Cyril Bruch. Tento blbec 
je môj mladší brat.“ Stano prehodil Cyrilovi ruku cez plece a v úsmeve 
ukázal svoje žiarivo biele zuby. „Starší bratia sú skvelí, že?“ Starší brat 
zložil ruku mladšieho brata zo svojho pleca. „Veľmi by nám pomohlo, keby 
sme vedeli, ako sa voláte a ešte by sme sa vás radi niečo opýtali. Len tak, 
pre istotu.“
 „H,h,hlu...Jakub Gonda. Kde som?“
 „Na Slovensku. V podstate.“ Usmial sa starší Bruch. „Aha. Aha.
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Isto?“ Obaja bratia prikývli. 
 „Viete ako ste sa sem dostali?“ 
 „Na rogale.“ Cyril sa trochu pousmial nad cudzincovou 
„duchaplnosťou“, ale bolo jasné, že je ešte v šoku. „To sme si všimli. Všimli 
ste si niečo nezvyčajné? Iného rogalistu, napríklad.“ Jakub len pokrútil 
hlavou. „Ako som sa sem dostal?“ Bruch starší si povzdychol. Zrejme            
by to chcelo niečo na upokojenie. Dezorientácia môže byť reakciou or-
ganizmu nezvyknutého na podobné zážitky. 
 „Pokúsim sa vám to vysvetliť. Viete niečo o fyzike? Dobre. 
A o vesmíre?“
 „Vy ste mimozemšťania?“ Snažil sa Jakub konverzovať.
 „Och to nie, kdeže. Mimozemšťania neexistujú, to vedia aj malé 
deti.“ Pokrútil hlavou Cyril. „Sme normálni Slováci.“
 „Ale čo tie kozy a zbraň?“
 „Myslíte kozovce. Nie sú vyslovene agresívne, ale vedia skomplikovať 
život. Pľujú jedovaté sliny. S časovými nábojmi si nerobte ťažkú hlavu. 
Vráťme sa k problému.“ Hlucháň postrehol Stanove prevracajúce sa oči. 
„Ste na Slovensku, ale nie ste na Slovensku. Ste na našom Slovensku, nie 
na vašom Slovensku. Netvárte sa tak. Je to iba kvantová fyzika. Skúsim byť 
stručný. Vesmír ako celok môže existovať vo viacerých verziách súčasne, 
pretože každý objekt vo vesmíre vykazuje kvantové vlastnosti a nachádza 
sa vo viacerých stavoch súčasne. Môže byť na dvoch priestorovo vzdi-
alených miestach zároveň, alebo môže súčasne nadobúdať rozdielne en-
ergie či hybnosti...“ „Do kelu, Cyril. Brzdi.“ Mával rukami Stano. „Prepáčte 
môjmu bratovi, ale od kedy získal funkciu vedúceho preletových okien, 
vyťahuje sa na každého ako sopeľ z nosa.“ „Hej, za to tebe stačí zbierať 
vyhnilcov a strieľať na chránené druhy hlava nehlava. Keby si sa viacej 
snažil...“ „Aby mi z tých tvojich amplitúd pravdepodobnosti a kvantového 
paralelizmu švihlo? Ja ti to vysvetlím jednoduchšie. Si z paralelného vesmí-
ru a omylom si preskočil cez nezablokované okno. Toto sú Majstrovstvá 
piatich svetov v interdimenzionálnych navigačných letoch a niekto dodr-
bal nastavenie. Čo sa na takýchto veľkých akciách občas stáva. Hlavne 
Plecháčovi. To má za to, že kým odštartuje, tak musí zjesť pol chleba         
s paštétou.“
 Bratia pozerali na Hlucháňa, ale bolo jasné, že muž je stále zmätený. 
 „Viem, u vás je kvantová fyzika len v plienkach.“ Súcitil Cyril. „Poz-
rite, je nám veľmi ľúto, že sme vám spôsobili problémy. Pokúsime sa to 
napraviť.“
 „Vymažete mi pamäť, alebo tak?“ Opýtal sa Jakub. „Ak by si dal 
písomný súhlas...“ Zazubil sa Stano. Cyril ho prerušil. „Ani so súhlasom. 
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Môže vám to upiecť polovicu mozgu. Myslel som, že vás zajtra pošleme 
domov.“ 
 Určite som treskol o zem. Som mŕtvy a toto sa mi iba zdá. Určite. 
Neexistuje nič také. Alebo sa preberiem a zistím, že ležím v nemocnici. 
To by bolo fajn. „Vieš čo,“ potľapkal ho mladší brat, akoby mu čítal myšlienky, 
„nestalo sa ti nič, čo by nespravilo jedno dobre vychladené pivo. Alebo       
aj dve.“ „Čo ti šibe?“ Zahriakol ho Cyril. Stiahol ho kúsok nabok a snažil sa 
hovoriť potichu. „Nemôžeš ho vziať medzi ostatných. Vyspí sa, na obed keď 
všetci odletia ho vyvezieme na štart, otvoríme okno a šup, pristane doma 
ani si nevšimne ako.“ „Počuj braček, trochu sa uvoľni. Požičiam mu nejakú 
kombinézu a budeme sa tváriť, že si školím pomocníka. Nikto na nič nepríde.“ 
 „Nie, to nedopadne dobre. Rozhodne nesúhlasím s tým...“ Puk. Cyril 
zamrzol v čase. Jakub Gonda vyvaľoval oči, chcel sa zobudiť v nemoc-
nici, alebo aj kdesi pod kopcom. „Neboj, kamarát. On to prežije. Je to fajn 
chlap, len to občas preháňa s predpismi.“

* * * * *

 „Nie si odtiaľto.“ Nebola to otázka, ale konštatovanie. Imro pokrútil 
hlavou. „Ako si na to prišiel?“ Spýtal sa Fajkyho. Sedeli za stolom pred 
krčmou, popíjali pivo a pozerali do tmy. Fajky zdvihol obočie. Imro si vzdy-
chol. „Jasné. Nie si blbec.“ Fajky mal úžasnú schopnosť dolovať v ľuďoch 
odpovede.
 „Ani sa ma nespýtaš odkiaľ som?“
 „Je to dôležité?“ Potiahol si z cigarety. „Vlastne ani nie. Možno tro-
chu, kvôli tvojmu stratenému kamarátovi. Myslím, že je teraz tam, kde 
som mal byť ja.“
 „Vieme mu pomôcť?“ Vyfúkol dym. „Ani nie. Naši hej. Ak mal šťastie, 
tak ho objavil Stano Bruch. Zajtra dopoludnia by som sa chcel vrátiť 
domov.“ Rozhovor na chvíľu prerušil krčmár, ktorý priniesol dve porcie 
gulášu a chlieb. Fajky kývol hlavou niečo v tom zmysle, aby mu to pripísal 
na účet. 
 „Ďakujem za pozvanie. Hm, dobrý guláš. Z čoho je?“
 „Dávno som nevidel krčmárovho Dunča.“ 
 „Kohože?“ 
 „Nikoho dôležitého.“  
 „Ak všetko dopadne dobre, zajtra máte kamaráta doma.“
 „Fajn.“ Tibor zahasil ohorok v popolníku z konzervy. Vtedy sa už         
z prieskumu vrátil Bardotka s Rudom. Pridali sa ku nim, mali kopu otázok 
na ktoré Imro odpovedal nejasne a vyhýbavo. Pred polnocou padli zábrany
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a pokúšal sa im vysvetliť princípy aplikácií kvantovej fyziky do praxe. Všetci 
múdro prikyvovali a okolo jednej sa ponad stoly nieslo iba „Sánkatrmén, 
no kto ma tomu rozumieť?“

* * * * *

 Prvé, čo Hlucháň uvidel, keď sa mu vyostril zrak, bol Cyrilov zach-
múrený výraz na tvári. Nie zachmúrený. Vyslovene nasratý. Posadil               
sa. Okrem zraku sa mu začali prebúdzať k životu myseľ, žalúdok a mechúr, 
nie nutne v tomto poradí. Keď sa vrátil z kúpeľne, už bol hore aj Stano. 
Aký Stano? Aha, ten Stano. Z inej dimenzie. Z inej dimenzie? Božedobrý,         
z  inej dimenzie. Stále som medzi tými šialencami. Hm. A čo? Sadol si   
za stôl a pozeral na svoje špeciálne okuliare. Vyrobil si ich, aby mohol 
pohodlne lietať. Chcelo to dobrý nápad, trochu vynaliezavosti a pár hodín 
práce. Tak, tak. Tak?
 „Kurva ja vidím!“ 
 „Fantastické. Som rád, že to zabralo.“ Pokúšal sa mladší brat o ús-
mev. 
 „Ako? Prečo?“
 „Musel som ťa zamaskovať a v tých okuliaroch si bol hrozne nápad-
ný. Vzal som ťa za jedným kamošom. Vravel som ti, že je super. Ááááá.“ 
Naťahoval sa Stano. Hlucháň chcel podľahnúť panike. Chcel kričať. Chcel 
utiecť. Chcel kadečo. Nakoniec ale mávol rukou a povedal si, že na to 
všetko bude ešte času dosť. Prekvapilo ho, keď zistil, že sa mu nič z toho 
vlastne ani až tak veľmi nechce. 
 Cyril zlostne chodil hore dolu po izbe kým oni popíjali kávu. „Musím 
ísť na raňajší brífing. Okolo obeda budete obaja na štarte. Nie že to znovu 
pokašlete.“

* * * * *

 Jakub Gonda alias Hlucháň sedel na štarte. Nemal na výber, mu-
sel odštartovať vo vymedzenom časovom okne do priestoru, ktorý 
mu približne určili. Súťažiaci už zmizli z dohľadu, tých pár organizátorov 
im nevenovalo pozornosť. Veď bol s bratmi Bruchovcami a s podaktorými 
z nich včera večer sedel v bufete. Cyril sa ešte ofukoval kvôli zmrazeniu, 
tak bol skúpy na slovo. 
 „Máš necelých päť minút na štart. O chvíľu už musím bežať voziť vyh-
nilcov. Maj sa kamoš.“ Stano ho poklepal po pleci, naskočil na štvorkolku, 
ešte mu zamával a zmizol preč. 
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 Hlucháň sa nadýchol. Teraz, alebo teraz. Rozbehol sa dolu štartom, 
o chvíľu už cítil známy tlak a nohy sa mu odlepili od zeme, po chvíli ich 
zasunul do postroja. Keď letel dolu, zdalo sa mu, že kútikom oka zahliadol 
ďalšieho rogalistu. Otočil hlavu, ale obrys rogala zmizol. Možno zletí dolu 
ako „fúrik“, ale nech. Len aby pristál doma.

ilustrovali	Pavel	Kršek	a	Kazumaki
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Vitajte na konci sveta
Doznela posledná veta
Tak kde je ten raj
Odpoveď mi daj
Kto z vás si cestu pamätá
Vitajte na konci sveta
To bola posledná veta
Dobré aj zlé
Stráca sa v hmle
O chvíľu nás to rozmetá
(Desmod	Vitajte	na	konci	sveta)

 Poviem vám príbeh. Je o konci sveta a veľkej zrade, ktorá bola tak 
ako všetky veľké zrady ospravedlňovaná láskou. Je to príbeh o tom, ako 
som sa stal najvýnimočnejším zo svojho druhu.

