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Fantastická Ukrajina

Úvodník

Milí čitatelia,

možno poznáte situácie, keď cítite toľko negatívneho, že musíte spraviť niečo pozitívne, 
aby ste to aspoň trocha vyrovnali. Ja som získal ten pocit na Martina minulého roku. Práve 
oznámili, že umrel Meky Žbirka, nemocnice boli plné pacientov s covidom, výhľad iba horší. 
Jednou z najnaplnenejších bola žilinská nemocnica. Tak som si vymyslel, že urobím crowd 
fundingom podporenú antológiu slovenských poviedok, výťažok z ktorej by šiel nemocnici 
a tá by si za to niečo kúpila. 

Prešli Vianoce, covid ustúpil, začalo to vyzerať lepšie, no mňa tá myšlienka stále držala. 
Potom prišiel 24. február a nič už nebolo ako predtým. Trvalo asi mesiac, kým som si 
uvedomil, že koncept tej antológie je dobrý, no hlavnú myšlienku treba zmeniť. A asi aj 
spojiť s popularizáciou ukrajinskej fantastiky.

Poslednú časť skladačky dodal kamarát Jožko Hucman. Spolu s kolegyňami 
z občianskeho združenia „Pod krídlami anjelov“ chodí od začiatku invázie variť na hranice 
ukrajinským utečencom, neskôr im nakupovali jedlo a lieky. Napísal dojímavý status 
o rôznych osudoch, ktoré mu naši susedia rozprávali. A bolo jasné, kam peniažky pôjdu.

Pred 15 rokmi, keď som sa intenzívnejšie zaujímal o ruskú (vlastne postsovietsku) 
fantastiku, odoberal aj elektronickú verziu ich hlavného časopisu Esli. Zostalo mi odvtedy v 
hlave meno Henry Lion Oldie, čo sú dvaja ukrajinskí spisovatelia, ktorí nielenže vydali plno 
románov, ale boli aj organizátormi scény. Skúsil som si ich nájsť na Facebooku a ich prístup 
bol čistá bomba. Poviedky, ktoré si tu prečítate, vybrali spomedzi asi tridsiatich, ktoré nám 
autori vďaka ich osloveniu poslali. Oldie získali aj maličké medajlóniky, aby sme sa trochu 
o autoroch aj niečo dozvedeli. A preto oni jediní majú v antológii dve poviedky.

Tento úvodník píšem počas veľmi úspešneho víkendu ukrajinskej armády, keď 
oslobodila veľkú časť okolia mesta Charkov, v ktorom Oldie do vojny žili. Držíme im palce, 
aby ich krajina bola oslobodené a Charkov obnovený, aj keď to bude vlastne od piky. 
A ďakujeme všetkým, ktorí nám s týmto projektom pomohli. Na internete, na Ukrajine aj 
na Slovensku. Sláva Ukrajine!
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Moanha
H. L. Oldie 

Henry Lion Oldie je spoločný pseudonym Dmitrija Gromova a Olega Ladyzhenského. Do 
roku 2022 sa predalo približne 2 milióny výtlačkov ich kníh.
Oleg Ladyzhensky sa narodil 23. 3. 1963 v Charkove na Ukrajine. V roku 1980 sa zapísal do 
Charkovského kultúrneho inštitútu ako študent katedry divadelnej tvorby, ktorý v roku 
1984 absolvoval. V tom istom roku sa oženil a o rok neskôr sa stal otcom. V rokoch 1984 až 
1999 pracoval ako režisér, má na konte viac ako desiatku inscenácií. Okrem toho je hlavným 
inštruktorom školy Goju Ryu Karate v Charkove (Oleg má čierny opasok – 2. dan v Goju Ryu 
Karate-do) a rozhodcom plnokontaktného karate na Ukrajine. Má rád jazzovú hudbu.
Dmitrij Gromov sa narodil 30.03.1963 v Simferopole na Ukrajine. V roku 1969 sa jeho rodina 
presťahovala do Sevastopolu a v roku 1974 do Charkova. V roku 1980 sa Dmitrij zapísal na 
Charkovský polytechnický inštitút ako študent Katedry anorganickej chémie a promoval 
tam v roku 1986. Dmitrij pracoval ako chemik vo Vedecko-výskumnom ústave chémie. 
Oženil sa v roku 1989. V tom istom roku sa mu narodil syn. Od roku 1992 do roku 1994 
pracoval ako redaktor. Od roku 1976 píše Dmitrij Gromov science fiction a fantasy. Jeho 
poviedka „Súradnice smrti“ na Ukrajine vyšla v roku 1991. Má čierny opasok (1. dan) v Goju 
Ryu Karate-do. Obľubuje tvrdú rockovú hudbu (najmä Deep Purple).
Na Eurocone 2006 získali H. L. Oldie titul Najlepší európsky spisovateľ SF & Fantasy roku 
2006. Od roku 1991 do roku 2022 publikovali viac ako 270 kníh, vrátane dotlačí a prekladov. 
Viac ako 70 z nich boli prvé vydania a antológie. Doteraz im vyšlo viac ako 40 románov, 
14 noviel a viac ako 70 poviedok.
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Je tá, čo plodí dobro, kreuje všetko príjemné.
V tom slove tkvie dáka niť, čo láka, náznak ohlasu fláut prázdna, príchuť 

lepkavej mliečnej karamelky, zakázanej a preto najsladšej na svete. Pamätáte? 
Moan-há... opája vôňa jazmínu, roztopašne sa rúti do slanej arómy mora, južného 
slnka, besného démona potu, sýti sa brieždení, zľahka sa dotýka desaťtisícmi 
hrejivých prstov, mrmlavo mrnčí na celú báň:

„Moááá...“
Počujete?
A je to ešte záhada, ktorá primäje srdcia vtáčat chvieť sa v dlaniach, predvída 

zázrak.
Cítite?
A volali ju presne takto – pochopil som to na prvý pohľad. 

* * *

V ten deň som sa prebudil hodne skôr než obvykle a bol som pevne presvedčený, 
že sa stane zázrak. Takto sa prebúdzajú deti v deň svojich narodenín; žiaľ rokmi 
vnímanie sviatku matnie, zastrie ho huňatý prach: sťaby sa minca zakotúľala pod 
diván, aby tam meravá uviazla v štrbine medzi dlážkou a lištou parkiet na dlhé 
roky. 

Potichu, aby som nikoho nezobudil, som sa obliekol a vykĺzol na ulicu. 
Nohy ma samy zaniesli správnym smerom. Vôbec som sa preto nezačudoval, 

keď som ju zazrel. Zázrak sa musel udiať – a tak sa udial. 
Chápete?
Hovela si pri vchode do parku, bez ostychu sa rozvaľovala na chodníku a čakala.
Čakala ma. 
Podal som sa bližšie a uvelebil som sa k nej.
„Ahoj, Moanha,“ povedal som.
Štipôčku prižmúrila oči, uštedrila mi svoj očarujúci úsmev. 
„Moanha... smiem...“
„Hej.“
Natiahol som ruku a prvýkrát som sa dotkol pruhovaného zázraku menom 

Moanha. 
Áno, sú to tigre.
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Prečo nás tak znepokojujú, strhávajú do víru vášní, poblúznia, čo nás, 
neduživých degenerátov opičej rasy vábi a láka k mocným dravcom? Prahneme 
ich zazrieť aspoň jedným okom, postáť vedľa, trebárs na druhej strane mreží, ktorá 
nás od nich delí, ale tak, aby sme boli blízko, spolu...

Cítite to vari inak?
Pamätám si nádherný hrejivý smútok a žiaru Saroyanovej novely Tracyho 

tiger. Ako chlapec som sa do nej pohružoval a aj keď som vyrástol, veľakrát som 
vyťahoval z police ošúchaný zväzoček: zakaždým sa mi na moment prinavrátil 
ten detský pocit, že sa dotýkam zázraku. A čo až neľudsky jednoduché, šialeným 
vytržením predchnuté verše Wiliama Blakea? 

‚Tiger, tiger, burning bright, 
In the forest on the night‘ 1

Svojho času ma ohromili, otvorili mi čarovnú bránu! Alebo, už sa nepamätám 
čia, poviedka Automatický tiger2. Alebo Tiger pre Malgudi od R.K. Narayana?3 

Prípadne drobná miniatúra, obrázok, na ktorom tigre vôbec nie sú také, ako sa 
nám zdajú. 

Lovci tigrov v sieti slov: sme jednej krvi vy a ja. 

Sedeli sme teda vedľa seba. Dívali sme sa, ako vychádza slnko. Vstrebávali sme 
jeho lúče a radostná trýzeň nás neopúšťala: naopak, silnela, nútila ma pomknúť 
sa k nej, objať krk...

Vedel som, že... smiem. 
Smel som tak sedieť a mohol som hladiť mäkkú, počudovaniahodne hodvábnu 

srsť, smel som sa uškrnúť, keď na mňa z času na čas potmehúdsky zaškúlila 
zeleným okom. Hej, hej nie o nič menej než vám jasné, že tigre majú oči žlté, lenže 
moja Moanha mala zelené so šibalskými zlatistými iskričkami.

Veď som vám už predsa vravel: Moanha je zázrak.
1  Prvé dva verše básne „The Tyger“ od anglického preromantického básnika Williama Blakea, 
uverejnenej po prvýkrát v básnickej zbierke Spevy nevinnosti a skúsenosti roku 1794.  
Preklad znie nasledovne (Slovenský spisovateľ, 2004, prekladal Marián Andričík): 
Tiger, tiger, planúci 
jasne v lesoch za noci  (pozn. prekl.) 

2  Ide o novelu americkej autorky fantastiky Kit Reed, vlastným menom Lilian Hyde Craigovej 
(pozn. prekl.) 

3  Indický prozaik, vlastným menom Rasipuram Krišnasvámi Nárájansvámi. Rozprávačom 
románu, ktorý sa odohráva vo fiktívnom meste Malgudi, je tiger. (pozn. prekl.)
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Pamätáte?

A potom, keď slnko vyšlo úplne, vymenili sme si pohľady, mrkli sme jeden na 
druhého a zrazu sme neúprosne vedeli: dosť. Moanha sa rozkošnícky ponaťahovala, 
umožnila mi pocítiť, ako sa jej pod kožou laškovne vlnia pružné svaly, ako v nich 
klokoce nespotrebovaná rozjarená energia, ktorá si žiada uplatnenie!

Vstali sme a pobrali sa. 
Kam nás oči povedú. 
Ranní chodci sa okolo nás náhlivo mihali za svojimi podenkovými záležitosťami. 

Tu a tam ktosi zrazu prudko uskočil bokom, užasnuto zaohkal a čo najrýchlejšie 
a pratal ďalej, akoby mu za pätami horelo: ale keď som sa niekoľkokrát obzrel, 
nuž som si znezrady všimol úsmevy. Rojčivé, užasnuté, ostýchavo-nesmelé... 
kadejaké a všemožné. Úsmevy prerážali všednosť tvárí ako v marci steblá trávy, 
ktorá sa zanovito prediera sivým asfaltom: aspoň na deň, na hodinu, na chvíľu... 
a potom nech už bude, čo len chce! Ale pozor, pamätajte! Zázrak vás sáca vrúcnym 
a horúcim bokom, Zázrak ticho povrieskava, žiada, aby ste mu ustúpili z cesty. 
Zázrak nečujne zľahka kráča dokrkvanými papierovými pohárikmi a včerajšími 
ohorkami: takto vy kráčať nebudete nikdy, alebo nie – dnes dorazíte do kúta, 
dostanete sa na roh trieliac zabudnete kým ste, zabudnete na toho v sebe, na koho 
by ste nemali vôbec nikdy spomenúť. 

Vtedy sa mi mysľou mihlo to, čo viem dnes už naisto, že takto vyzerajú aury 
okolo hláv svätých. 

Tých svätých, ktorých svet volá boží blázni. 
A či to vari nie je tak? 
„No... hádam aj hej... uf jejdanenky fíhaho!“ vypleštil na nás buľvy krpatý 

chlapík z lavičky, ktorá mu bola posteľou. 
A ktovie prečo si dôležito ponaprával dohúžvané sako. 
A vtom už prifrčal fúzatý starší strážnik pričom kŕčovito teperil z puzdra pištoľ. 

Prudko zabrzdil zo desať metrov opodiaľ, v zhone chaoticky zakmásal a mykol 
záverom: zabudol totiž uvoľniť poistku svojho makarova. 

„Občan, okamžite a bezodkladne sa vzdiaľte! Čo nevidíte, kto je pri vás? Hneď 
budem strieľať!“ 

„Vidím všetko skvele a nádherne, milý pán strážnik,“ usmejem sa naň, „ibaže 
teda na nikoho strieľať nebudete. Nieto tu do koho strieľať. Rozumiete?“ poviem 
a otočím sa bokom, tak aby som pred starším strážnikom zaštítil moju Moanhu. 
Ruku do ohňa by som veru nedal za to, že maníkovi ako on nerupnú nervy 
a nevystrelí len tak zbohdarma.

Starší strážnik stráca sebakontrolu, no potom sa bleskovo spamätá a ovládne. 
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Ergo prejaví sa výcvik. 
„Prečo ho máte bez náhubka? A bez vodidla? To neslobodno, to je neprípustné, 

to sa nesmie!“
Čo najopravdivejšie a zo všetkých síl sa pokúšam predstaviť si Moanhu 

s náhubkom na motúziku: dôsledok môže byť len jeden – začnem sa rehotať ako 
kôň.

„No... ale ja oné... budem musieť na vás podať oznámenie!“ Starší strážnik 
upäto zaspätkuje, pričom pchá pištoľ do puzdra, netriafa, poľutovaniahodne ho 
míňa a fúzatú tvár mu živelne začína premkýnať prostoduchý úsmev. 

Napokon predsa zhliadol.
Pokyniem mu rukou, poberieme sa ďalej. 
A je nám úplne fuk, či nás starší strážnik niekde oznámi alebo nie. Nám to 

neuškodí, nás sa to netýka. 
Uberáme sa mestom, ktoré sa prebúdza, moja ruka leží a spočíva na chrbte 

Moanhy. Obom nám je dobre, obom nám je sveta žiť. 
Vidíte? – to sme my. 
A toto vy. 
Napokon zabočíme do vedľajšej uličky, v ktorej bývam. Dobre, že manželka 

včera upratala: hanbil by som sa priviesť Moanhu do pelechu harabúrd, ktorý 
v bežných dňoch voláme „náš príbytok“. Ale dnes – to je veru iná vec. Manželka to 
sťaby vycítila, mrška jedna! 

Ono... zas... úprimne povedané, ja som vlastne blúznil o tigroch odvtedy, čo 
sa v mojom mozgu zažlo aké-také svetielko vedomia. Manželka mi nezriedka 
kupovala kalendáre a pohľadnice s fúzatými papuľami, ktoré prekypovali fúzatým 
pôvabom i čarom, takže sa teraz ani zamak nezačudovala. 

„Našiel si teda svoju vyvolenú?“ obočie sa jej žartovne zvraští. „Jedna žena ti 
nestačí, ty necudník? Tak aspoň povedz, ako sa volá.“

„Moanha.“
„Moanha, ty si isto hladná. Tomuto trubirohovi darebnému určite ani na um 

nezišlo, že by ťa nakŕmil.“
No teda peknú ženu ja teda mám! 
Závidíte mi?

Tigre všeobecne jedávajú mäso. Veľa mäsa. To len keby náhodou to niekto 
nevedel.

Moanha tiež jedla mäso. Určite. A ešte jedávala nanuk značky „špás“, 
smotanovo-čokoládový. A drienkový kompót, z plodov ktorého delikátne 
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vypľúvala kôstky. Do misky. 
Ale o tom sa zmienim neskôr. 
Pokúšali ste sa niekedy prihlásiť tigricu do mestského bytu? Trebárs aj 

dostatočne a náležite veľkého, štvorizbového? 
Domnievam sa, že nie. 
Nuž tak vám teraz prezradím desivé tajomstvo a jednu z najukrutnejších záhad 

univerza: nech by to bol hocaj bytisko ako hrom, ju bude zvierať, koža i stena jej 
tam bude tesná. 

Nečudo teda, že zhruba za hodinku sme opäť vyrazili na ulicu. Moanha, ja, moja 
manželka a môj syn. Celá rodina.

Pobrali sme sa túlať mestom. 

Vždy som miloval máj. Vždy som vedel a vopred tušil, že ak sa môj život obráti 
úplne naruby, stane sa to stopercentne v máji. 

Vy ste nikdy nič také nepocítili?
Hej, zázraky sa nestávajú navždy. A ani nie nadlho. Avšak máj nám omámil 

hlavy a úprimne sme verili, že všetky predpoklady sa mýlia. 
Špacírovali sme ulicami, zmrzlinu sme jedli donekonečna a v alejach do 

aleluja...
Jedli ste niekedy zmrzlinu v alejach do aleluja?
Nie? 
Vaša chyba. 
Je tam chládok a ona sa vôbec, ani trocha neroztápa...

A my sme ešte potom zo pol hodiny posedeli v maličkej kaviarni, či vlastne 
pred ňou, nad čerstvom vzduchu, pod šírym nebom a ľudia za susednými stolíkmi 
sa na nás usmievali, pomrkávali na Moanhu a navyše nás stále vynukovali: že vraj 
nám objednajú slané arašidy alebo pepsi colu... a Zázrak sa usmieval na nich, 
odpovedal im svojím neopakovateľným úsmevom... napokon som celkom vážne 
začal žiarliť na tigricu pri každom upretejšom pohľade cudzieho človeka. 