* * * * *

 „Tak ako Félix,“ oslovil ma pán Ludwig, „zaniesol si list na poštu?“
 „Áno, pane,“ odpovedal som ako vždy úctivo.
 „A v lekárni si sa zastavil? Máš moje kvapky?“
 „Áno pane.“
 „A zastavil si sa u pani Krasničovej a odovzdal si jej moje pozvanie?“
 Ruka mi vystrelila k čelu a pripleskla sa k nemu. Bol som na toto 
gesto hrdý práve preto, lebo ruka naň nikdy z mozgu nedostala príkaz.
 „Nie pane, nebol som u pani Krasničovej.“
 Pán Ludwig sa uchechtol. 
 „Zasa si zabudol?“
 „Áno, pane, zasa som zabudol.“
 Starý pán na mňa pozrel spod hustého obočia. Jeho oči napriek 
pokročilému veku prekvapivo živo žiarili. 
 „Mal som ťa už dávno vymeniť Félix. Veru, už dávno. Keď už nie pre 
tvoje zabúdanie, tak aspoň pre to, že si už dlho po záručnej dobe. V rámci 
pozáručnej výmeny by som mal na ďalší model zľavu. Ale vieš čo? Nech 

JÁN GÁLIK
KONIEC SVETA
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A idú všetci do čerta. Ja ťa mám rád, Félix, pretože s tebou je toľko zábavy. 
A navyše...“ 
 Pán Ludwig sa ponoril do spomienok. 
 „Pred tým, ak som si ťa kúpil...,“ zašepkal a pri tom cezo mňa poz-
eral kamsi do diaľky, „skoro som tú samotu nevydržal...“
 Zo zamyslenia ho vytrhlo tresnutie dvier. Do obývačky vtrhol syn-
ovec pána Ludwiga Oskar a predtým, ako bez slova pustil obrazovku, 
vrhol na mňa obligátny nenávistný pohľad. Ja som sa mu ako vždy úctivo 
pozdravil a presne tak, ako prikazuje protokol úslužnosti, nevtieravo usmial. 
Podľa psychológov mal práve takýto úsmev navodiť lepšiu náladu. Oskar    
sa ale zrejme dosť vymykal pracovnej skupine na ktorej  psychológovia tento 
objav uskutočnili. Oskarov pohľad po mojom úsmeve ešte viac potemnel. 
Stena na ktorú bol vysielaný obraz sa rozžiarila a objavil sa na nej znak 
Európskej únie a pod ním odpočet času do začiatku mimoriadneho vysiela-
nia.
 „Čo sa deje Oskar? Čo to má znamenať? Nemôžeš sem len tak 
vtrhnúť a zapínať vysielanie. Vieš, že ho nepozerám.“
 „Ujo, celý svet ide do sračiek,“ uľavil si Oskar, hoci vedel, že pán 
Ludwig vulgarizmy neznáša. 
 „O desať minút začína celoeurópske vysielanie a ja len chcem 
vedieť, či platí tá pôžička, nech sa deje čokoľvek.“
 „Ako čokoľvek? Čo to má všetko znamenať? A čo tá poznámka          
a svete a tých...tých...“ pán Ludwig slovo „sračky“ očividne ako jediný           
na svete nedokázal vysloviť. 
 Oskar zastal v strede nervózneho pobehovania a otočil sa k pánovi 
Ludwigovi. V očiach mu svietila chamtivosť. 
 „Tento časový odpočet beží aj v rozhlase, multikinách aj na sieti. 
Podobné vysielania bude mať Amerika, Africká únia, Ázijská únia, vlastne 
celý svet. Keby si mal mobil, upozornila by ťa na to esemeska. Tak čo ujo, 
platí tá pôžička?“
 Pán Ludwig neprítomne prikývol a očami začal hypnotizovať žiariacu 
plochu na stene. Keď sa na počítadle objavilo 0:00:00 obrazovku vyplnila 
tvár prezidenta Európskej únie, doktora Kapanena. 
 Tváril sa vážne, pod očami mal temné kruhy a vyzeral veľmi 
vyčerpane.
 „Vážení spoluobčania, drahí priatelia.“
 Prezident naprázdno prehltol. Zdalo sa, že hľadá v sebe silu                    
na ďalšie slová.
 „Pred piatimi hodinami som od našich priateľov dostal správu, že 
sa k Zemi rúti asteroid, ktorý zničí všetok život na našej planéte. Niet naj-



menšej pochybnosti, výpočty sme preverili z viacerých zdrojov. Naši pri-
atelia odhadli čas dopadu o päť rokov a sto tridsať dva dní a zároveň 
ma ubezpečili, že disponujú technológiami potrebnými na postavenie 
vesmírnych korábov schopných pojať celé ľudstvo a doletieť k najbližšej 
obývateľnej planéte, ktorú pre nás našli. Tam nájdeme náš nový domov, 
náš nový Raj.
 Našou jedinou nádejou, aby sme to vydržali a prežili je poriadok, dis-
ciplína a viera. Preto od tohto okamihu vyhlasujem na celom území Európ-
skej únie stanné právo, zmrazujem všetky účty v bankách a za poriadok 
preberá zodpovednosť armáda. Svet ako ho poznáme, končí. Nekončí 
však život a nekončí ani ľudstvo. Je našou svätou povinnosťou sa o to 
postarať. Nezabudnite. Poriadok, disciplína a viera. Preto vás prosím         
o pokoj, na vyriešení tejto krízovej situácie budeme pracovať dňom i no-
cou.
 Teraz začíname vysielať podrobnosti na všetkých kanáloch. Modlím 
sa za vás všetkých. Bože, nech si akýkoľvek, pomáhaj nám.“
 Obrazovka na chvíľu pohasla a potom sa po nej rozbehol prúd in-
formácií.
 Oskarova tvár zbledla a potom ozelenela. 
 „Tak priatelia. Povedal naši priatelia!“ Slová vypľúval, ako sa vypľúva 
jed vysatý z rany. 
 „Ten hajzel si sedí vo svojej prepychovej kancelárii a len tak zmrazí 
účty.“
 Oskara očividný koniec ľudstva trápil menej, ako to, že nedostane 
žiadne peniaze. Vedel som, čo bude nasledovať. Potreboval si na niekom 
vybiť zlosť a slovo „priatelia“, ktoré vyslovoval s maximálnym odporom 
pochopiteľne spájal so mnou. 
 „Vy nie ste žiadny NAŠI PRIATELIA!“ Moje senzory schopné zachytiť 
základné fyziologické prejavy ľudského tela ma informovali, že Oskarovi    
o chvíľu hrozí infarkt. 
 „Ak vás za priateľov považuje on, to je jeho vec,“ povedal ťažkým 
dychom. Tento krát mala jeho tvár pre zmenu vínovočervenú farbu. Prstom 
ukázal smerom k obrazovke. 
 „Mojimi priateľmi nie ste. Pre mňa ste len obyčajní, zdegenerovaní 
a všivaví roboti.“ Potom povedal ďalšie vulgarizmy a ja som s potešením 
zistil, že sa mu nich znížilo roziko infarktu. 
 „Nenávidím vás a...“ naklonil sa ku mne bližšie, „neverím vám.“ 
Takže toľko viera.
 Smrkol a napľul mi na čelo. Po tomto čine sa mu očividne uľavilo 
ešte viac a preto som ho obdaril úsmevom podriadenosti. Jeho spokojnosť 
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A bola jednou z mojich priorít. Slina mi stekala z čela do oka a príjemne 
chladila. Nezamrkal som. Keď to uvidel Oskar, znechutene sa otočil               
a kopajúc do všetkého, čo mu prišlo do cesty, odišiel. 
 Pán Ludwig sa za ním chvíľu pozeral a potom sa otočil ku mne. Zra-
kom blúdil po krásnej mozaike na koberci.
 „Tak a je to tu.“ Na chvíľu sa odmlčal a potom dodal: „Koniec sveta.“
 Z nasledujúceho ticha sa mi stiahli plastové cievy. Diagnostický sys-
tém to však ako poruchu nevyhodnotil.
 „Máš strach Félix?“ Opýtal sa ma pán Ludwig náhle.
 „Veď viete, že my zdegenerovaní, zavšivavení roboti nemôžeme 
cítiť strach.“ Odpovedal som.
 Pán Ludwig sa uškrnul.
 „No neviem, neviem. Ak máš zmyslel pre sebairóniu, možnože cítiš 
aj strach...“
 Nechcel som pokračovať týmto smerom a tak som sa pre zmenu 
opýtal ja: „Vy máte strach?“
 „Áno mám. Ale nie z konca sveta, ale z toho, že by som bol jediný, kto 
ho prežije. To by som sa radšej pokúsil ten asteroid rozbiť hlavou. Samoty 
už mám fakt dosť, priateľu.“ Pozrel na mňa a na záver sa opýtal:  
 “Chápeš?“
 „Chápem, pane,“ odpovedal som úctivo, na perách som vytvoril ús-
mev, ktorý psychológovia vyhodnotili, ako srdečnehrejivochápajúci. Nero-
zumel som však ničomu.

* * * * *

 V ten večer som sa ja, pomocný android tretej kategórie Félix, zme-
nil. Ruka ako vždy v mojej dobíjacej komore nahmatala DKO kábel, ten 
však do podpazušného konektora nikdy nedošiel. 
 Keď na to spomínam, nebolo to správou o konci sveta. Nebolo          
to slinou, ktorou prejavil synovec pána Ludwifa svoju doslova hmatateľnú 
nenávisť voči robotom. Ruku v strede cesty ku konektoru zastavilo slovo, 
ktoré vyslovil starý pán Ludwig a adresoval ho iba mne. „Priateľ,“ kolovalo 
mojím umelým mozgom stále dookola a v sile, ktorú bola doňho vložená 
som sa doslova kúpal. To slovo ma úplne opantalo, ovládlo a premohlo. 
Existovalo len ono a úžasný pocit, ktorý ho sprevádzal.
 Ruka s DKO káblom klesla.

* * * * *
 



 Celú noc som stál pri okne a hľadel som na temné ulice plné 
ohňov, výkrikov a rachotu. Zvuky aj obraz som postupne prestal vnímať 
a do mozgu sa mi vkradli obrazy. Diagnosťák mlčal. 
 Tú noc ma prenasledovali sny. Nie neboli to predprogramované 
predstavy, ani nahraté zážitky. Robot nemôže mať sny, ako inak ale nazvať 
obrazy prebiehajúce v mojej hlave, ktoré som nikdy nevidel, ani mi neboli 
implantované DKO káblom. 
 V tom sne, či čo to bolo som videl štyri bytosti, ako hrajú karty. Ich 
stôl mal prazvláštny podstavec guľovitého tvaru. Podobal sa na glóbus, 
no obraz Zeme nebol statický, ale menil sa tak, ako sa menia družicové 
zábery planéty do plynulého obrazu. Zrazu som akosi vedel, že podstav-
com je skutočná Zem a víťaz hry ju dostane. 
 Pozrel som na hráčov. Bolo mi úplne jasné, kým sú. O planétu Zem 
hrali Boh, Diabol, človek a robot. Prešiel som sa okolo stola a prezrel            
si karty každého hráča. Hrali oko. Boh mal pätnásť bodov, Diabol osemnásť, 
človek sedemnásť a robot dvadsať. V ruke som niečo pocítil. Pozrel som 
sa a uvidel, že v nej držím srdcového kráľa. 
 Vtedy sa všetci štyria pozreli na mňa. Boh mi povedal: “Táto hra má 
špeciálne pravidlá.“
 „O víťazovi rozhodneš ty,“ pokračoval Diabol.
 „Ty máš v ruke kartu, ktorá rozhodne o osude sveta,“ zašepkal 
človek.
 „Jednému z nás ju musíš dať,“ dokončil robot. 
 Chcel som sa opýtať, prečo dávajú takúto úlohu mne. Ja mám predsa 
obmedzené právomoci a ohraničené naprogramovanie. Som len obyčajný 
spoločník tretej kategórie. Prečo neoslovili napríklad nejaký autonómny 
mobilný server, alebo niekoho z poradného zboru. Chcel som im navrhnúť 
aj nejaký Strnulý Xicht z pomocných oddielov, no nechal som to radšej tak. 
Mohli by to zobrať ako urážku a ja som cítil, že toto je až príliš vážne, aby 
som do toho zapájal hlúpe es ikská. Skôr, ako sme mohli debatu rozvinúť, 
strhol som sa a keby som mal potné žľazy, asi som mokrý od hlavy až 
po päty.
 Zapojil som oči, hoci neviem, kedy som ich vypol. Časový senzor bol 
zresetovaný a preto som nevedel, koľko je hodín. Predo mnou stáli dvaja 
technici. Medzi nimi a mnou stál pán Ludwig. V zrkadle oproti som zbadal 
jeho ustarostenú tvár. 
 „Je môj a nedovolím vám, aby ste s ním čokoľvek robili.“ Hovoril 
rázne technikom. Z výrazov ich tvárí sa mi zazdalo, že tú vetu nepred-
niesol po prvý krát. 
 „Nepripojil sa na DKO kábel, pane,“ odpovedal vyšší technik 
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A a z výrazu pána Ludwiga som vyčítal, že hoci takúto odpoveď nepočuje 
prvý krát, je mu to jedno.
 „DKO kábel, DKO kábel. Choďte s ním do čerta. Je môj a preto         
si neželám, aby ste doňho robili akékoľvek zásahy. Som s ním spokojný.“
 „Pane, je prvým androidom, ktorý obišiel generálny protokol                      
o každovečernom zapájaní a preto nemôžeme vedieť, čo to urobí s jeho 
systémom. Porucha môže byť fatálna a nevylučujeme, že obíde robot-
ické zákony a niekomu ublíži. Dúfam, že toto nechcete mať na svedomí 
aj keď tam vonku sa po prezidentovej správe rozpútalo šialenstvo. Ľudia 
sú nestabilní, no armáda s nimi skôr, či neskôr urobí poriadok. Roboti fun-
gujú ako predtým a pokiaľ nás zamestnávajú a poskytujú istoty, svoju ro-
botu si musíme plniť. Zoberieme mu len systémovú a nahrávaciu pamäť, 
preskúmame rozsah škôd a odstránime ich tak, aby sme čo najmenej 
poškodili jeho osobnosť. Zajtra sa vrátime a môžete so svojim spoločníkom 
prežiť ďalšie krásne chvíle.“ 
 Svoju reč zakončil technik reklamným sloganom a druhý nečakal    
na zvolenie a barbarsky mi strčil do úst ruku.
 Hľadel som na zdesenú tvár pána Ludwiga a jeho neschopnosti 
reagovať na tvrdé argumenty. Čítal som jeho strach o mňa, o umelú bytosť 
zloženú z plastovo kovového herdvéru a pokročilého softvéru. Absolútne 
som to nechápal. Emócie v jeho tvári neboli ničím v porovnaní s tým, čo 
sa šírilo z jeho vnútra. Moje senzory doslova pišťali pod náporom energií, 
ktoré ku ne vysielalo jeho telo. V hlave sa mi zliali jeho slová o samote       
a priateľstve do jedného tvrdého výkriku. 
 Ešte nikdy som nebol pokazený a ak som svoju poruchu spôsobil 
nenapojením sa na kábel, mal som to urobiť už skôr. Tá vada bola totiž 
veľmi príjemná.  
 Z ďalších úvah ma vyrušila technikova ruka, ktorá nahmatala 
pamäťové moduly a vycvakla ich zo mňa. Mal som sa ponoriť do tmy,      
no nestalo sa tak. Tma ma síce pohltila, lebo video vstup je ovládaný sys-
témovým diskom, svoje vedomie som si však udržal.
 Disk, nedisk, z tmy som uvidel vyplávať moju kartu. Nič iné som       
aj tak nemal na práci, tak som začal počítať.
 Ak dám svoju kartu Bohu, dotiahne sa na Diabla a partiu vyhrá ro-
bot. Pre mňa, ako jedného z nich pekná predstava, no tým pádom človek 
prehrá a s ním aj pán Ludwig. Neviem, či chcem práve to. Takže kto je 
ďalší na rade?
 Diabol. S mojou kartou bude mať dvadsať jeden a stane sa víťazom.  
S mojou databázou pohanských, kresťanských a neviem akých diablov som 
túto možnosť zavrhol, hoci mi neuniklo, že nech dám kartu komukoľvek,