Ó, ty sám buď tigrom! 
Nie, ja som tigrom nebol. Avšak aj tak som sedel a blažene sa usmieval. 
Takmer ako Moanha. 
A vy sa smejete zbytočne: u mňa beztak nezabodujete tak ako u nej. 
A zo seba to už tobôž nevydolujete.
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Keď sme odchádzali, nechceli nás pustiť a krivonosý gruzínsky barman za nami 
stále volal:

„Prindite ešče! Dondite jutro! Jutro! Ja vašej krasavici zrobim taky šašlik, že 
až!“

Odfotili si nás, a my, vrátane Moanhy, sme neprotestovali, naopak páčilo sa 
nám to. Jeden mladík s polaroidom nás onedlho dobehol a neohrabane nám 
podal snímok.

„Na pamiatku! A ešte som chcel,“ otočil sa k Moanhe, „ďakujem ti, že si! Je to 
jednoducho báječné!“

Moanha zhovievavo vykročila okolo fotografa a obtrela sa o neho. 
„Môžete ju pohladkať. Práve vám to povoľuje,“ usmial som sa. „A nezabudnite 

ju poškrabkať za uchom.“
Tínedžer sa odobral ohromený od šťastia a ešte dlho sa obzeral, až kým sa 

nestratil medzi chodcami a pohltil dav. 
„Áno Moanha, on má pravdu,“ zašepkal som tigrici a sklonil sa k nej, „ďakujem 

ti, že si.“
„Nech sa páči,“ zdvorilo sa pohlo ucho, ktoré ešte pred chvíľou škrabkal šťastný 

šuhaj. 

Nastala noc. Prepálené uhlíky popraskávajú tónmi cikád, zahaľujú ich múdre 
šediny popola, sťaby večnosťou sa rozlieha hvízdanie nočného vtáka, žiarivé oči 
hviezd sa s blikotavým klipkaním dívajú na zem. 

Kto riekol, že trblet hviezd chladí a pichá?
Nie, nie, teraz hreje, lahodí, láska. Hviezdy tvoria v nebi a na oblohe vlastný 

medzihviezdny zväzok, spoločenstvo, v ktorom majú brilianty cenu prachu pod 
nohami, tak aj my raz dopadneme...

Vy tiež. 
Ležali sme pri hasnúcej vatre, povedľa ohniska. Na širokánskom dínom-dánom 

mriežkovanom pléde, ktorý sme napochytre vzali so sebou. Schmatli sme ho, keď 
sme odchádzali, a vysvitlo, že je velikánsky... pomestili sme sa naň všetci, dokonca 
i naša pozoruhodná tigrica.

Nuž sme tam teda ležali a dívali sa na hviezdy, vdychovali živicovú vôňu borovíc. 
Štyri páry očí sa ligotali v noci, rozhadzovali lesoparkom zlatisté iskry. 
Predsa len mal pravdu ten, kto povedal, že tigre vôbec nie sú také, ako sa zdajú. 

A potom bol ešte jeden sviatočný deň a ešte a ešte... 
Moanha nerobila nič výnimočné. Ani my sme nerobili nič výnimočné. 
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Jednoducho sme sa prechádzali mestom. 
Zabrúsili sme do známej kaviarne a krivonosý barman bez otáľania predostrel 

Moanhe šašlik, ktorý prelestne voňal. 
„Peňáze netreba! Uraška! To je dar!“
Túlali sme sa námestím, ulicami, parkami a zaujímavosťami. Tváre sme zdobili 

úsmevmi. 
A ešte sme do cudzích očí vrhali priehrštiami zlaté iskry.
V tretí deň som si všimol, že ulice sú vyzametané tak, až sa lesknú. A vôbec 

nie iba v rajónoch priľahlých k centru: zatárali sme sa aj do periférií. Mesto prišlo 
o svoje tradičné celodenné šero, teraz, mesto moje preľúbezné, ustrnulo v jagavom 
trblete a žaslo samo nad sebou. Zmizli neodstrániteľné hlady špiny, ktoré lemovali 
stánky: ich majitelia sa začali hanbiť. Veď predsa popri nich hocikedy môže 
prekráčať a prejsť ONA... Juj, to by teda bol blamáž! Nadávky a iné vulgárne výrazy 
sa stali vzácnosťou; týždenný súhrn udalostí sa na počudovanie značne scvrkol.

Neveríte? 
Ani netreba. Než by sme sa mali s vami hádať, radšej sa nenáhlivo prejdeme 

bulvárom, roznietime vôkol seba sviatočný ohňostroj. 
Ak teda chcete a prajete si žiť fádne ako predtým, zavolajte hasičov, zaželajte si, 

nech sa k vám dovalia požiarnici. 
Nuž a my kráčame s Moanhou, smejeme sa a len veľmi zriedkavo výhražne 

zavrčíme na príliš dotieravých chlapcov. Predsa len, stále sme tigrami a nie 
mačkami: pochopte to, prosím! Sme dravce, šelmy, etnikum svojrázne...

Lapaji pochopili. Hneď na prvýkrát. 
A náš majestát sa vznešene pobral ďalej.
Dívajte sa za nami. 

Zázraky nie sú večné. Práve naopak.
To vie každý. 
Piaty deň podvečer sa na nás Moanha usmiala trocha clivo. Previnilý úsmev 

tlmil iskry pohľadu. Porozumel som: nadišiel čas. Dnes a teraz. 
„Šťastnú cestu,“ poviem. Prisadnem si, a ako vtedy po prvýkrát v parku, 

objímem tú, vďaka ktorej viem, že šťastie cesta, nie pasca je. Trpkosti smútku, čo 
srdce zjedá, vo mne nieto, tkvie dnu len ticho tlmená clivota utkaná a upradená 
z ticha, svetla, trbletu... Budeme na teba čakať. 

I skríknem, zajačím radostne, naľakám vyplaším susedov z brány vedľa, keď 
zelené oko žblnkavo zašpliecha potmehúdskym figliarstvom zlata a zamrká mi na 
revanš.
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Reaguje, odpovedá. Som si istý, že to znamená: čakaj!

Náš syn už spal. Nabehal sa veru cez deň. Spal a usmieval sa v spánku. Moanhu 
som nevidel – s mojou manželkou sa utiahla do susednej izby... ako vždy. Hoci aj 
je jedna zo žien tigrica, nájdu si spoločné ženské tajomstvá, ktoré nám mužom nie 
sú určené! Nuž dobre, ba vlastne fajn. Veď také záhady (priamo v dome) sú veci 
vskutku znamenité!

Potom sme ešte dlho sedeli všetci spolu pri okne. 
Lúčili sme sa. 

Ráno môj syn presnoril celý byt. Nakukol dokonca pod gauč... zadíval sa pod 
diván a potajomky si pästičkou utrel slzy. Muži neplačú. 

Chápal som ho. 
Ja by som tiež s pôžitkom a veľmi rád nazrel pod gauč, aby som odtiaľ vytiahol 

ošúchanú drobnú mincu nádeje, ktorá uviazla, ba priam utkvela v škáre medzi 
dlážkou a lištou parkiet ešte v časoch, keď som zaspával a prebúdzal sa s úsmevom. 

Tigre. 
Sibírske, zo Sumatry, spod Himalájí. 
Pruhy a pásy. 

Prečo nás tak znepokojujú, strhávajú do víru vášní, poblúznia, čo nás, 
neduživých degenerátov opičej rasy vábi a láka k mocným dravcom? Prahneme 
ich zazrieť aspoň jedným okom, postáť vedľa, trebárs na druhej strane mreží, ktorá 
nás od nich delí, ale tak, aby sme boli blízko, spolu...

Cítite to vari inak? 

* * *

Kráčal som prázdnym parkom, odkopával vajgel za vajglom a dupal po 
dogniavených, pokrkvaných papierových pohárikoch. Rok Tigra sa uberal nečujne 
po zemi mäkkými labami, sprevádzal ma a vzdialené psy zadrhávala hrôza desom 
v chripľavý brechot. 

„No, to si teda dopadol, čo?“ nemo sa vo mne ozval vnútorný hlas, 
v ktorom znela intonácia skúseného vyšetrovateľa, rutinovane na výsluchoch 
rozsekávajúceho na prach prašivých intelektuálov. „Zázraku sa mu zachcelo, 
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potvore odpornej... A vyvrcholenie je kde, ha? Ej, máš ty veru na rováši! Záver 
čo, strýko za teba domachlí? Napríklad v patetickom štýle: obkľúčia vás oddiely 
špeciálnych jednotiek, Moanha pazúrmi začne driapať obrnené vesty, trhá ich a ty 
ju zaštítiš pred trafením osudovej guľky... také sa nepáči? E-e? Papuľou krútiš? No 
dobre: tak potom brnkni na lyrickú strunu, poeticky: kvokneš si, pardon vysadneš 
na jej chrbát a pruhovaná kráska ťa odnáša do kraja, kde Eós ružová bronie sa nad 
belasou modravou zátok a drobní elfi s krídelkami zo sľudy sľuby...“

„Ber sa von!“ obrýknem sa naň mdlo a malátne, Rok Tigra sotvačo zrúkne 
a vnútorný hlas sa náhlivo odprace k všetkým čertom. 