Diabol nebude nikdy posledný.
 A čo tak posunúť tri body človeku? Dotiahne sa na robota a svorne 
zvíťazia. Som síce len android tretej kategórie, no magor nie som. Popri 
obraze karty sa mi objavila aj slina stekajúca mi v oku a nenávistný výraz 
v Oskarovej tvári. Nie, človek sa o víťazstvo nebude deliť s robotom. Príde 
nová hra a vtedy už nemusím mať možnosť ovplyvniť výsledok.
 Nakoniec ostal robot. Moja rodina. Keď však dám kartu jemu, 
prekročíme maximálny počet bodov a prehráme. Víťazom sa stane di-
abol. Krása, no proste krása. Mám rozhodnúť hru, ktorá pre mňa nemá 
prijateľné riešenie. Výborne.
 Zdá sa, že som úplne nefunkčný. Bez disku sa mi v neexistujúcej 
mysli objavujú abstraktné obrazy. Jednou z najvyšších priorít je okamžite 
akúkoľvek abnormalitu nahlásiť majiteľovi, alebo cez DKO kábel centrále. 
Čo môže byť abnormálnejšie, ako keď má robot sny? Dielo, v ktorom ich 
robot má poznám, no to je predsa sci fi. 
 Nakoniec som to nechal tak. Som predsa vypnutý. Ako rýchlo svet-
lo zmizlo, tak znenazdajky sa objavilo. Technik vybral ruku z mojich úst            
a spokojne si ma prezrel. Bol som mierne zmätený z toho, ako rýchlo 
prešiel deň. 
 Ochranné protokoly na preinštalovanom systémovom disku                 
sa pokúsili zaútočiť na moju osamostatnenú osobnosť.  Obísť ich bolo 
jednoduchšie, ako si navliecť ponožky, no nemal by som to asi dávať moc 
na vedomie. 
 Z disku som vybral tú najoptimálnejšiu reakciu a prihlúplo som             
sa na technika usmial. Jeho bezproblémový odchod svedčil o tom, 
že som vybral správne. 

* * * * *

 Bezprostredne po oznámení príchodu Armagedonu sa svetom 
prehnal chaos a potom sa do troch mesiacov zastavil. Armáda mala 
nepokoje potlačiť rýchlo a tvrdo. Miesto toho ich potlačila kruto a smr-
tiaco. Keď vojenský zásah prekročil únosnú mieru, ľudia proti nemu začali 
protestovať. Vtedy vojaci zasiahli ešte brutálnejšie a smrteľnejšie. Takže 
toľko poriadok.
 Na šalejúci a rabujúci dav sa ani iné prostriedky použiť nedali. 
Aspoň tak to tvrdil Oskar, ktorý sa u nás občas zastavil. Narýchlo vs-
túpil do armády, pretože v týchto časoch bolo o vojakov dobre postarané                 
a konečne si mohol vybiť svoju zle ukrývanú nenávisť.
 Obete potláčania nepokojov sa šplhali na státisíce. Éterom sa 

111



112

JÁ
N

 G
Á

LI
K

: K
O

N
IE

C
 S

V
ET

A prehnali správy, že niektorí vojaci videní pri tých najbrutálnejších zása-
hoch sa až príliš ponášali na esikská. Do televízie sa však nedostali a ja 
som o nich vedel len vďaka napojeniu sa na DKO kábel. 
 Mimochodom televízia. Bola to ona, kto vniesla do chaosu aký taký 
poriadok. Na ľudí vždy platilo starorímske: „Hry a chlieb.“ Chlieb zabezpečil 
prídelový lístkový systém a hry dvadsať štyri hodín bežiace reality show. 
 Najskôr to boli zábery ľudí sledujúcich príhovory hláv štátov                        
a únií, ktoré oznamovali koniec sveta. Nech už to bolo kdekoľvek, všetky 
zábery vyzerali akoby sa na pár sekúnd zastavil čas. Nehybné tváre 
plné šoku, hrôzy a nepochopenia. Tých zmrznutých tvárí boli plné ná-
mestia, bary a štadióny. Na tých záberoch sa dokonca nehýbali ani vlajky                  
na stožiaroch, smeti nepoletovali ovzduším. Keby nebolo tvárí politikov, 
ktorí z veľkoplošných obrazoviek oznamovali príchod konca sveta.
 Potom prišli obrázky z krvavých stretov rabovačov a vojakov. Obligát-
ny slzotvorný plyn a gumové projektily sa ani nevyťahovali zo skladov. 
Hneď od začiatku to bola ostrá munícia a čosi sa šuškalo aj o plyne VX. 
Potom prišli na rad ešte krvavejšie súboje. Ľudia totiž vyšli do ulíc a pro-
testovali proti tvrdým zásahom. Takže k slovu prišli tanky, protipechotné 
míny a delá. Poviem vám, nič tak nestmelí národ, ako potoky krvi. 
 Postupne sa objem brutálnych pouličných stretov vysielaných „live“ 
zmenšil a miesto nich sa objavovali zábery výstavby gigantických korábov 
v ktorých malo ľudstvo odletieť. Najsledovanejšie boli tragické príbehy 
technikov pracujúcich v extrémnych podmienkach absolútnej nuly a vákua. 
Výbuchy, roztrhané telá rotujúce temnotou vesmíru sprevádzané mo-
hutnými, clivými melódiami zmáčali slzami nejedno oko. Celoplanetárne 
vysielanie tragédií a takisto záchran v poslednej chvíli vrátilo ľuďom 
zmysel existencie. Zrazu chcel byť každý hrdina. Každý chcel byť ničím 
prospešný. 
 Svetová ekonomika sa opäť naštartovala a ľudia začali chodiť           
do práce tak, ako by im o päť rokov nehrozil zánik. Ľudia boli pod tlakom 
presahujúcim predstavivosť, schopní úžasného sebazapierania. Pod-
stupovali celoplanetárny Leningrad. Tvárou v tvár neodvratnému záni-
ku boli schopný vrátiť sa k starému životu, ktorý dával aký taký zmysel. 
To a presné dávkovanie hrdinstva a tragédie v televízii boli tým, čomu pán 
Ludwig hovoril dobre zvládnutou predohrou konca sveta. 
 Ja som sa každý večer pripojil podpazuchovým konektorom cez 
DKO kábel, ktorý stiahol všetky moje zážitky a vnemy a softvér z centrály 
preinštaloval môj systémový disk. Prečo sa nebol schopný dostať k mojej 
osobnosti a vymazať aj ju, neviem. Žeby to spôsobilo to jedno nepripojenie 
sa, pochybujem. Hoci kto vie? No tvrdiť, že som svoje nové ja schopné



obísť aj tie najprísnejšie bezpečnostné protokoly ukryl do schránky nazý- 
vanej „duša“ sa naozaj bojím. 
 A tak v každodennej rutine ubehli štyri roky. Dodávka stravy pre 
pána Ludwiga, spoločné prechádzky, filozofovanie, ktoré nikam neviedlo 
a občasné Oskarove návštevy, vypĺňali všetok ten čas. 
 Potom začali transportovať ľudí na lode, ktoré na orbite postavila 
armáda robotov a ľudí. Údajne preto tak skoro, aby sa vychytali muchy   
na systémoch udržiavajúcich životné funkcie, kým sú lode v dokoch. Toľko 
oficiálne správy. V skutočnosti sa však velitelia evakuácie obávali pan-
iky, ktorá by mohla vzniknúť pri pohľade na kométu, ktorá sa mala každú 
chvíľu objaviť na oblohe.  
 Pán Ludwig mi dal zoznam vecí, ktoré mu mám zbaliť. Bol síce starý 
a ako mi neraz vravel, smrti sa už teraz smeje do tváre, no nalodiť sa mohol 
a chcel hlavne preto, lebo ho lákalo „to“ vesmírne dobrodružstvo. Navyše 
heslo evakuácie bolo totožné s mariňáckym: „nik neostane vzadu.“ 
 Podľa presne vypracovaného harmonogramu naloďovali aj veľmi 
starých, postihnutých a zomierajúcich. 
 Nie všetci však našli odvahu opustiť domov. Tých úrady nechávali 
na pokoji pod podmienkou, že nebudú narušovať naloďovanie. Informácie 
cez DKO kábel hovorili čosi o koncentračných táboroch kam takýchto ľudí 
umiestňujú, no veľmi rýchlo správa zmizli aj z tohto zdroja. 
 Oskar dezertoval z armády a ani som sa tomu moc nečudoval. Nep-
okoje utíchli a zrazu nebolo do koho kopnúť. Armáda v mnohom spolu-
pracovala s robotmi, čo bolo zrejme nad jeho sily. Kde sa nachádzal, sme 
nevedeli. Toľko k disciplíne. 
 Rozlúčka pred nalodením pána Ludwiga bola krátka a intenzívna. 
Roboti so svojimi majiteľmi pre nedostatok miesta na lode nemohli. Tam 
mal miesto iba poradný zbor. Pán Ludwig ma objal a plakal pri tom. Mojim 
umelým telom sa pri tom prehnala vlna horúčavy a mrazu.  Diagnosťák to 
vyhodnotil ako poruchu a preto som ho radšej vypol. V očiach ma štípalo. 
Asi nejaká indispozícia spôsobená mojou jedinečnosťou. Skrátka, akosi 
som si nevedel poradiť s tým, čo sa so mnou deje.
 Kufor, ktorý som pánovi Ludwigovi zbalil, som zniesol až ku pri-
pravenému transportéru, kde sme si povedali zbohom. Ešte raz sa ma 
opýtal, či ma nemá vypnúť, aby som nemusel zažiť dopad, čo som s ús-
mevom odmietol. 
 Keď som osamel, zrazu som nevedel, čo ďalej. Vyhľadal som preto 
v systémovom disku, čo v takom prípade robiť a s uspokojením som našiel 
hneď niekoľko možností. Upratovanie ma zabaví na celkom dlhý čas.
 V obývačke som asi po dvadsiatich minútach našiel okuliare 
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na čítanie patriace pánovi Ludwigovi. Hoci boli v zozname, zabudol som 
mu ich zabaliť a bez nich je stratený. Systém mi poradil, že v takom prí-
pade treba nájsť Pána Ludwiga a okuliare mu odovzdať. 
 Automatickým metrom som sa dostal do blízkosti Kozmoportu,               
z ktorého s revom štartovali lode vynášajúce ľudí do vesmíru do ich nových 
Árch. 
 Pripojil som sa na terminál vo vstupnej hale. O pánovi Ludwigovi 
som nezistil absolútne nič. Za oknami hučali transportéri nosiace ľudí                
do podzemia, z ktorého nastupovali priamo do lodí. Na jednom takom som 
ho videl odchádzať. 
 Nedalo sa nič robiť, musel som sa k pánovi Ludwigovi dostať priamo 
cez bránu, ktorou prechádzali transportéri. Tesne pred ňou ma zastavilo 
es iksko. 
 „Sem nemáš povolený vstup,“ povedal mi ten robot, ktorého kapac-
ita a výkon je asi miliardu krát menšia, ako moja.
 „Musím svojmu pánovi odovzdať jeho osobný majetok.“ 
 Es iksko sa ku mne pritlačilo. Neuveriteľné. Chcel ma vytlačiť von. 
 Pozrel som na to hlúpe SX. Jeho nehybná tvár s absenciou mim-
ických svalov mi robila vyslovene zle. Sú našimi prapredkami, no stali             
sa presným opakom ľudskosti o akú sme sa my roboti už celé veky usi-
lovali.
  „Musíš ísť so mnou a pomôcť človeku, ktorý má problémy,“ prikázal 
som mu. 
 „Áno, idem.“ Odpovedal monotónne a vydal sa za mnou. Prvý zákon 
robotiky nemôže obísť žiaden robot. 
 Doviedol som ho na miesto, kde sme boli sami a tam mu bez za-
váhania vrazil ukazovák do zátylku, čím som mu vyradil z činnosti po-
hybový procesor. Cez ústa som nahmatal záznamový aj systémový disk        
a vložil si ho na miesto svojich. Záznamy na nich som prešiel niekoľkokrát, 
no nechápal som ich význam. Bol servisným robotom, ktorého úlohou 
bolo dohliadať na správnu činnosť chladiaceho zariadenia. Načo je ale                   
v kozmoporte chladiace zariadenie produkujúce mínus nula celá sedem 
desatín stupňovú teplotu? Jeho ďalšou úlohou bola ochrana vstupnej 
brány.  Vytrhol som mu z hrude prepúšťací čip a vybral sa konečne cez 
bránu. 
 Čip ma nielenže púšťal cez prechody a dvere, ale zároveň ma nav-
igoval. Išiel som cestou zničeného es ikska a tá ma doviedla do podzemia. 
Nemá zmysel opisovať všetky tie zákruty schodiská a servisné výťahy.      
Na konci mojej cesty ma čakala presklená miestnosť. Hneď za oknami 
bolo vidieť obrovskú plochu. Odhadoval som to na rozmery desiatich
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A futbalových ihrísk. Bola plná lôžok ku ktorým viedli hadičky naplnené 
modrastou kvapalinou ochladenej na mínus nula celá sedem desatín 
stupňa Celzia.
 Na každom lôžku ležalo telo do ktorého ústili hadičky naplnené 
touto tekutinou. Centrálny server mi prezradil, že pod kozmoportom leží 
dovedna pol milióna ľudí v dvadsiatich takýchto halách. Pán Ludwig ležal           
na lôžku číslo dvanásť tisíc pätnásť. 
 Vstupný čip na k nemu doviedol a oznámil, že pri objekte číslo BG 
12 015 je všetko v norme. Podľa protokolu priorít som odovzdal pánovi 
Ludwigovi jeho okuliare tým, že som mu ich založil priamo na zatvorené 
oči. Poriadkový protokol mi dookola prikazoval vrátiť sa domov k ďalšiemu 
upratovaniu. Najskôr som ho ignoroval a neskôr vypol. 
 Od lôžka pán Ludwiga som sa ani nepohol. Stál som nad zmra-
zeným človekom, ktorý ma napriek tomu, že som bol zložený z tých istých 
komponentov, ako vysávač, či metro, nazval priateľom. Stál som tu a poz-
eral na toho, kto ma napriek môjmu zabúdaniu nereklamoval a nevyme-
nil. Neodišiel som, lebo pán Ludwig ma chcel radšej vypnúť, ako by som 
mal cítiť strach z blížiaceho sa konca Zeme, hoci vedel, že strach cítiť 
nemôžem.
  A tak som tu za tichého šumu prúdiacej modrej kvapaliny stojac pri 
človeku, ktorý sa tešil na dobrodružstvo a miesto toho tu bezvládne ležal, 
urobil jedinú možnú vec a urobil som ju napriek protokolárnym obmedze-
niam a príkazom robotických zákonov. Preprogramoval som sa.

* * * * *
  
 Vošiel som nazad do kontrolnej miestnosti a napojil sa DKO kábel. 
Napodobnil som kód DKO kábla v dome pána Ludwiga. Vyžiadal som          
si niekoho z poradného zboru. 
 „Tu je poradkyňa Obera, počúvam,“ ozval sa ženský hlas s dokon-
alou výslovnosťou a farbou hlasu kostolného zvona.
 Mohli sme sa rozprávať kódovanými elektronickými impulzmi,            
no členovia poradného zboru so svojimi supra zložitými psychologickými 
obvodmi vyžadovali ľudský kontakt. Oni sa totiž v našej snahe najviac 
priblížili ľudskému správaniu a preto tú hru na ľudí hrali za každých okol-
ností. 
 „Tu je android tretej kategórie Félix, sériové číslo CT 235A538,“ pov-
edal som zbytočne. Kto som už dávno vedela.
 „Pani, potrebujem s vami prediskutovať porušenie zákona nula.“
 „Hovor Félix, linka je bezpečná.“



 „Obávam sa odpočúvania. Ja som sa totiž raz nepripojil na DKO        
a myslím si, že som pod permanentnou kontrolou.“
 Zachytil som zaváhanie. Trvalo asi bolióntinu sekundy.
 „O hodinu som pri tebe, prikazujem ti počkať.“ „Áno, pani.“
 Vypojil som kábel a vybral sa domov dúfajúc, že to do hodiny stih-
nem.

* * * * *

 Pani Obera prišla pešo a sama. Zazvonila a ja som jej otvoril. Mala 
tvár tridsiatničky, belošky, vlasy blond. Databáza mi prezradila, že jej 
predloha bola slovenská herečka Monika Hilmerová a jej tvár som vídaval 
každú noc. 
 Uviedol som ju do obývačky. Najskôr si ma starostlivo prezrela                
a potom vyštartovala príliš rýchlo na to, aby som stihol zareagovať. Jej 
ruky vystrelila proti môjmu krku a vyradila môj pohybový procesor. Zrútil 
som sa na zem, ako android zrazu neschopný pohybu. Hlavy mi tak krásne 
duto tresla o podlahu.
 Obera ma prevrátila na chrbát a naklonila sa ku mne. 
 „Musela som ťa znehybniť. Si nebezpečný. Už si vyradil z prevádzky 
androida piatej generácie a jeho čip použil na prienik do chladiaceho cen-
tra. Prečo si to urobil?“
 Nadriadenej autorite som musel bezpodmienečne odpovedať. 
Tak mi to aspoň húdol Protokol pre priority. Mohol som ho ignorovať, 
no v danej situácii som nemal na výber. Pôvodne som chcel Oberu 
napadnúť, vyrvať jej systémový a pamäťový disk a dozvedieť sa čo na-
jviac o tom, čo sa stalo pánovi Ludwigovi. Kto iný by mi pohol prezradiť 
viac, ako člen poradného zboru.
 „Tak mi to nariadil môj systémový protokol, odpovedal som, „mal 
som doručiť svojmu majiteľovi jeho majetok.“
 „Prečo nemal svoj majetok pri sebe?“ Pokračovala Obera vo výs-
luchu a vtedy sa stalo niečo zvláštne. Niečo ma napadlo. Ďalší postup         
sa neskrýval v neprebernom množstve možností systémového disku, 
ani mi ho neposkytol žiadny z protokolov. Tá možnosť sa mi jednodu-
cho narodila, vzklíčila, objavila, či ako to nazvať priamo v umelohmotných 
závitoch. Bolo vzrušujúce si uvedomiť, že ľudí takto myšlienky napádajú 
dennodenne. To je fascinujúce. 
 „Nie tak zhurta Obera, teraz som na rade ja.“ Oberina tvár sa pohla. 
Moja nie príliš úctivá odpoveď ju zdalo sa potešila.
 „Takže je to pravda,“ povedala viac menej pre seba a nahlas 
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sa opýtala: „Ako to myslíš?“
 „Zahráme sa hru na otázky a odpovede. Je to ľudská hra, v ktorej    
sa otázky a odpovede spravodlivo striedajú. Prijímate? Pretože teraz som 
na rade ja?“ Obera bola z mojej reakcie nadšená a ja som nechápal prečo.
 „Samozrejme, že pristávam môj milý. Pýtaj sa.“
 „V akom zariadení sa nachádza pán Ludwig?“
 „Je to kryogenické podzemné stredisko určené na konzerváciu 
ľudských tiel.“
 „A prečo nie je na lodi?“ Opýtal som sa vzápätí, čo Obera ocenila 
úsmevom a krútením hlavy.
 „Asi si zabudol, že teraz som na rade ja.“
 „Prepáčte,“ ospravedlnil som sa bez toho, aby mi to nadiktoval pro-
tokol, „pýtajte sa.“
 „Prečo nemal tvoj majetok pri sebe?“ Zopakovala Obera svoju otáz-
ku.
 „Zabudol som mu okuliare zabaliť do jeho cestovnej tašky,“ odpovedal 
som po pravde. „Prečo nie je na lodi?“ Zopakoval som pre zmenu svoju 
otázku ja?“
 „Nemáme kapacity, aby mohli odletieť všetci ľudia a ani sme nech-
celi, aby všetci odleteli.“
 „Nemáte kapacity?...“ skočil som Obere do reči.
 „Teraz sa pýtam ja,“ nenechala sa vyrušiť. 
 „Čo bolo spúšťačom tvojho zabúdania?“
 „Neviem. Zabúdať som začal odkedy som pri Pánovi Ludwigovi. 
Takže vy necháte ľudí v podzemí svojmu osudu? Necháte ich tu, keď as-
teroid dopadne?“
 „Takže chyba spôsobená interakciou, aké milé,“ zamrmlala si Obera 
pre seba a pokračovala: „Ľuďom v kryoskladoch nič nehrozí. Ku Zemi      
sa síce blíži asteroid, ale bezpečne sa jej vyhne. To už ale budú ľudia               
v  lodiach milióny kilometrov od planéty a zvyšok populácie bude pod 
našou kontrolou v kryospánku.“
 Odmlčala sa. Zdalo sa, že rozmýšľa, no o čom mohol tak dlho 
rozmýšľať robot schopný triliónov operácií za sekundu? A možno tú hru 
na ľudí brali až príliš vážne.
 Už už som chcel povedať: „Ste na rade,“ keď prehovorila.
 „Celý čas sme ťa sledovali. Tvoj útok na es iksko je zazname-
naný a stačil by na tvoje zošrotovanie. Vedela, som, že ma budeš 
chcieť zlikvidovať, preto som ťa znehybnila. Chcem prestať s touto hrou                
na otázky a odpovede a vysvetliť si vzájomné postavenie. Ak mi sľúbiš, že 
nezaútočíš, vymením ti tvoj pohybový čip.  Chcem sa s tebou baviť, ako
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 so seberovným.“
 „Nezaútočím, ale ako so seberovným sa so mnou baviť nemôžete. 
Vy ste zradili ľudí. A bezprecedentne ste porušili nultý a prvý zákon. Kvô-
li vašej chybe zomreli státisíce ľudí. A pán Ludwig miesto vesmírneho 
dobrodružstva teraz leží ako kus mrazenej sliepky vo vašom kryosklade.“
 Obera ignorujúc moje obvinenia nadvihla moju hlavu a vymenila mi 
pohybový čip. Mala ho pripravený vo vnútornom vrecku svojho dlhého ka-
báta. Postavil som sa a nezaútočil. Nie preto, že roboti dodržiavajú svoje 
slovo, ale preto, lebo som vedel, že by som nemal proti niekomu z porad-
ného zboru šancu. 
 „Máš pravdu, porušujeme nultý a prvý zákon. Ale skôr ako ti všetko 
vysvetlím, dovoľ mi otázku.“ 
 Nečakala môj súhlas, ja som aj tak prikývol. 
 „Mal si sen o kartovej hre zvanej oko, kde o planétu Zem hrajú Di-
abol, Boh, robot a človek? Všetci sebauvedomelý roboti ho mali. Nik nevie 
prečo. No tak povedz, mal si ho?“
 „Áno, mal.“
 „A komu si dal kartu?“
 „Nikomu. Hra totiž nikdy neskončí tak, aby mi to vyhovovalo.                   
Ak môžem ovplyvniť výsledok hry, tak ju budem zdržovať čo najdlhšie, 
aby bola zachovaná rovnováha. Zároveň tým získam čas. Kto vie? Možno 
z hry niekto odstúpi a moja karta nadobudne úplne iný význam.“
 Obere sa rozžiarila tvár. Netuším, aký softvér mohol niečo také 
dokázať.
 „Úžasne alibistické, nádherne špekulatívne, dokonale ľudské. Všetci 
ostatní ho dali Bohu, aby roboti vyhrali. Povesti neklamali. Skutočne             
na Zem vstúpil Mesiáš robotov. Máš plné právo vedieť, čo sa deje.“
 Začala sa prechádzať po miestnosti, ruky za chrbtom. Vyzerala ako 
človek.
 „Ľudia zostrojili nás robotov na svoj obraz. Toto bolo obdobie 
strnulých tvárí, alebo ksichtov, ako ich hanlivo nazývali ľudia a neskôr 
aj my. 
 Naše zdokonaľovanie prešlo až ku kritickému bodu, v ktorom sme 
dosiahli také parametre, že sme sa na svojom vylepšovaní začali zapájať 
sami. Naše schopnosti začali rásť exponenciálne. Vtedy vznikol poradný 
zbor. Skupina najdokonalejších robotov, riadiacich všetkých ostatných        
a koordinujúca ďalší pokrok. To, že dosiahli sebauvedomenie, ostalo               
v prísnej tajnosti, hoci ľudia niečo tušili. 
 Vždy sme verne slúžili ľuďom a aj vďaka ich príkladu sme pocho-
pili, že spoločenstvo je nadradené jednotlivcovi a že smrť niekoľkých pre 