Z jeho vyvrcholení a záverov ma napína na zvracanie. 
Spoza zákruty aleje sa ozlomkrky vyrúti nohaté zo trinásťročné dievča. Na 

kolieskových korčuliach. Trieli a fičí popri nás ako víchor a namydlený blesk, 
chrániče na lakťoch a na kolenách má pestré, zatiaľ ešte nenahodila drsný, príkry 
imidž, pôsobí akomak vyplašene. Len-len že nepobozká starý jaseň, opíše kruh, 
spraví druhý, tretí...

Mám pocit, že som uviazol uprostred terča. 
A hneď teraz, v okamihu sa neviditeľný prst dotkne spúšte... Brnk...
Dievčinka sa napokon rozhodne a zamieri rovnou čiarou veľmi tesne ku mne. 
„Ako sa volá?“ spýta sa a díva sa pritom vedľa mňa, nepatrne nadol. 
Na poblednutých perách, ktoré zatiaľ iba z počutia poznajú násilie líčidla, klíčia 

prvé steblá úsmevu. 
„A ty?“ odpoviem otázkou.

* * *

„Moanha.“
Tá, čo robí a pácha dobro. 
V tom slove tkvie a zračí sa dáka niť, čo láka, náznak ohlasu fláut prázdna, 

príchuť lepkavej mliečnej karamelky, zakázanej a preto najsladšej na svete. 
Pamätáte?

preložil Miloš Ferko
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Marta
Marina a Sergej Ďačenko

Marina a Sergej Ďačenkovci sú manželia a spoluautori. Narodili sa v Kyjeve, momentálne 
žijú a pracujú v Los Angeles. Napísali viac ako 30 románov a desiatky poviedok. Veľa ich kníh 
bolo preložených a vydaných v USA, Veľkej Británii, Číne, Brazílii, Taliansku a v mnohých 
iných krajinách. V češtine im vyšli romány „Rituál” a „Vita Nostra”. Získali viac ako stovku 
literárnych cien.
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Povedať, že Denis všetkých v novej práci potešil, nestačí. Túžili po ňom, dlho 
naň čakali, ihneď ho pokladali za svojho. Dofrasa, veď je to osoba nie ledajaká: len 
tak bez donútenia prikvitne z metropoly do provinčného zapadákova, do oblastnej 
nemocnice, červený diplom má a ešte je to aj chlap, namojdušu a bohuprisám. 
Na Denisa ozlomkrky uháňali všetci zízať ako na čudo čudovité: v momente sa 
stal pánom a majiteľom najlepšej ambulancie, pri príležitosti prvého pracovného 
dňa sa vyzbierali (Denisov príspevok ale striktne z princípu odmietli) na štedrú 
„zvítanku“: tri kancelárske stoly v miestnosti bolo treba dokopy zraziť. 

Primárovi by ste tipli tak zo šesťdesiat. Na tvári sa mu ako na bojovom poli 
zračili stopy mnohoročných protikladov: vrodená ušľachtilosť a nevšedná, 
výnimočná vôľa tam zvádzali neúprosný boj a zápas s alkoholom, nedostatkom 
spánku a peňazí. Ďalší kolegovia boli trocha mladší alebo aj starší: najmladšia 
okrem Denisa bola štyridsaťročná dáma, oftalmologička, okatá očiarka.

Pili, priali nováčikovi čo najviac úspechov, predstihovali sa v úctivých, vrúcnych 
a solídnych gratuláciách, rozprávali mu o nádherách tunajšej „ich“, rýdzej prírody, 
o včasnej jari a čírom povetrí (tu to nie je ako v uliciach Moskvy: samý plyn, prach 
a sadze!), o lacnote priam zázračnej, výrobkoch a produktoch zhotovených bez 
zásahu chemikálií a umelých hmôt a o ďalších prednostiach provinčného života; 
pričom to znelo tak úprimne a vrelo, že sa fakticky čudoval, prečo sa vlastne 
všetci absolventi fakúlt medicíny rad za radom nehrnú, nefujazdia bez ohľadu na 
prekážky sem, do oblastnej nemocnice v meste N...

Potom ochabli a roztárali sa, začali spomínať prípady z praxe a z týchto 
jednoduchých, neštylizovaných, obludných príbehov reality sa Denisovi po chrbte 
rozbehli zimomriavky. 

„Čo už, dáko bude,“ povedal primár, ktorý si všimol zmenu jeho nálady. 
„Aspoň sa tu životu priučíš. Okúsiš realitu synak, takú, bisťu, o akej sa tým vašim 
učencom ani nesníva. A aj bytík ti tu o rôčik-dva vybavíme. Hej, zariadime to, 
o tom nepochybuj. Ženu ti nájdem dobrú a azda aj peknú... Ľudia si ťa budú vážiť 
a šanovať: tuná to totiž nie je ako u vás, u nás ak a keď je človek úcty hoden, tak mu 
dáme, poskytneme, dožičíme všetko, trebárs aj poslednú košeľu... Nuž a desiť či 
omínať ťa tu všeličo bude len sprvoti, kým si neprivykneš. Potom už nie... pretože 
taký je život a realita...“

Kolega, ktorý sedel oproti Denisovi (ten si ani za nič nevedel zapamätať jeho 
jednoduché meno a priezvisko, ktoré znelo priam zrebne ľudovo) sa zahihňal, 
z konzervy popritom vykutrával posledný kúsok makrely. 

„Hej, hej... Keď Marta dorazí po prvýkrát, tak sa vám veru ústa šmýkať prestanú. 
Drsné je to, priateľko... No a keď sa už dovalí po desiatykrát...“

Denis nič nepochopil, ale všetci za stolom zrazu zmĺkli a pozreli na pojedača 
konzerv. A ten len žviakal a tváril sa, že sa nechumelí, že sa vlastne nič také zvláštne 
nestalo.
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„Žeby tou Martou mysleli skon... koniec... exitus?“ neisto uvažoval Denis. 
Uplynulo prinajmenšom šesťdesiat sekúnd, kým sa nezáväzné trkotanie okolo 

stola zasa rozprúdilo. 

* * *

„No a teraz na rovinu,“ povedal primár, keď poriadne a tesne zavrel za sebou 
dvere pracovne. „Najprv sa teda posaď.“

Denis sa poslušne zosunul na pohovku zahalenú starým belasým voskovaným 
plátnom.

Primár vykročil ambulanciou, zafunel a pošúchal si bradu.
„Čiže... Povedz mi ty, človeče, čo ťa sem vlastne čerti niesli? Si si predsa mohol 

aj tam u vás dajaký flek splašiť...“
Denis uhol očami, ale primár odpoveď od neho ani nežiadal. Sadol si za stôl, 

premeral pohľadom pyramídu kartónových fasciklov so zauzlenými šnúrkami 
(Denis už také dávno nevidel) , vytiahol z náprsného vrecka guľôčkové pero (jeho 
pracovný plášť bol čistý a vyžehlený, ale často opakovaným vyhladzovaním sťaby 
takmer spriesvitnel).

„Je v tom ženská?“ spýtal sa primár, pričom mimovoľne cvakal perom, vysúval 
a zasúval valček s tuhou.

Denis mechanicky pootáčal tienidlom stolovej lampy, ktoré zhotovili 
z röntgenového snímku. 

Stenami sa zamihali siluety číchsi rebier, letmo zazrel aj sťaby na štvorčeky 
cestoviny nasekanú chrbticu. 

„Rozumiem,“ riekol primár napokon. „Odkrútiš mi tu aspoň rok?“
„Áno, ja...“ začal Denis. 
„Jasné,“ povedal primár. „A je tu ešte taká záležitosť...“
Zmĺkol, v duchu formuloval. 
„Odkrútim si to tu, neulejem sa,“ využil pauzu Denis. „Veď preto som...“
„Jasné, jasné...“ zopakoval primár hlasnejšie. „Zaskočí k tebe istá... Dorazí... 

zastaví sa... alebo azda aj nie. Ani sám diabol veru nevie, ako je to s ňou a čo si 
zmyslí... Hm... hádam sa ani nezjaví, neprikvitne, lenže by som sa na to príliš 
nespoliehal...“ Denis mlčal. To, čo počul, ho mierne vykoľajilo. 

„Radšej to stručne zhrniem,“ povedal primár rázne. „Čiže ak k tebe na byt 
dorazí... no proste ktokoľvek a začne ťa dakde volať, nechoď nikam. Nenechaj sa 
zmiasť, ani vyľakať, neotváraj dvere, tvár sa, že nepočuješ. To je všetko a basta.“ 

„A kto teda dorazí?“ spýtal sa Denis. 
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* * *

Domec bol napoly z dreva, napoly z tehál. Evidentne ho stavali a prestavovali 
desaťročia. Kedysi dávno, oj, ako to dávno to už bolo, tu bývala veľká rodina, babka 
Hanča sa tam práve vydala a hádavala sa so svokrou, potom sa sama stal testinou 
a začala sa poriadne, ako sa patrí, venovať vlastnému zaťovi, aby napokon ostala 
v dome sama a získala tak možnosť privyrobiť si tým, že občas, tu a tam, prenajme 
prístavbu. 

Prístavba bola v podstate aj vcelku priestranná a svetlá, nachádzalo sa v nej 
preliačené drôtené lôžko, žltkasté tapety a veľké okno, ktoré museli dlho-predlho 
lepiť a upchávať, a predsa tade občas, ba priam nezriedka zavanul, vkĺzol, predral 
sa vlhký prievan. Keď sa tu Denis nakvartieľoval, dlho drepel na sieťke a či mreži 
z drôtov, zízal na osamelý kufor, ktorý sa týčil uprostred drevenej, vyleštenými 
latami a či takmer parketami skultúrnenej, plochy. Užíval si ponurú radosť 
z pochybnej slobody a nezávislosti.

Babka Hanča bola nahluchlá, dívala sa na televízor, ktorý zapla na plný výkon. 
Po prvom večere na novom byte Denis kúpil a priniesol babči čínske slúchadlá. 
Nedúfal veľmi, že zaberú, ale novinka sa tu evidentne ujala: babka Hanča si teda 
zakryla veľké bledé uši kusmi čierneho penového polyuretánu, celý jej mozog sa 
pohrúžil do vnímania obrazovky a dom sa ponoril do požehnaného ticha. 

Uplynula noc, za ňou druhá, nasledovala nočná služba, po nej zasa noc, Denis 
ležal, zízal na neviditeľný plafón a hútal o tom, že by veru nebolo zlé zaspať skôr, 
než sa aj babka Hanča odoberie na odpočinok. Nevedno totiž, či Denisovi znezrady 
zjemnel sluch alebo výstužový materiál starého domu disponoval špecifickou 
vlastnosťou, ktorá sa prejavovala zvyšovaním intenzity všemožných akustických 
efektov, lež tak či onak, sotva čo aj len zaprašťalo starenino kreslo alebo začul 
nadhodenie deky, tiež sa mu zdalo príliš hlasné na to, aby zaspal. 

Alebo si jednoducho ešte nezvykol, neprispôsobil sa? 
Keď napokon predsa zavrel oči a za clonou viečok zakúsil slastnú chvíľu, 

v ktorej sa nežne mäkko klesá na hranici spánku s driemotami, na dverách zrazu 
zaznel zvonček.

„No ešte toto mi chýbalo,“ pomyslel si Denis. 
Bol pevne presvedčený, že za ním prišli z nemocnice, a že ho ktosi práve teraz 

súrne potrebuje. 
Šľapky boli studené ako špirály vychladnutého ohrievača. Denis si nasúkal 

tepláky, prehodil cez plece bundu a takto vystrojený vybehol na chodbu. 
Dvere do majiteľkinej izby boli pootvorené. Babka Hanča drepela vo svojom 

kresle ako socha, na obrazovke akurát akýsi borec zo špeciálky kosil nepriateľov. 
Keď sa signál na dverách zopakoval, starena sa ani nepohla, čierne kábliky 
slúchadiel ju pripútavali k hovoriacej skrinke tak pevne a tuho, akoby si prístroj 
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nenasunula na uši, ale dnu do hlavy. 
„Hneď“ povedal Denis a otvoril dvere. 
Na prahu stálo zo desaťročné dievča. Denis sa začudovane zarazil. Dievča malo 

oblečenú dlhú čiernu sukňu, ktorá ovísala až takmer po zem a akúsi zvláštnu 
blúzičku: bledastá detská tvár zdanlivo vyzerala ako z porcelánu. 

„Pán doktor, rýchlo!“ Dievčina neváhala a využila to, že Denis nevedel, čo 
povedať. „Pán doktor, prekristapána, pekne vás prosím: pomôžte tatkovi, je chorý, 
už-už skoná...“

Pery sa jej chveli. Vykročila k Denisovi, vystrela ruky, tenké prsty ho uchopili za 
rukáv bundy. 

„Poďte so mnou. Zavediem vás k otcovi. Pomôžte nám, prepánaboha!“
„A čo mu je?“ rýchlo sa spýtal Denis. „Volali ste pohotovosť?“
„Prekrista pána,“ zopakovalo dievča. „Poďte, poberte sa so mnou. Bez otáľania 

vás odšikujem k tatkovi. Je chorý. Veľmi-veľmi. Pomôžte, pán doktor...“
„Počkaj,“ zamrmlal Denis, ktorý pocítil, že september vonku je až nezdravo 

čerstvý a jeho studený vetrík ho premkýna až do kostí. „Počkaj, najprv mi vysvetli...“
„Poďte so mnou,“ dievčina ho potiahla za rukáv. Denisovi začalo byť čosi 

divné: návštevníčka nevykazovala znaky a syndrómy podobné žobraniu, ale skôr 
šialenstvu. Pokúšal sa zistiť, čo s ňou nie je v poriadku a pozornejšie sa jej prizrel: 
oči na bielej tvári, ktorá pripomínala masku bábky, mali priezračnú štruktúru, 
zhruba ako kúsky skla. Mohol by cez ne zrejme vidieť škatuľku primiek hodenú 
niekým zo dva kroky od prahu...

Denisa striaslo a nevdojak cúvol. ‚Ak k tebe na byt dorazí... nuž ktokoľvek... 
a začne ťa niekam volať, nechoď...‘

„Pán doktor!“ zopakovala dievčina zúfalo. „Vyrazme už, je mu stále horšie.“
Jej priezračné oči zaliali slzy. 
Trhol zo všetkých síl, uvoľnil si rukáv, prudko sa hegol smerom vzad, uskočil, 

stihol zaplesnúť dvere. 
Na dverách izby babky Hanče naďalej tkvel belasý odblesk obrazovky. Denisom 

mykalo tak, že vzdutou pleteninou teplákov sa šírili sťaby vlnky. Započúval 
sa: vonku bolo ticho, neodliehalo odtiaľ nič. Denis sa potom po špičkách, čo 
najrýchlejšie vrátil do svojej izby, odhrnul okraj záclony a pozrel cez okno. 

Krabička primiek sa ako predtým belela na cestičke pri prahu, po hosťovi 
nebolo ani chýru ani slychu, akoby sa vyparil.

„Hej,“ povedal primár. „To nie sú halucinácie. To je... nejako... Akosi no proste 
ona niekedy príde, zjaví sa. Nie príliš často. Vieš, ono s väčšinou tunajšieho 
personálu sa život nemaznal. Podaktorí robia aj dvadsať rokov na jednom fleku 
a nie sú to veru ktovieako ľakaví ľudia. Lenže napríklad minulý rok sem jeden 
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maník dostal umiestenku. Zhruba o mesiac si pozbieral svojich sedem slivák a fuk 
– nebolo ho. Veď pochop: ona nikomu neublíži. Ona iba prichádza. Pošleš ju zo 
trikrát dofrasa, nechá ťa na pokoji, asi tak na dva roky. Potom sa zasa zjaví a ty ju 
zas pošleš kam patrí a ona sa odprace na ešte dlhší čas.

„Nerozumiem tomu,“ ozval sa Denis, pričom sa upreto díval na odmernú 
kadičku so zvyškami zriedeného liehu. Nechápem... Myslel som... Kebyže sa 
začnem pýtať, čo je vlastne s tým jej fotríkom...“

Primár prísne zovrel pery. Posadil sa pred Denisa, pritisol päste ku kolenám.
„Jej tatko skonal v tisícsedemstvo neviemktorom roku a v tom teda tkvie 

zásadný problém. Dopi, doraz to,“ kývol smerom ku kadičke v Denisových rukách. 
„V tom bude akási habaďúra,“ povedal Denis pomaly.
„Áno, je to habaďúra,“ pritakal primár. „Jeho meno našli v záznamoch 

cirkevných matrík. Bol to kušnier. Hrob sa nezachoval. Skonal a ona od tých čias 
stále chodí a chodí. A pritom vie odkiaľsi, kto je a čo je zač „pán doktor“ a kto sa tu 
nový nadaril. Odkiaľ to vie? Hen s popíkom sme onehdy špekulovali, že čo je ona 
zač, a prečo sa tu reku producíruje... i hliadkoval potom popík s krížom u mňa na 
byte. Lenže, keď je on na stráži, Marta nedorazí. 