119



120

záchranu mnohých je niekedy nevyhnutná. Bez vedomia ľudí sme imple-
mentovali do našich mozgov nultý zákon, no jeho dodržiavanie bolo podri-
adené odobrením niekoho z poradného zboru. Ovplyvňovali sme ľudské 
konanie, intrigovali sme, a takisto zabíjali v záujme celého ľudstva.
 Časom sme však museli do robotických zákonov pridať takzvaný 
Zákon Zeme. Najvyššie autority ho nazvali Zákonom Prsníka. Bol najvyšším 
zákonom uprednostňujúcim pred životom človeka život ako taký.
 Zákon hovorí: „Robot je povinný chrániť Zem a život na nej, alebo 
nesmie svojou nečinnosťou dopustiť, aby bolo Zemi, alebo životu na nej 
ubližované. Pochopili sme, že Zem ako kolíska a živiteľka človeka a nášho 
tvorcu je hodna najvyššieho záujmu. Ak padne Zem padne aj ľudstvo. Veď 
čo môže byť horšie, ako zničiť to, z čoho je stvorený? Čo môže byť horšie, 
ako odrezať prsník, z ktorého dieťa saje mlieko?“
 „Ale tento zákon nie je súčasťou robotických zákonov,“ namietal 
som.
 „Nie, nie je,“ pokračovala Obera, „aspoň nie tých, ktoré vymyslel 
človek. Tento sme do systému robotov podobne, ako nultý zákon, vložili 
my. Človek už stáročia ničí Zem a plienenie dospelo do štádia, kedy             
sa blížil bod nenávratna.“
 „Bod nenávratna?“ skočil som Obere do reči ignorujúc všetky pro-
tokoly nadradenosti.
 „Bod nenávratna je zlom, kedy je už ničenie planéty nezvratné. Bod 
nenávratna je dátum totálneho zničenia a podľa Zákona Prsníka sme ne-
mohli dopustiť, aby sme sa k tomuto bodu dostali. Preto sme my Porad-
ný zbor vymysleli plán na záchranu Zeme a ľudstva. Keďže nepomáha-
lo presviedčanie, nepomáhali dôkazy, ani technológie, ostala posledná 
možnosť. Armagedon. 
 Všetko sme podriadili Zákonu Zeme, nehľadiac na naše, ani ľudské 
obete. Bez nás Zem prežije, ale my bez Zeme nie. Brali sme ako zna-
menie blížiaci sa asteroid, ktorý Zem minie, ale výsledky sme úspešne 
sfalšovali. 
 Ľudia musia na čas opustiť Zem, respektíve na nej musia prestať 
vyvíjať činnosť. Preto časť ľudstva prežije dvestoročnú krížovú cestu 
vesmírom a väčšina ostane v kryoskladoch. Za dvesto rokov sa s našou 
pomocou planéta plne zregeneruje.“
 „A nebolo by lepšie nechať všetkých na Zemi a neposielať ich túlať 
sa vesmírom? Všeličo by sa im tam mohlo pritrafiť.“
 Oberina tvár doslova žiarila nadšením. 
 „Práve o to ide. Keď Zem opäť rozkvitne v plnej nádhere, pomi-
nie autorita zákona prsníka a umožníme ľuďom návrat. Nesmieme však 
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dovoliť, aby sa ničenie zopakovalo. Preto musíme časť ľudstva vystaviť 
extrémnemu psychickému a fyzickému tlaku. Mnohí z nich vo vesmíre 
zahynú, ďalší ochorejú na doposiaľ neznáme choroby, ktorým sa bude 
da- riť iba v kozme, iní zmutujú na príšery. Na Zem sa vráti zlomená, 
pokrivená a zomierajúca šiesta generácia tých, ktorí vyštartovali. Navyše 
budú plní nenávisti voči nám robotom.“
 „Nerozumiem.“
 „Po sto rokoch, presne v polovici ich cesty im prezradíme, že sme 
ich zradili.“
 „Prečo?“
 „Spoločný nepriateľ. To je to. Spoločný nepriateľ. Z dejín ľudstva 
sme pochopili, že najsilnejším putom je spoločná nenávisť. Budú nás 
považovať za vrahov ľudstva, pretože oni tam hore nič netušia o kryoskla-
doch. Budú si myslieť, že sme ich do vesmíru poslali všetkých. Vrátia             
sa na Zem a budú sa chcieť pomstiť. A my im to dovolíme.“
 Pokrútil som hlavou bez toho, aby mi to prikázal softvér. Videl som 
toto gesto mnohokrát v ľudských filmoch a  zdalo sa mi, že sa do tejto 
situácie hodí.
 „Gratulujem vám ku dosiahnutému stupňu ľudskosti, lebo to, čo mi 
tu hovoríte je absolútne šialené. Najskôr dovolíte, aby zahynuli tisíce ľudí 
pre neexistujúcu hrozbu. Potom pošlete ďalších na istú smrť vo vesmíre 
len preto, aby sa vrátili domov, kde vyhladia robotov.“
 „Taký je Zákon Zeme. Nepozerá na potreby a prežitie tisícov.               
Na planéte nie sú len ľudia a roboti. Sú ti milióny živočíšnych a rastlinných 
druhov. Je tu voda, zem, vzduch. To všetko žije a ver mi, všetky tie obete 
budú mať zmysel.“
 „No neviem, či by sa na to takto pozreli aj obete.“
 „Ver si čomu chceš, v celom pláne máš svoje miesto aj ty.“
 „Neviem, aké, som len pomocný abdroid...“
 „To sme už počuli,“ skočila mi Obera do reči, „ale musíš si uvedomiť, 
že si výnimočný, no najskôr ti dorozprávam ten zvyšok. 
 Po návrate ľudí z kozmu obetujeme samozrejme len časť našej robot-
ickej populácie. Zvyšok ukryjeme na planéte, ktorú sme si už dávno našli. 
Potom ľuďom podsunieme informáciu o kryoskladoch, v ktorom je zvyšok 
populácie a tak ich vystavíme štvornásobnému emocionálnemu prepätiu, 
ktoré s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí zmenu v ich myslení.
 Návrat domov, ktorý poznajú len z obrázkov, potrestanie zradcov     
a objavenie zvyšku ľudstva podľa našich výpočtov zmení povahu ľudí            
a tým zmenia svoj postoj k planéte. Budú samozrejme potrebovať pomoc 
a usmernenie. Toto budú vykonávať naši robotický agenti.“
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 „Agenti? Pochybujem, že ľudia si budú nechávať poradiť od tých, 
ktorý ich zradili.“
 „Oni nebudú vedieť, že sú to roboti.“
 „Ale veď rozlíšiť robota od človeka je také ľahké. Sme až príliš stro-
jový.“
 „Nemal by si hovoriť „sme strojový“, ale „ste strojový“. Prečo si myslíš, 
že si ťa pán Ludwig nechal tak dlho? Prečo si bol z vlastnej vôle schopný 
obísť protokol o napojení sa na kábel? A tá tvoja chutná roztržitosť, ktorá 
ťa vlastne doviedla až sem? Si viac človek ako robot. Dokonca niekedy      
si viac človekm ako niektorý ľudia. Nevieme, ako je to možné. Jednodu-
cho si výnimočný a chceme po tebe, aby si nám vycvičil agentov. Budú 
s tebou v neustálom kontakte, aby sa naučili byť viac ľuďmi a menej ro-
botmi. Potom ich vložíme do kryoskladov, kde sa v správny čas „zobudia“ 
spolu s ostatnými ľuďmi. Oni budú svojimi činmi a nenápadnými radami 
usmerňovať a hlavne pozorovať ľudí.“
 Na uvažovanie som si nechal dvanásť celých a sedem tisícim 
sekundy. 
 Nepovedal som Obere o tom sne všetko. Ale veď sa ani nepýta-
la. Od tej prvej noci som ho totižto prežíval každú ďalšiu a ako som už 
spomenul, jej tvár tam bola tiež. To diabol mal jej tvár a otázka znela: ak 
všetci sebauvedomelí roboti dali víťaznú kartu Bohu len preto, aby vyhral 
robot a zároveň mal diabol tvár robota, kto vlastne vyhral? Musel som to 
zistiť. Nech si len agenti sledujú ľudí. Ja budem sledovať ich. 

ilustrovala Zuzana Droppová
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ity	zastrelená.	Nanešťastie	 sa	 to	 stane	práve	v-
tedy,	kedy	sa	Will	pre	svoj	projekt	snaží	získať	
dôležitých	 sponzorov.	 Kvôli	 tejto	 udalosti	 je	
Rodmanova	 práca	 zastavená	 a	 všetci	 testovací	
primáti	odsúdení	na	utratenie.	Vtedy	sa	zistí,	že	
Jasnoočkina	 zúrivosť	 nebola	 spôsobená	 ničím	
iným,	než	strachom	o	svoje	mláďa,	ktoré	porodila	
bez	toho,	aby	si	to	niekto	v	laboratóriách	všimol.	
Will	 sa	 rozhodne	 malého	 šimpanza	 zachrániť						
a	vezme	ho	k	sebe	domov.	Opičiatko	je	pomeno-
vané	Caesar	a	stane	sa	v	podstate	členom	rodiny.	
Ako	postupne	rastie,	Will	uňho	pozoruje	priam	
enormný	 nárast	 inteligencie.	 Idylka	 je	 však	
narušená	 kvôli	 nešťastnému	 incidentu,	 kedy	 je	
Caesar	Willovi	 a	 jeho	 otcovi	 odobraný	 a	 um-
iestnený	do	chovnej	 stanice,	ktorá	ale	opičí	 raj	
na	zemi	iba	pripomína.	Tyranský	personál	tohto	
„útulku“	 si	 však	 neuvedomuje,	 že	 znaková	 reč	
rozhodne	 nie	 je	 to	 jediné,	 čo	 šimpanz	 ovláda.	
Caesar	si	vďaka	svojmu	vysokému	IQ	uvedomí,	
že	má	moc	so	svojou	neutešenou	situáciou	niečo	
robiť.	A	aj	urobí.

	 Filmoví	 fanúšikovia	 sa	 už	 naučili,	 že	
inteligentný	film	nie	 je	 niečo,	 na	 čo	 by	 človek	
narážal	 každý	 deň.	A	 inteligentný	 letný	 block-
buster	už	vôbec	nie	 (a	 zďaleka	 to	nie	 je	preto,	
že	 každý	deň	nie	 je	 leto).	Už	 si	 zvykli,	 že	 let-
né	 pocornovky	majú	 byť	 v	 prvom	 rade	 akčné,	
hlučné,	drahé,	trikové	(a	v	poslednej	dobe	aj	3D),	
avšak	 že	 zďaleka	 najvýraznejšou	 vlastnosťou	
týchto	filmov	bohužiaľ	 je,	 že	väčšina	z	nich	 je

	 Dôležitá	 vec	 hneď	 na	 začiatok	 –	
k	plnému	vychutnaniu	tohto	snímku	nie	je	nutné,	
aby	 ste	 mali	 napozerané	 predchádzajúce	 diely	
„opičej	ságy“,	ba	dokonca	o	nich	nemusíte	mať	
ani	 to	 najmenšie	 povedomie.	 Zrodenie	 planéty	
opíc	predstavuje	totiž	akýsi	reštart	idey	o	vláde	
inteligentných	 primátov	 a	 zároveň	 môže	 byť	
považované	za	prequel	doterajších	filmov.	Preto	
môžete	s	pokojným	svedomím	do	kina	nakráčať	
ako	 nepopísaný	 list	 a	 nebyť	 ani	 v	 najmenšom	
ukrátení	 o	 umelecký	 pôžitok.	 Jediným	 spo-
jovníkom	 Zrodenia	 s	 dnes	 už	 klasickou	 sci-fi												
z	roku	1968	je	iba	zopár	žmurknutí	pre	fanúšikov	
(vrátane	notoricky	známej	hlášky	„Daj	zo	mňa	
preč	 tie	 smradľavé	 paprče,	 ty	mizerná	 špinavá	
opica!“)	a	okrem	nich	sa	ide	úplne	nanovo.	Nová	
zápletka,	 noví	 hrdinovia,	 no	 a	 v	 neposlednom	
rade	počiatok	zničujúceho	konfliktu.	Opice	pov-
stávajú.	Ako	ich	revolúcia	dopadla?