„Marta?“
„Volali ju tak. Že Marta. Šla, pobrala sa vám raz pred tristo rokmi zavolať 

k tatkovi lekára. A tak chodí doteraz.“
„To je nemožné,“ povedal Denis. 
„Ktožeby sa s vami škriepil a polemizoval,“ povzdychol si primár. „Samozrejme 

že je to nemožné.“

 * * *

Zvonček znel zasa a opakovane. Denis ležal na posteli po bradu zakutraný do 
deky, počúval, ako sa babka Hanča pleskotavo tmolí šerom chodby a keď zastane 
predo dvermi s panovačnou ráznosťou vypáli:

„Kto je tam?“
Nastane, ba priam až zavládne chvíľkové ticho. 
„No šak počkajte, keď vás lapím!“ polohlasne sa komusi vyhráža babka Hanča. 

„Čvarga darebácka, chodia a zvonia. Kmíni oplanskí...“
Klop-klop-klop: sotva počuteľne zaklopali na okno. Denis povytiahol deku 

vyššie. Zazdalo sa mu, že tam, za oknom, za tesne zatiahnutými okenicami 
rozoznáva drobný jemný obrys. 

* * *
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Klára Ivanovna, pacientka z tretej Denisovej nemocničnej izby, sa uberala na 
kontrolu pomaly a s námahou: antibiotiká jej pichali v konských dávkach, avšak 
výsledky by veru mohla čakať aj lepšie. Zato Svete, primitívnej osemnásťročnej 
tínedžerke, sa pooperačná jazva hojí „ako psovi“. Denis vedel, že o niekoľko dní ju 
bude môcť vypísať a prepustiť. Konštantín Nikanorovič zo štvorky skonal, zomrel 
na zápal pobrušnice akurát počas Denisovej služby. 

„Všetko si urobil správne,“ skonštatoval primár, keď si prelistoval záznamy 
o priebehu choroby. „Sedemdesiatdvaročný a peritonitída. To nie sú žiadne žarty. 
Vypi si, uľav.“ 

Denis si zavdal zriedeného liehu a zakuckal sa. 

* * *

Babka Hanča sa odobrala na návštevu k príbuzným. Denis istý čas tupo, 
malátne zízal do televíznej debny: vtom sa pri dverách rozľahlo zvonenie (babka 
Hanča mala vlastné kľúče, ona nikdy nezvonila). V podstate sa ani nezačudoval. 

Ako už povedal primár: „Čím striktnejšie ju odpšíkaš, tým dlhšie potrvá 
prestávka v navštevovaní: preto sa neostýchaj, odhoď rozpaky: nadávaj, brýzgaj...“

Otvoril dvere dokorán, schuti nasal do pľúc čerstvé povetrie: na prahu stála 
impozantná dáma nasúkaná do ryšavého velúrového plášťa, vedľa nej ďalšia 
drobnejšia, ktorú zdobila krikľavo červená bunda. 

„Hej ty, choď do...“ stihol povedať Denis „Juj...Prepáčte.“ 
„Sme svedkovia,“ poinformoval ho veľká dáma, ktorú evidentne ani zamak 

nevykoľajil.
„Hm, kohosi znova odkrágľovali,“ pomyslel si Denis zdeprimovane. „A toto sú 

svedkovia. Ešte sa teraz do toho zamocem i ja.“ 
„Sme svedkovia Jehovovi,“ pokračovala medzitým dáma, „chceli by sme sa 

vami pozhovárať, túžime podebatovať si s vami o Biblii. Venujete nám teda chvíľku 
času?“

* * *

„Nuž takto, Lena,“ povedal Denis. „Všimli ste si, čo sa deje u Borovovej 
v lokalitách, kde ste jej pichli injekcie? Ako to prosím vás, ako grambľavo ste ráčili 
pichať, keď zdureniny ani po troch dňoch nespľasli? Prečo ste neaplikovali tepelnú 
fľašu, pýtam sa vás?“

Sestrička Lena sa naň dívala okrúhlymi belasými očami. Pochádzala odtiaľto, 
absolvovala strednú zdravotnú a bola o niekoľko rokov staršia než Denis: bola 
to prosto stará dievka a beznádejná hlupaňa, krava nasprostastá, navyše ešte aj 
výnimočne grambľavá. Prinajmenšom teda Denisovi sa tak zdalo. 
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„Som ap-li-kovala,“ hlesla Lena sotva počuteľne. „Denis Jurjevič, ja som jej tam 
tú teplú fľašku pritisla, čestné slovo, verte mi.“

Denisovi sa zamarilo, že čímsi akomak pripomína Martu. No tak či onak: keď tie 
jej nezabudnuteľné oči zaliali slzy, Denis ledva potlačil nával znechutenej nervozity 
a mlčky sa podal k dverám. 

„Odchádzate?“ pošepky sa spýtala Lena. „Chcela som...“
„Čo by ste si ešte ráčili priať?“ Denis sa napol ako pružná struna, akoby znezrady 

zatúžil tú neschopnú, bezmocnú, zbytočnú ženu prudko šľahnúť. „Po čomže vám 
ešte duša piští, vari nestačí, čo ste tu už narobili? Hádam po tom, čo ste ozaj spraviť 
mali, ale vám sa to akosi nepodarilo?“

Lena mlčala.
„No? Tak čo ste to chceli?“
„Mám dnes narodeniny,“ ticho povedala Lena. „Chcela som vás... pozvať.“
Denisovi vyrazilo dych, Lena si ale výraz jeho tváre vysvetlila po svojom. 
„Ja si nevymýšľam! Ja mám dnes skutočne narodky, môžem vám to ukázať aj 

v občianke.“
Bez otáľania vytiahla z kabelôčky vzácny dokument v obale z preglejky.

* * *

„Nešprihaj na ňu zas až tak veľmi,“ povedal pomaly primár. 
„Nie, ja jej nenagrobianim,“ zareagoval upäto Denis. 
„Štyrikrát sa pokúšala dostať na medicínu... nedostala sa... riekol s hútavou 

clivotou. – A jej tatka som dobre poznal: tiež predsa pracoval u nás. Bol to fakt 
chlapík ako sa patrí... Ho raz kamsi napochytre zavolali a tam práve prebiehala 
akási previerka. Nuž odkrágľovali pacienta i jeho. 

* * *

Pršalo. Denis nemal dáždnik. Stál „pod strieškou“ pri vchode do predajne 
lahôdok, žviakal kapustový pirôžok a pri nohách mu bez ohľadu na prenikavú 
vlhkosť drepelo šesť vrabcov: všetci šiesti sa dívali nahor s rovnakým výrazom. 

Denis nikdy predtým nevidel vrabce, čo by prihopkali k topánkam tak blízko. 
Z času na čas odštipol z pirôžka zopár omrviniek a hodil ich vrabcom. Vtáky sa 
vysporiadali s pokrmom okamžite a zasa zdvihli hlavy, civeli na Denisa, vypliešťali 
naňho oči, ako keď snaživí premianti zízajú do čierňavy priepasti školskej tabule. 

„Dobrý večer, Denis Jurjevič,“ povedala Lena.
Denisom myklo. 
„Dob-rý večer...“
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„Mám dáždnik,“ riekla Lena. „Smiem vám ho na kúsku ponúknuť?“
Denisovi sa vybavilo, čo vravel primár. 
„Ďakujem,“ povedal Lene. „Ak vás to príliš neobťažuje.“

* * *

„V tom dome, kde vy teraz bývate, žil predtým jeden chirurg, volal sa Viktor 
Pavlovič,“ povedala Lena. „Jemu také nenapadlo, že by kúpil babke slúchadlá. 
Radšej nocoval na pracovnom poste. Ibaže si to začal pliesť a pochrapkával aj 
počas služieb. Napokon odišiel úplne.“

„Kvôli Marte?“ spýtal sa Denis, ktorého akoby zasvrbel jazyk. 
Lena sa ani zamak nezačudovala.
„Hej... zrejme aj kvôli Marte. Ale tak vcelku, on chcel vyššiu mzdu a sa mu tu 

u nás všeobecne vôbec nepáčilo... A vy sa nepoberiete preč?“
Denis chcel povedať „nie“, ale v poslednej chvíli si zahryzol do jazyka. 
„Ja som Martu videla,“ ozvala sa Lena po pauzičke, „ešte keď chodievala za 

nebohým tatkom. Som bola vtedy také škvŕňa, čo vyzerá skôr ako chlapec než ako 
dievča a hrozne som sa jej bála.“

„A teraz?“ neovládol sa zasa Denis. 
„No... ku mne a mamine nechodieva,“ povedala Lena. „Ona predsa chodí len za 

diplomovanými doktormi.“ 
Denis sa v momente začal cítiť nepríjemne. Ľutoval, že vybehol do lahôdok, bez 

toho aby vzal so sebou dáždnik, a že si zmyslel kŕmiť tam vrabce, a že akceptoval 
Leninu ponuku a návrh.