	 Will	 Rodman	 je	 mladý	 vedec,	 ktorý	
pracuje	 v	 laboratóriách	 Gen-Sys	 a	 vyvíja	
revolučný	produkt	–	liek,	ktorý	umožňuje	mozgu,	
aby	 zvládol	 obnovu	 svojich	 buniek.	 Inak	 pov-
edané	–	Will	 je	veľmi	blízko	k	vyliečeniu	Alz-
heimerovej	 choroby,	 ktorou	 mimochodom	 trpí			
aj	jeho	otec	Charles.	Žiadny	liek	sa	však	nemôže	
dostať	 na	 verejnosť	 bez	 náležitého	 testovania,	
a	 preto	 je	Gen-Sys	 vybavené	 bohatou	 zásobou	
pokusných	 šimpanzov.	 Hlavným	 testovacím	
subjektom	je	šimpanzia	samica	Jasnoočka,	ktorá	
je	 však	 po	 neočakávanom	 prejave	 agresivity

ZRODENIE PLANÉTY OPÍC
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v	takejto	miere	fungoval	tak	bezchybne,	dokon-
ca	ani	u	Chrisa	Nolana	nie	a	to	už	je	rozhodne	
čo	 povedať.	 Scenár	 vynikajúco	 rozvíja	 hlavnú	
postavu	Caesara	 a	 ladne	 ho	mení	 z	 bezstarost-
ného	 a	 zvedavého	 šimpanza	 (jeho	 radovánky	
v	 sekvojovom	 lese	 svojou	 nespútanosťou	 ná-
padne	 pripomínajú	 disneyovského	 Tarzana)																													
v	 charizmatického	 vodcu,	 ktorý	 sa	 rozhodol	
vziať	osud	do	vlastných	rúk.	Wyattova	réžia	 je	
potom	úžasne	presná	a	 lusknutím	prstov	vháňa	
slzy	 do	 očí	 v	 emocionálne	 vypätých	 scénach							
a	zrýchľuje	krvný	obeh,	keď	dôjde	na	akciu	(je	
jej	oveľa	viac,	ako	ste	možno	čakali	a	je	naozaj	
skvelá	 a	 výhradne	 slúžiaca	 príbehu,	 čo	 je	 ob-
divuhodné).	Celé	 je	 to	na	dôvažok	korunované	
skvelou	monumentálnou	a	dunivou	hudbou	Pat-
ricka	Doylea.

 

	 Toto	všetko	by	ale	tak	dobre	nefungova-
lo	 nebyť	 fantastických	 hercov…	 teda,	 lepšie	
povedané	 jedného	 fantastického	 herca.	 Andy	
Serkis,	ktorý	vďaka	motion	a	performance	cap-
turingu	stvárnil	šimpanza	Caesara,	totiž	konečne	
prekonal	svojho	Gluma	z	Pána	Prsteňov.	Tento	
herecký	 chameleón	 predvádza	 v	 opičej	 koži	
tak	 neuveriteľnú	 paletu	 najrôznejších	 emócií,	
že	 som	 doslova	 sedel	 s	 otvorenými	 ústami																																
a	pohľadom	hltal	každé	jeho	drobné	gesto	a	výraz	
tváre.	Vskutku	 odzbrojujúci	 výkon,	 pričom	ale	
treba	pripísať	nemalé	množstvo	zásluh	aj	ľuďom	
z	 WETA	 Digital,	 ktorí	 si	 po	 oživení	 Na´vi															
z	Avatara	a	už	spomínaného	Gluma	môžu	opäť	
gratulovať,	 a	 zďaleka	nie	 len	 za	Caesara.	Film	
obsahuje	 aj	 ďalších	 nezanedbateľných	 opičích	
hrdinov,	 s	 ktorými	 má	 Caesar	 čo	 dočinenia,											
a	 všetci	 sú	 dokonale	 presvedčiví.	 Pri	 takej	
obrovskej	 pozornosti	 venovanej	 primátom	 je	
preto	 pochopiteľné,	 že	 James	 Franco	 ako	Will	
Rodman	 je	 v	 podstate	 iba	 vedľajšou	 postavou.	
Franco	 hrá	 svoj	 neprekvapujúci	 štandard,	 ale

BLBÁ	 (zdravíme	 Transformerov).	 Dosť	 do-
bre	 rozumiem	 tomu,	že	prvé	 štyri	vlastnosti	 sú											
v	horúcich	letných	mesiacoch	viac	ako	žiadané,	
ale	nikto	ma	neprinúti	uveriť	tomu,	že	diváci	si	
od	prázdninových	megafilmov	žiadajú	mozgovú	
vypláchnutosť.	Však	sa	len	pozrite	dajme	tomu	
na	 krasojazdu	 Christophera	 Nolana,	 ktorý	
natočil	filmy	Batman	začína,	Temný	rytier	a	na-
posledy	 Inception.	 Všetko	 nefalšovane	 drahé,	
epické	 letné	 filmy,	 avšak	 bezchybne	 natočené	
a	 hlavne	 INTELIGENTNÉ,	 s	 myšlienkou																																				
a	skvelo	napísané.	A	aj	napriek	 týmto	zdanlivo	
nepriateľským	faktorom	sa	z	nich	stali	megahity,	
oslavované	 diváctvom	 ako	 aj	 kritickou	 obcou.	
Prečo	 toto	 všetko	 ale	 spomínam	 v	 súvislosti							
so	 Zrodením	 planéty	 opíc?	 Už	 vám	 to	 určite	
došlo	–	tento	snímok	sa	totiž	do	kategórie	inteli-
gentných	 blockbusterov	 s	 nevídanou	 suvereni-
tou	zaradil.
 

	 Pritom	 už	 od	 ohlásenia	 predstavoval	
projekt	 veľkú	 neznámu,	 hlavne	 keď	 sa	 vezme									
na	 zreteľ	 tvorivý	 tým.	 Scenár	 obstaralo	 duo	
Amanda	Silver	–	Rick	Jaffa,	zodpovední	za	dva	
thrillery	 z	 deväťdesiatych	 rokov	 (Relic	 a	 Oko	
za	oko),	divácky	takmer	neznáme.	Situácia	bola	
rovnaká	aj	za	kamerou	–	na	režisérsku	stoličku	
zasadol	 Rupert	 Wyatt,	 s	 filmom	 The	 Escap-
ist	 na	 konte,	 ktorý	 (taktiež)	 skoro	 nikto	 nepo-
zná.	Všetky	 tieto	 filmy	 boli	 navyše	 hodnotené	
prinajlepšom	 priemerne.	 Preto	 je	 obrovským	
prekvapením,	aký	brilantný	počin	zo	spolupráce	
scenáristov	a	režiséra	nakoniec	vznikol.	Podari-
lo	 sa	 totiž	 niečo	 neobyčajné	 –	 hladučko	 skĺbiť	
adrenalínový	 akčný	 film	 so	 srdcervúcou	 osob-
nou	drámou,	pričom	si	 tieto	dve	 roviny	navzá-
jom	 nielenže	 neubližujú,	 ale	 ony	 sa	 navzájom	
brilantne	dopĺňajú	a	navyše	jedna	bez	druhej	nie	
sú	polovičaté.	Nikdy	som	nevidel	film,	ktorý	by	
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ako	 už	 	 spomínané,	 on	 ani	 nie	 je	 podstatný.	
Odohral	 si	 svoje	 a	 nič	 nepokazil,	 vďaka	 aj											
za	to.	To	John	Lithgow,	hoci	má	neporovnateľne	
menšiu	 úlohu	Alzheimerom	 postihnutého	 otca,	
je	už	iná	káva.	Fanúšikom	seriálu	Dexter	dobre	
známy	Trinity	stihne	zaujať	(a	dokonca	dojať!)	
aj	na	pôde	svojich	niekoľkých	minút.	V	obsadení	
figuruje	ešte	Freida	Pinto	z	Milionára	z	chatrče				
a	z	nadchádzajúcej	Vojny	bohov	v	úlohe	zverole-
kárky,	ale	 jej	postava	 je	úplne	zbytočná	a	slúži	
iba	na	naplnenie	kvóty	povinnej	love-story.	Jed-
iný	 scenáristický	 ústrel,	 ktorý	 ale	 chvalabohu	
preplával	filmom	bez	spôsobenia	škody.	
	 Zrodenie	planéty	opíc	je	u	mňa	skrátka	
zatiaľ	filmom	roka	a	vypálením	poistiek	takmer	
o	sile	vlaňajšieho	Inception.	Ak	chcete	navštíviť	
film,	kde	veľkí	roboti	nedemolujú	polku	plané-
ty	 a	 neprzní	 sa	 legenda	 o	 Harrym	 Potterovi,	
ale	kde	 sa	naopak	kladie	dôraz	na	 silu	príbehu																						
a	rozprávania,	lepšej	voľby	niet.

Matej Vojtko

Rise of the Planet of the Apes
(Zrodenie Planéty opíc)

Krajina pôvodu: USA
Produkcia: Twentieth Century Fox, Dune
                  Entertaiment
Dĺžka filmu: 105 min
Žáner: akčný, dráma, sci-fi, thriler

Scenár: R.Jaffa, A.Silver, P.Bouille
Réžia: R.Wyatt
Hudba: P.Doyle
Hrajú: James Franco, Andy Serkis, Brian       
          Cox, John Lightow, Sonja Bennet,
          Tyler Labine, Freida Pinto, Chelah
          Horsdal a ďalší
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	 Martin	 samozrejme	 pochopil,	 že	
našiel	 svoju	 zlatú	 baňu,	 a	 v	 jej	 ťažení	 úspešne	
pokračoval	ďalšími	dvoma	dielmi	ságy	“A	Song	
of	Ice	and	Fire”.	Celkovo	sa	jej		po	svete	predalo	
15	miliónov.	Všetko	vyzeralo	ideálne	až	do	roku	
2005,	 kedy	 sa	 fanúšikovia	 konečne	 po	 piatich	
rokoch	dočkali	štvrtej	časti	„A	Feast	for	Crows”.	
Piata	mala	vyjsť	čoskoro.	No	až	tohtoročný	tel-
evízny	seriál	vyburcoval	jej	vydanie.
 

	 Cesta	 k	 seriálu	 nebola	 jednoduchá.	
Spočiatku	prichádzali	ponuky	na	film,	ktoré	au-
tor	 pre	 nedostatok	 priestoru	 odmietal.	Až	 kým		
za	ním	koncom	roka	2006	neprišli	 zástupcovia	
HBO	 a	 neponúkli	 koncept	 seriálu.	 Ten	Martin	
neodmietol,	 dokonca	 sa	 rozhodol	 zužitkovať	
svoje	 hollywoodske	 skúsenosti	 a	 participovať																
na	scenári	a	produkcii.	HBO	na	projekt	vyčlenila	
50	až	60	miliónov	dolárov,	čo	už	mohlo	znamenať	
pekné	zázemie.	
	 Nasledujúcich	päť	rokov	sa	o	seriáli	ob-
javili	mnohé	informácie	aj	dezinformácie.	Nasle-
dovali	 trailery,	 tesne	pred	premiérou	prvých	15	
minút	kompletne	na	nete	–	a	nirvána	fanúšikov	
televíznych	 seriálov.	Až	 to	 konečne	 17.	 apríla	
2011	vypuklo.	A	hneď	prvá	 epizóda	naznačila,	
že	doterajšie	 šialenstvo	 	nebolo	vôbec	od	veci.	
Spojili	sa	to	najlepšie	z	televízie	(ako	to	už	HBO	
veľa	 krát	 dokázalo,	 ide	 o	 kvalitne	 vykreslené	
postavy,	 zaujímavé	 dialógy,	 vťahujúcu	 atmos-
féru,	dôveryhodné	prostredie	a	odvahu	ukázať	

	 Na	 počiatku	 bolo	 slovo.	 Písané	 slovo.				
Z	rúk	Georgea	R.	R.	Martina.
	 Tento	autor	prekonal	v	rámci	svojej	tvor-
by	obrovský	vývoj.	Keď	ho	šéfredaktor	časopisu	
Analog	Ben	Bova	presadil	medzi	elitu	sci-fi	au-
torov,	písal	hlavne	space	operu.	Asi	najznámejšia	
z	 tohto	obdobia	 je	„Pieseň	pre	Lyu“,	aj	keď	za	
„Piesočníkov“	získal	Huga	aj	Nebulu.	Do	roku	
1983	 napísal	 svoje	 prvé	 štyri	 romány,	 scifíčka	
„Dying	 of	 the	 Light”	 a	Windhaven	 (ten	 spolu	
s	Lislou	Tutle),	upírčinu	“Fevre	Dream”	a	mix	
hororu,	detektívky	a	fantasy	“The	Armageddon	
Rag”.	V	 roku	 1986	 ešte	 publikuje	 scifi	 román	
“Tuf	 Voyaging”,	 pospájaný	 z	 poviedok.	 No									
v	tomto	období	sa	už	venuje	hlavne	Hollywoodu	
(obnovená	“The	Twilight	Zone”	a	serial	“Beauty	
and	 the	Beast”)	 a	 sérii	 postvojnových	 scifi	 an-
tológií,	usadených	v	zdieľanom	svete	Wildcards.	
 