„Pravdupovediac, ľutujem ju,“ ozvala sa opäť Lena. „Chodí a chodí... a nechápe, 
že nikto z našich nemôže jej otcovi pomôcť. Aj keby bol zdravý a vydržal by sto 
rokov, aj tak by teraz už skonal. Viete, môj tatko hľadal ich hroby: Marty a jej otca. 
Lenže starý cintorín zastavali ešte v päťdesiatych rokoch. Neostalo z neho ani ň.“

* * *

Uplynul mesiac. Denis obdržal obsielku z pošty: volali ho na medzinárodné 
konzílium. 

Nepobral sa nikam, ale obsielka dorazila o týždeň zas. 
A on opäť nikam nešiel. 

* * *

Babka Hanča mala na ušiach slúchadlá a dívala sa na stodvadsiatypiaty diel, 
akéhosi seriálu. Denis zaľutoval, že sa na vchodových nenachádza kukátko. 
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Zvonček zaznel opakovane a potom ešte raz. 
„Kto je tam?“ spýtal sa Denis. 
„Pán dochtor... Môjmu tatkovi je mizerne, veľmi zle mu je, poďmeže k nemu, 

poberme sa bez meškania, pomôžte mi predsa, prekristapána...“
Denis sa kradmo, po špičkách odobral do kuchyne. Nalial si vody z kanistra, 

uchlipol, napil sa, kvokol si do kúta, objal rukami plecia. 
„Pán doktór...“
Denisom heglo, takmer až podskočil na taburetke. 
Krpatá Marta nakukovala cez okno. Na jej bledej tvári sa ligotavo leskli cestičky 

skotúľaných sĺz.
Denis sa pobral k sebe a pevne zatiahol okenice. 

* * *

Dlho mu doznieval v uchu ženský hlas zo slúchadla. Telefónna búdka svojimi 
rozmermi zvierala, vládla v nej spara, stolík z preglejky zdobili ktovieaké telefónne 
čísla, zoradené cifry obkrúžené srdiečkami z atramentu. Denis stál a počúval, hlas 
sa mu javil vzdialený, priam vesmírny... 

Služba sa v tú noc zadarila bez akýchkoľvek vzruchov. Prosto len drepel za 
stolom a strihal papier: napoly, následne ešte raz napoly a tak ďalej, až kým celú 
plochu dosky nepokryli najdrobnejšie úlomky a nezastreli ju ako snehové vločky. 

„Krpatá Marta sa nezjavila odvtedy, čo jej Denis vynadal a prikázal jej, aby sa 
pratala kadeľahšie.“

* * *

„Rozumiem,“ povedal primár. 
„Nie,“ zaprotestoval Denis. „Nechystám sa odtiaľ nikam odísť. Nie som malý 

chlapec, aby som zo dňa na deň menil svoje rozhodnutia. Mám tu zamestnanie 
a napokon, sú tu aj pacienti...“

„Rozumiem ti,“ zopakoval primár. „Si správny chlapík, Deňa. Z tuhého cesta. 
Asi tu predsa len tak zo rok vytrímeš.“

* * *

Denis si odkrútil v okrskovej nemocnici trinásť mesiacov presne na deň. 
Rozlúčkovú slávnosť usporiadali v tej istej ordinácii na pracovných stoloch 

zosunutých dohromady.
Sestrička Lena nedorazila. Ostatní mu popriali veľa úspechov, riadne 

zalomcovali plecom pri potľapkávaní, neotesanými pajánmi ospevovali Denisovu 
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sľubnosť, zodpovednosť a profesionalitu. Denis si zo všetkými ťukol a štrngol, 
zazdravkal a vypil, všetkým poďakoval, vybozkával sa s primárom a odobral sa 
domov, k babke Hanči, kde ho už uprostred prázdnej izby čakal nachystaný kufor. 

Nikto ho viac nikdy nevidel.
Sprvoti ich to neznepokojilo: usúdili, že sa prosto pobral, bez toho, aby 

niekomu niečo povedal, nočným vlakom: jednoducho neprahol po zbytočnom 
predlžovaní rozlúčkových scén. O pár dní ale dorazil výstražný telegram a za ním 
zelenooká bruneta s tenkými neúprosnými perami: tá ženská hľadala Denisa a keď 
jej vraveli, že sa pobral preč, neverila im. 

U babky Hanče na byte objavili nachystaný kufor, o ktorom starena predtým 
ktovie prečo nepokladala za potrebné utrúsiť ani slovo. Zdalo sa teda, že Denis 
vyrazil z domu naľahko takmer bez batožiny, iba v bunde, s taškou na pleci. 

Nuž nahlásili na milícii, že sa stratil človek, že zmizla tá a tá osoba, akoby sa 
pod zem prepadla. Denisove fotografie vyvesili a povylepovali všade na tabule 
s oznamami, publikovali aj správu v miestnych novinách, zverejnili informáciu 
v regionálnom periodiku, kde sa potom v rámci rázovito kvetnatého štýlu 
domorodého publicistu písalo, že „mladý lekár sa rozplynul ako chuchvalec hmly, 
nezanechal po sebe žiadne stopy“. 

To už bol október.
Jedného pekného dňa obyvatelia mesta N. pozreli ráno cez okno, upadli do 

rozpakov a po chvíli vytrielili na ulicu, aby zistili, či ich neklamú oči. Listy stromov, 
ktoré predtým už sčasti zožltli a sčasti opadali, sa znova ocitli všetky na svojom 
mieste, mimoriadne svieže, zelené sťa v máji; marhule kvitli ako divé, arómou 
ľakali a miatli posledné jesenné muchy: aj jablone pohojdávali bieloružovými 
súkvetiami. Všetci, čo mali k dispozícii amatérske kamery alebo aspoň jednoduché 
foťáky, sa náhlivo, priam opreteky snažili na celuloidovom zázname uchovať 
netradičný prírodný jav a úkaz. Do mestečka sa potom dohrnuli meteorológovia 
aj žurnalisti: celý deň strávili táraním a vyhodnocovaním, poradami s miestnymi 
vešticami a návštevou jediného tunajšieho svätostánku.

Na druhý deň listy zožltli a opadli, ovocné stromy odkvitli. 
A nik z lekárov oblastnej nemocnice neuzrel viac pri svojom prahu poblednutú 

dievčinu vo zvláštnych šatách, dievčinu, ktorá volá doktora na pomoc k tatkovi, čo 
skonáva. 

Ani ju už nikto nikdy nevidel. 

preložil Miloš Ferko
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Pre mesto, akým je Grunfurt, zajtrajšie predstavenie malo byť niečím 
výnimočným. Verdikt bol vyhlásený, čarodejníkovi odsúdenému na spálenie 
zostala posledná noc života, nie viac. Všetci ctihodní občania diskutovali o 
detailoch súdneho procesu, sledujúc z okien, ako na hlavnom námestí pripravujú 
miesto na popravu, očakávajúc udalosť, veď čím je Grunfurt horší ako iné mestá, 
kde sa každoročne upaľujú desiatky čarodejníc a čarodejníkov. Koniec koncov, v 
regióne zničenom tromi desaťročiami nezmyselnej vojny sa nestali a nemohli sa 
stať žiadne iné udalosti.

Ctihodní občania boli ohromení, keď sa k ich mestu zo západu priblížili čudní, 
možno dokonca povedať, necivilizovane vyzerajúci jazdci. Bola to ešte jedna 
udalosť a naraz dve udalosti na jeden Grunfurt bolo príliš veľa, takže jazdci nesmeli 
zostať v meste cez noc.

Títo jazdci prišli odnikiaľ. Počas tridsiatich rokov krutej vojny tu bolo vidieť veľa 
jazdcov, dragúnov a pešiakov všetkých farieb uniforiem. Tí istí sa objavili po prvý 
raz: holili si hlavy a vynechali iba jeden pásik vlasov; nohavice mali široké, modré 
a uniformy mali červené. Jazdcov volali kozáci, išli domov, vracali sa z Dunkerque, 
kde dobre bojovali za slávu francúzskeho kráľa.

Pri mestskej bráne v prícestnom hostinci nechali kozáci pár zarobených mincí 
a pripíjajúc na zdravie kráľa Ľudovíta, tam sa dozvedeli novinu.