	 S	novými	románmi	prichádza	až	v	roku	
1996.	A	 je	 to	 totálny	obrat	 v	 jeho	 tvorbe.	His-
torický	román	vo	vymyslenom	svete,	jemne	do-
plnený	prvkami	fantasy	–	to	je	základná	charak-
teristika	diela	“A	Game	of	Thrones”.	A	Martin	
udrel	 hlinec	 po	 hlavičke.	Hlad	 po	 novom	 type	
fantasy	 priniesol	 knihe	 komerčný	 aj	 umelecký	
úspech.	 Navyše,	 ako	 pripomínajú	 editori	 an-
tológie	“Meče	a	temná	magie”,	znamenala	pre-
lom	a	priniesla	zástup	autorov,	ktorí	sa	vymanili	
z	 tradičných	 fantasy	 postupov,	 no	 stale	 zostali	
čitateľovi	klasickej	vetvy	tohto	žánra	blízki.

GAME OF THRONES
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	 Veľká	 časť	 financií	 HBO	 bola	 veno-
vaná	na	obsadenie	postáv.	Neda	Starka	hrá	Sean	
“Boromir“	Bean	a	hrá	ho	výborne,	kombinácia	
krutosti	a	čestnosti	je	z	jeho	podania	maximálne	
uveriteľná	až	prirodzená.	Jeho	manželku	Catelyn	
stvárňuje	Michelle	Fairley,	severoírska	väčšinou	
shakespearovská	herečka,	no	vidieť	ste	ju	mohli	
aj	vo	filme	The	Others,	posledných	dvoch	pot-
terovských	 filmoch	 či	 v	 kultovom	 seriáli	Mis-
fits.	 Pre	 niekoho	 najlepší	 výkon	 v	 seriáli	 však	
podáva	Peter	Dinklage	v	úlohe	Tyriona	Lannis-
tera	-	prebojoval	sa	na	pozíciu	trpasličieho	herca	
číslo	1.	Lena	Headey	 (Terminator:	The	 ,	Sarah	
Connor	 Chronicles	 )	 ,	 Nikolaj	 Coster-Waldau	
(Kráľovstvo	nebeské)	a	Jason	Momoa	(Stargate	
Atlantis,	nový	Conan)	podávajú	v	úlohách		Cer-
sei,		Jaimeho	a		Droga	tiež	kvalitné	výkony.
 

	 Domovskej	 stanici	 stačili	 dva	 diely										
na	 to,	 aby	 seriál	 obnovila	 na	 druhú	 sériu.	A	 to	
ešte	nemohla	tušiť,	že	o	pár	týždňov	bude	každý	
diel	 pozerať	 14	 miliónov	 divákov.	A	 že	 seriál	
získa	13	nominácií	na	Emmy.	Ak	by	vás	ani	ti-
eto	 čísla	 nepresvedčili	 o	 jeho	 kvalite,	 dovolím											
si	 citovať	 status	 Juraja	 Červenáka	 po	 pozretí	
pilotného	 dielu:	 „Tak	 dlho	 sa	 stierali	 rozdiely	
medzi	 telkou	a	kinom,	až	si	emancipovaná	 tel-
ka	 jedného	 dňa	 vykasala	 sukne,	 čupla	 si	 nad																			
na	 lopatkách	 ležiace	 kino	 a	 našťala	 mu	 rovno			
do	neveriacky	rozďavenej	huby.“

Martin Králik

to,	 čo	 iné	 seriály	 nemohli)	 s	 tým	 najlepším												
z	modernej	fantasy,	preskúšanom	v	Martinovych	
knihách.	
	 Nebudem	písať	príbeh.	Kto	chce,	pozná,	
kto	 nepozná,	 môže	 si	 prečítať	 hocikde.	 Ide											
o	prvotriedny	historický	 román	so	všetkým,	čo	
k	nemu	patrí,	trochu	obohatený	o	jemné	fantasy	
prvky	a	zasadený	do	zaujímavého	sveta.	Základ	
jeho	odlišnosti	je	fungovanie	ročných	období	–	
leto	zvyčajne	trvá	veľmi	krátko,	zima	niekoľko	
rokov	 a	 dokáže	 toho	 veľa.	 Všetci	 sa	 jej	 boja					
a	 aj	 preto	 je	 sloganom	 seriálu	 „Winter	
is	 coming“.	 Svet	 seriálu	 je	 rozdelený	 na	 dve	
časti,	 na	 sever,	 kde	 sa	 nachádza	 obávaný	Múr	
strážený	 Nočnou	 hliadkou,	 a	 divoký	 juh,	 plný	
domorodých	 kmeňov.	Mocensky	 svet	 ovládajú	
panovnícke	rody,	rôzne	prepletené.	Pre	doterajší	
príbeh	boli	dôležité	dva	–	Starkovci,	šľachtický	
rod	 zo	 severu,	 a	 Lannisterovci,	 nedávno	 zos-
adený	 kráľovský	 rod.	 Pnutie	 medzi	 nimi	 tvorí	
hlavnú	 kostru	 príbehu	 prvej	 série.	 Ten	 sa	 točí	
okolo	Edwards	„Nedda“	Starka,	jeho	ženy	Cate-
lyn	a	piatich	detí.	
 

	 Najzaujímavejšou	 postavou	 Lannister-
ovcov	je	trpaslík	Tyrion	Lannister,	nazývaný	aj	
Impom.	Je	dostatočne	zvrhlý,	aby	bol	odporný,	
a	 dostatočne	 čestný,	 aby	 si	 ho	 divák	 obľúbil.	
Vrcholne	zaujímaví	sú	aj	jeho	súrodenci,	Jaime	
Lannister	a	kráľovná	Cersei,	ktorí	majú	spoločné	
viac	ako	sa	u	slušných	rodín	patrí.	Ostatné	rody	
zatiaľ	patrili	viac	menej	k	pozorovateľom	či	iba	
spomínaným.	 Len	 na	 východe	 sa	 ešte	 ukazuje	
Daenerys	 Targaryen,	 ktorá	 sa	 stala	 manželkou	
vodcu	 národa	 Dothraki,	 khala	 menom	 Drogo		
Naopak,	zaujímavých	je	pár	nešľachtických	pos-
táv,	 napríklad	 Samson	 Tarly,	 ktorý	 sa	 pridáva	
k	 Nočnej	 hliadke	 ako	 obyčajný	 sedliacky	 syn,	
no	 vyrastie	 na	 skutočne	 pozoruhodnú	 postavu.
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Hviezdy Stargate a steampun-
ková fantasy
 
	 Už	úvodná	scéna	nazančuje,	o	čom	serial	
bude.	 Bojovníčka,	 vlci,	 horriblovské	 okluliare,	
bullet	 time.	 Znaky	 súčasnej	 fantasy	 (knižnej,	
filmovej,	seriálovej,	hernejv	akejkoľvek	podobe	
Presnejšie	-	moderný	fantasy	steampunk	tak,	ako	
má	byť.
	 Nasledujú	ďalšie	 klišé	 –	mapa	 s	 pove-
domými	názvami	typu	Asgard	či	Vanir,	do	pre-
hliadky	ktorej	je	rozprávaný	príbeh	kráľovstva.				
V	 ňom	 zlá	 náboženská	 sekta	 prekazila	 koru-
nováciu,	 vyvraždila	 královsku	 rodinu	 a	 dos-
adila	vlastnú,	krvilačnú	kráľovnú.	Tá	sa	neskôr	
snaží	 vzoprieť.	Našou	hrdinkou	 je	 samozrejme	
popoluška,	 ktorá	 má	 nárok	 na	 trón,	 znamenie	
vypálené	 na	 pleci,	 sektu	 v	 pätách	 a	 bojového	
vlka	 za	 strážcu.	 Čo	 by	 to	 ale	 bola	 za	 fantasy,	
keby	v	tom	Riese	(áno,	tak	sa	volá	naša	hrdinka)	
bola	sama.	Niekde	je	nejaký	odboj,	ktorý	o	nej	
vie	a	hľadá	ju.	
 

 

	 Toľko	 prvá	 epizóda.	 Nápadov	 je																
v	seriáli	dosť	-	od	temnej	nemocnice	(zvláštnej	
nie	 len	 tým,	 že	 ženy	 rodia	 v	 rovnakom	 me-
siaci)	 cez	 spôsob	 dopravy	 (vducholode)	 až	 po	
premieňanie	 detí	 na	 zombíkov	pomocou	kovo-
vej	 masky.	 Zaujímavé	 je	 aj	 “grafické”	 spraco-
vanie.	 Steampunk	 každým	 kúskom,	 budovy,	
oblečenie,	 predmety.	 Atmosferické	 flashbacky																																																	
a	sny.		No	a	nájdu	sa	aj	spočiatku	rušivé	momenty..	
Spomínaná	kovová	maska	s	hadičkami,	zvláštna

steampunková	 kombinéza	 a	 hlboký	 chrapľavý,	
takmer	 blackmetalový	 hlas	 šéfa	 sekty	 versus	
kovbojské	 klobúky	 a	 mefiánske	 plášte	 jeho	
goríl.	 Melodramatické	 vyznávanie	 sa	 mrchy	 –	
kráľovnej	 do	 rodinnej	 fotky.	Do	 toho	všetkého	
jej	 nacvičovanie	 ázijských	 bojových	 umení	 či	
temné	rituály	a	intrigy	miestneho	náboženského	
kultu.	 Nechýba	 rodinná	 tajomstvo	 a	 záverečná	
masová	bitka..
 

	 V	 roku	 2009	 vyšlo	 na	 stránke	 seriálov	
päť	 dielov	 prvej	 sezóny,	 ešte	 iba	 pod	 názvom	
Riese.	Na	odvysielanie	bolo	o	rok	pripravených	
nových	päť	častí	ako	ďalšia	séria.	Už	po	úvodnej	
epizóde	tejto	sezóny	ho	však	kúpila,	rearanžovala	
a	ako	jednu	desaťdielnu	sériu	na	svojej	stránke	
stanica	 SyFy,	 pričom	 za	 rozprávačku	 dosadila	
Amandu	Tapping	(SG1,	Sanctuary).	Riese:	Kin-
doms	Falling,	ako	serial	nazvala,	 je	 tak	ďalším	
webovým	 projektom	 ľudí	 okolo	 Stargate	 pre	
Syfy.	 Príbeh	 rozpráva	 Amanda	 (a	 občesrtvuje	
ho	poznánkami	typu	“Bohužel	pro	Sektu	a	Am-
aru	 byla	 princezna	 stále	 naživu.	Riese	 to	měla	
ve	zvyku...”),	 hlavnú	záporáčku	 stvárňuje	Sha-
ron	 Taylor,	 šéfom	 sekty	 je	 Ben	 Cotton	 (obaja	
Stargate:	Atlantis),	 jej	 členom	Patrick	Gilmore	
(SGU).	 Hlavnú	 predstaviteľku	 hrá	 pôvabná	
Christine	Chatelai,	ktorá	má	okrem		epizodick-
ých	úloh	v	Supernatural	či	Smallville	za	sebou	
aj	vedľajšie	postavy	v	„40	dní	a	40	nocí“	či	pr-
vom	„Neyvratnom	osude.“	Ďalej	môžete	poznať

RIESE: KINGDOM FALLING
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Game of Thrones
(Hra o tróny)

Krajina pôvodu: USA
Lokácie: Írsko, Malta,Severné Írsko,

              Maroko
Produkcia: HBO, Managment 360
Dĺžka epizódy: 60 min
Žáner: dobrodružný, dráma, fantasy

Scenár: George R.R:Martin
Réžia: D.Minahan, A. Taylor, T.Van Petten,
           B.Kirk
Hudba: R.Djawadi
Hrajú:Sean Bean, Mark Addy, Jamie Sives,
          Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, 
          Peter Dinklage, Jason Momoa, Iain
          Glen, Ron Donachie, Julian Glover,
          Michelle Fairley, Jack Gleeson, Alfie 
          Allen, Emilia Clarke, Sophie Turner,
          Maisie Williams, Aidan Gillen, Richard
          Madden, Kit Harrington, Conleth Hill,
          Isaac H.Wright, Ian McElhinney, Rory
          McCann, Donald Sumpter, Jerome
          Flynn a ďalší

Sérií: 1 (2011-)
Epizód: 10

Riese: Kingdom Falling
(Riese)

Krajina pôvodu: Kanada
Lokácie: Kanada
Produkcia: Riese Productions
Dĺžka epizódy: 6-11 min
Žáner: akčný, steampunk, sci-fi, fantasy

Scenár: R.Copple, K.Kiff, M.Valdez Lopez,
              A.Ciccarelli
Réžia: K.Kiff, N.Humphries
Hrajú: Christine Cahtelain, Amanda Tapping,
           Ben Cotton, Sharon Taylor a ďalší

Sérií: 1 (2010)
Epizód: 10

Alessandra	Julianiho	(Gaeta	z	Galacticy)	či	Al-
lison	Mack	(Chloe	Sullivan	v	Smallvile).	Seriál	
vytvorila	a	prvých	päť	epizod	režírovala	Kalee-
na	Kiff,	herecká	hviezdička	80-kových	sitcomov	
a	 producentka	 oceňovaných	 krátkych	 filmov	 –	
spolu	s	ďalšim	tvorcom	kraťasov	Ryanom	Cop-
pleom.	Celý	film	bol	nakrúcaný	systémom	Red	
ONE,	ktorý	som	spomínal	pri	Sanctuary	a	odvt-
edy	bol	použitý	napr.	vo	filmoch	„District	9“	či	
„Sociálna	 sieť“.	Že	ho	nenakrútili	 zle,	 dokladá	
aj	 Streamy	 za	 najlepšiu	 kameru	 a	 nominácie											
za	 strih,	 výpravu	 a	 zahraničný	 seriál	 (oficiálne	
je	 kanadský).	Riese:	Kindoms	 Falling	 je	 jeden	
z	prvých	webseriálov,	ktorý	má	v	obsadení	zvi-
eratá.

 

	 Steampunk	 žije	 a	 “Riese:	 Kingdom	
Falling”	je	toho	ďalším	(po	napr.	steampukovej	
episode	 Castlea)	 dôkazom.	 Pre	 iPhone	 vznikla							
na	jeho	základe	hra,	ktorej	prepožičala	hlas	Feli-
cia	Day	(nie	je	to	prvá	hra	podla	seriálu	–	jedno-
duchú	onlinu	hru	pustili	počas	prvého	vysielania	
tu:	 http://www.thesectishere.com/).	 Snom	 tvor-
cov	 však	 samozejme	 je	 dostat	 seriál	 na	 obra-
zovky	televízorov	bez	internetového	pripojenia.	
Určie	nie	sú	ďaleko	od	cieľa.

Martin Králik
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EDGE OF SANITY
CRIMSON

	 Osoba,	 ktorá	 je	 zodpovedná	 za	 vznik	
tohto	 dielka,	 sa	 volá	 Dan	 Swanö.	 Dan	 je	
švédsky	 hudobník,	 producent	 a	 workoholik,	
ktorý	má	okrem	svojej	domovskej	kapely	(Edge	
of	 Sanity)	 na	 konte	 účinkovanie	 v	 desiatkach	
projektov	 (Bloodbath,	Nightingale...)	 a	pravde-
podobne	drží	rekord	v	počte	hosťovaní	na	met-
alových	 albumoch,	 ktoré	 vyšli	 na	 Európskom	
kontinente.	Prevažne	ako	 spevák,	 sem-tam	ako	
gitarista.	 Album	 Crimson	 považuje	 väčšina	
fanúšikov	 za	 jeden	 z	 najvydarenejších	 počinov	
v	 jeho	 bohatej	 diskografii.	 Pritom	 sa	 nejedná											
o	 klasickú	 dosku	 ale	 pomerne	 netradičný	 ex-
periment	–	album,	ktorého	obsah	 tvorí	 len	 jed-
iná,	40	minútová	skladba.	A	po	textovej	stránke	
je	to	navyše	čistá	„scifárina“.	S	libretom	k	tejto	
ambicióznej	nahrávke	pomáhal	Danovi	gitarista	
Andreas	Axelsson.	
	 Príbeh	sa	 rozhodli	umiestniť	do	bližšie	
nešpecifikovanej	 budúcnosti,	 v	 ktorej	 ľudstvo	
stratilo	schopnosť	plodiť	deti,	a	za	 jeho	hlavnú	
hrdinku	 zvolili	 zázračne	 narodenú	 kráľovskú	
dcéru.	 Dievčinu,	 ktorá	 je	 od	 začiatku	 pre	
všetkých	 prísľubom	 nádeje,	 však	 čaká	 ťažký	
osud.	 Strata	 rodičov,	 nedobrovoľný	 vstup																																				
do	odboja,	krvavé	zápolenie	o	moc	i	zahrávanie	
sa	 s	 nečistými	 magickými	 silami	 –	 to	 všetko	
vedie	k	tomu,	že	napokon	zlyháva.	Je	oslepená																				
a	 uväznená	 v	 karmínovom	 tanku,	 do	 ktorého	
sama	zatvárala	svojich	nepriateľov.	
	 Album	 Crimson	 je	 v	 rámci	 Danovej	
tvorby	jedinečný	nielen	konceptom	a	námetom,	
ale	 i	 hudobne.	 Štýlovo	 sa	 jedná	 pomerne	 zau-
jímavú	 zmes.	 Keďže	 vyšiel	 pod	 hlavičkou	
Edge	 of	 Sanity,	 hudbe	 samozrejme	 dominuje	
death-metal.	I	keď	ten	melodickejší	a	v	mnohých	
pasážach	zastúpený	vlastne	iba	záhrobným	spe-
vom.	Okrem	neho	tu	ale	nájdeme	i	mnohé	doo-
mové	pasáže,	nemálo	gotiky	(podobnosť	so	Sis-
ters	of	Mercy	miestami	až	zamrazí)	a	hlavne	veľký	
vplyv	progresívneho	hard	rocku	rokov	70-tych.	
Takýto	popis	by	možno	mohol	vyvolať	dojem,	že
sa	 jedná	 o	 nejaké	 symfonické	 orgie.	 Opak	 je	
však	 pravdou.	 Hudba	 je	 veľmi	 civilná	 –	 stojí

prevažne	na	gitarách,	base	a	bicích,	a	len	občas	
je	ozvláštnená	hrou	na	akustickú	šesťstrunovku	
alebo	 piano.	 Najrozmanitejším	 nástrojom	 je	 tu	
spev.	Dan	strieda	rozličné	farby	svojho	hlasu	–	
od	čistých	až	po	murmur	(na	pomoc	s	vokálnymi	
partami	 si	 dokonca	 prizval	Mikaela	Åkerfeldta	
z	 Opeth)	 a	 dokonale	 ich	 prispôsobuje	 atmos-
fére	 príbehu	 a	 nálade	 hudby.	 To,	 čo	 ale	 robí	
album,	 alebo	 ak	 chcete	 skladbu	 výnimočnou,	
je	 jej	kompozičná	 stavba.	Žiadny	z	hudobných	
motívov	 sa	 tu	 neopakuje	 –	 ak	 teda	 nerátame	
3-4	 nosné	 patterny,	 ktoré	 by	 sa	 možno	 dali	
nazvať	 refrénmi,	 keby	 sa	 ich	 prvky	 neustále	
neobmieňali	 a	 ako	 celok	 nepostrádali	 nevyh-
nutnú	prvoplánovosť,	ktorú	refrén	zvyčajne	má.	

	 Motívy	 sa	 vrstvia	 jeden	 na	 druhý,	
zvyčajne	na	seba	nadväzujú,	postupne	sa	rozví-
jajú,	inokedy	však	vletia	do	rastúcej	stavby	ako	
demoličná	 guľa	 a	 spôsobia	 zaujímavý	 zvrat,	
čo	 robí	 nahrávku	 mimoriadne	 dramatickou.															
A	neopakovateľnou.	Darmo,	keď	sa	Dan	pokúsil	
po	 siedmych	 rokoch	 vstúpiť	 do	 tej	 istej	 rieky	
(pokračovanie	príbehu		vyšlo	pod	prostým	náz-
vom	Crimson	 II),	 tak	magicky	 fungujúcu	 nah-
rávku	sa	mu	už	stvoriť	nepodarilo.

Dušan Fabián
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 * Fantázia Online	 (FOL)	 uverejnila	
krásny	 seriál	 jedného	 z	 najaktívnejších	 slov-
enských	 scifistov	 predchádzajúcej	 generácie	
Vlada Srpoňa.		V	desiatich	dieloch	pod	spoločnou	
hlavičkou	“Scifistova púť“	priblížil	svoju	dráhu	
fanúšika,	organizátora	a	spoluzakladateľa	Slov-
enského	 syndikátu	 autorov	 fantastiky.	 Veľmi	
hodnotné	sú	aj	jeho	spomienky	na	minulý	režim	
v	 rôznych	 netradičných	 situáciách.	 Posledný	
diel	 spolu	 s	 linkami	na	predchádzajúce	nájdete	
na	http://tinyurl.com/3vcmt4m

	 *	 Jeden	 seriál	 na	 FOL	 skončil,	
druhý	 začína.	 Šéfredaktorka	 stránky	 Al-
exandra	 Pavelková	 tu	 zverejňuje	 svoje	
články,	 ktoré	 písala	 pre	 Pevnost	 pod	 názvom	
“Spisovateľská alchýmia”.	 Prvý	 diel	 o	 desi-
atich	 chybách,	 ktoré	otrasú	kariérou	nádejného	
spisovateľa,	si	môžete	prečítať	na	http://tinyurl.
com/6dgyfog	

	 *	 Na	 výborné	 seriály	 sme	 zvyknutí	 aj	
od	 asi	 najkvalitnejšej	 americkej	 stránke	 o	 SF	
tor.com	 (mimochodom,	 najlepšie	 platiaci	 mé-
dium	 pre	 autorov	 poviedok).	Autorka	Jo Wal-
tonová tam	 už	 takmer	 rok	 predstavuje	 jednot-
livé	 ročníky	 diel,	 nominovaných	 na	 Huga.	 V	
čase	 písania	 tohto	 článku	 bola	 na	 roku	 2000.	
Prehľad	 seriálu	 sa	 nachádza	 na	 http://tinyurl.
com/3mac58v

	 *	 Veľmi	 zaujímavý	 vývoj	 malo	 sa-
mostatné	 publikovanie	 novely	 Orsona Scot-
ta Carda	 “Hamlet’s	 Father”	 malým,	 no	
veľmi	 úspešným	 vydavateľstvom	Subterranean	
Press.	 Redaktor	 stránky	 Rain	 Taxi	 Review	 of	
Books	William	Alexander		toto	prepísanie	klasick-
ého	Shakespearovho	príbehu	nazval	nočnou	mo-
rou	z	vitriolóvej	homofóbie.	Jeho	recenziu	nájdete	
na	 http://tinyurl.com/3o3ed4u.	 Reagoval	 aj	
majiteľ	 vydavateľstva	 Bill	 Schafer	 (http://tiny-
url.com/43s2u5j).	 Spomenul	 množstvo	 mailov,	
ktoré	 vydavateľstvo	 kvôli	 publikovaniu	 tohto	
textu	dostalo,	a	ubezpečuje,	že	sa	všetkými	reak-

ciami	budú	seriózne	zaoberať.	Dokonca	nahovára	
čitateľov	na	ďalšiu	spätnú	väzbu	pre	vydavateľstvo.

	 *	Na	záver	rada,	ak	neviete,	čo	si	kúpiť	
na	 čítanie.	 Pomôže	 vám	Sarden.	 Septembrové	
“pecky”	sa	tu	vyberajú	hneď	v	dvoch	článkoch	
.	 Michal	 “Majkl”	 Pavlič	 ponúka	 pripravo-
vané	 novinky	 Joea	 Abercrombieho,	 Dana	
Simmonsa	 aj	 českého	 autora	 Jana	 Dobiáše	
(http://tinyurl.com/6a9myya).Jan“Pechy”	
Pechanec	 zase	 upozorňuje	 (http://tinyurl.
com/5wyovl9)	 na	 pripravovanú	 zbierku	 Poula	
Andersona	“Vítězové”	a	román	Malý	bratr	Cory	
Doctorowa.	Aj	on	odporúča	novinku	z	domácej	
produkcie,	druhý	román	Míly	Linca	“Mrtví	muži	
netančí”.	 Ide	o	pokračovanie	 jeho	debutu	“Stín	
Černého	hvozdu”.

Martin Králik