Čarodejník sa volal Joachim Chazeľ.
„To nemôže byť on!“ prekvapil sa Ivan Zelezym, skúsený esaul. „Je to ten 

nemecký lekár!“
„Ten, či nie ten,“ namietal niekto.
„Si však ešte mladý, nemôžeš si ho pamätať,“ pozerajúc úkosom pokračoval 

Ivan, oslovujúc starších zo spoločnosti. „Zachránil ma vtedy pod Govtvou...“
„Možno je to on, možno nie,“ krútili hlavami starší kozáci.
„Jeho upália zajtra?“
„Ak áno, potom je možno naozaj čarodejník.“
„Aj keď je čarodejníkom, aj keď je samotným čertom, zachránil mi život,“ nijako 

sa nevedel upokojiť Ivan, „keď Turek mi vpálil guľku skoro do srdca. Myslel som 
si vtedy, že ak prežijem, po celý život si budem pamätať, kto ma priviedol späť k 
životu!“

„No čo už!“
„Nezachránil ťa, Semen? A teba, Peter? Ale keby tam nebol, polovica z nás by 

už ležala v hrobe.“
„Ivan, čo bolo, to bolo... Ale tu nie je naša zem, platí iný zákon.“
„Kozák má svoj vlastný zákon – pamätať na dobro, nezabúdať na zlo! Idem ho 

zachrániť, kto je so mnou?“



32

Valerij Verhovski – Striebro a zlato

Nikto nešiel oslobodzovať čarodejníka; Ivan odišiel sám, hoci ho kozáci 
presvedčovali, aby na tohto Nemca zabudol.

Pomoc však nepotreboval. Striebro a zlato urobili svoje, ako vždy. Ivan Zelezym 
za jednu noc prišiel o všetku kráľovskú odmenu za Dunkerque. Obaja strážcovia, 
ktorí mali za úlohu strážiť čarodejníka, podelili sa o peniaze a utiekli, len čo im 
nohy stačili.

Spolu kráčali len do prvého opitého odpočinku v lese a potom jeden z nich 
navždy zostal sedieť prilepený k borovici, a druhý z nich putoval ďalej – už s oboma 
polovicami bohatstva.

Kozákovi Ivanovi neostala ani medená minca – na ďalšiu cestu; nemal za čo 
kúpiť druhého koňa, a preto museli s Joachimom jazdiť spolu na svojom.

Na úsvite boli dostatočne ďaleko od mesta. Ivan sa chcel rozlúčiť s Nemcom, 
ale ten povedal:

„Kozák Ivan, načo si ma zachránil, keď sa mi zajtra ‚pošťastí‘ stretnúť sa s mečom 
nejakého dezertéra? Nie, teraz ma odvez domov, až do samého domu, Ivan!“

Ivan musel viezť Nemca ďalej.
Medzitým, pred ránom, kozáci, nečakajúc na návrat priateľa, nasadli na kone a 

odcválali z Grunfurtu. Bolo rozhodnuté počkať na Ivana tri dni na ďalšej zastávke, 
tri dni, ale nie viac. Hľadať dobrodružstvá podľa Ivanovho príkladu v cudzej krajine 
nemali v pláne; každý chcel sa vrátiť čím skôr na Ukrajinu.

Ich nálada sa dala ľahko vysvetliť, ale nebol dôvod očakávať nebezpečenstvo: 
obyvatelia Grunfurtu, ktorí sa dopočuli o zmiznutí čarodejníka, úplne zabudli na 
zahraničných jazdcov. Prebehlo vyšetrovanie. Jedna ctihodná obyvateľka mesta, 
vdova, povedala, že v noci na vlastné oči videla, ako po uliciach mesta behal 
–  predstavte si! – sivý pes.

Vďaka následným úkonom vyšetrovania odhalili, že nebežal žiadny pes, ale 
vlk, či skôr Werwolf, vlkolak, ktorý sa pomocou čiernej mágie premenil na väzňa. 
Strážcov, rozhodli sa všetci, zožral vlkolak. Postupne, podľa svedectva ctihodných 
občanov, nešťastnému ošarpanému psovi narástol tretí pár nôh a druhá hlava a 
buď z papule –  buď spod chvosta – začali šľahať plamene!

Kozáci sa nedočkali Ivana a cestovali ďalej; predpokladajúc, že zomrel 
nezmyselne, snažiac sa zachrániť nejakého Nemca. Jedna vec bola pomáhať 
spolubratovi v ťažkej situácii a celkom iná ignorovať kamarátov a konať proti ich 
vôli.

Dom – alebo skôr malý hrad – kam kozáka priviedol Joachim-čarodejník, sa 
nachádzal v lese, skrýval sa tak, že ak ste nepoznali cestu, nenašli ste ho.

„Teraz, Ivan, buď mojím hosťom! Som ti dlžný, musím ti niečím odvďačiť!“
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Keď Ivan začal hovoriť o tom, že všetko je naopak, nie lekár, ale on je mu dlžný, 
Joachim ho nepočúval:

„Je to maličkosť, bola to moja služba... Tvoju ranu s tými katmi nemožno 
porovnávať! Nie, ty si môj záchranca a najmenšie, čo ti môžem ponúknuť, Ivan, je 
žiť ako môj hosť tri dni. Tri dni, Ivan, len tri dni! Stihneš dobehnúť svojich priateľov.“

Zrejme práve zmienka o „kamarátoch“ prinútila Ivana zostať tu tieto tri dni. 
Teraz sa s nimi naozaj nechcel rozprávať.

Tie tri dni presvedčili Ivana, že Joachim dostal svoj rozsudok celkom zaslúžene 
– bol naozaj čarodejníkom, býval sám vo svojom hrade, a aj keď mal služobníctvo, 
nebolo ho vidieť. Majiteľovi stačilo lusknúť prstami a rozkázať a v okamihu odkiaľsi 
vznikala večera, víno či sa zapaľovali sviečky, alebo sa otvárali okná... 

Ivanovi ostávalo len sa prekrížiť a spomenúť si na modlitbu k nejakému 
patrónovi Cirkvi a postrachu zlých duchov, no neprejavil strach a choval sa tak, 
ako sa na kozáka patrí.

Navyše, samotný čarodejník bol veľmi priateľský a všetkými možnými 
spôsobmi ďakoval Ivanovi za záchranu.

„Naša bieda je však v tom, že žijeme v temných časoch,“ opakoval Joachim 
mnohokrát, „v časoch, keď predsudky vládnu nad Pravdou! Všetko, čo tu v 
mojom dome vidíš, je vyrobené mojimi rukami a mysľou, ale komu o tom 
môžem povedať?! Dokonca, keď som chcel pomôcť týmto nevďačným sviniam zo 
Schweinfurtu, tí ľudia, ktorých som liečil, vypovedali na súde, že som čarodejník. A 
miestni aeskulapi, ktorých by som nepoveril kastrovať koňa – odsúdili ma! Pocítili 
nebezpečného súpera a namiesto toho, aby sa skúsiť poučiť, odstránili ma. Žijeme, 
Ivan, v nevzdelanom veku, medzi nevďačnými ľuďmi...“

Z toho Joachim vždy usúdil, že Ivan je teraz vzácnym príkladom vďačnosti.
Na druhý deň hostiteľ ukázal hosťovi predmet svojej pýchy – tmavú škatuľku 

pod zvláštnym názvom ‚luminoskriptor‘. Ivan nechápal, prečo musel ‚čarodejník‘ 
vynášať túto, nie tak ľahkú škatuľku, z ktorej hľadeli na svet ako oči, sklíčka, každé 
malo veľkosť trochu väčšieho hrachu; niesť ju na kopec a potom ju postaviť na 
statívový stojan, nasmerujúc ‚oči‘ škatuľky na hrad.

„Dve oči, Ivan,“ rozprával mu Joachim o veciach, ktorým nerozumel, keď musel 
niečím vyplniť polhodiny, potrebné na ‚vydržanie‘, ako ho uistil černokňažník. 
„Premýšľal si niekedy nad tým, prečo je všetko tak usporiadané? Existuje pravé 
oko, existuje ľavé oko, pravá ruka a ľavá ruka... Ak jedna tvoja ruka bude zranená 
v boji, môžeš bojovať druhou, však? Ale oči... Jednookému svet sa zdá byť plochý 
ako obrázok na stene, dve oči poskytujú plnší obraz sveta... Overiť si však, či veci 
sú naozaj také, ako vyzerajú, nemôžeme.“

Večer Joachim povolil hosťovi pozorovať rituál magických úkonov. V 
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zatemnenej izbe hostiteľ zapálil červenú lampu.
„Iba veda, Ivan, žiadne čarodejníctvo... Hoci za túto vedu môžem byť poslaný 

do ohňa!“
Do pripraveného roztoku boli vložené pravouhlé kúsky skla, ktoré Joachim 

opatrne vybral z luminoskriptora.
„V niektorých prípadoch, Ivan, striebro je drahšie ako zlato.“
Striebro, vysvetlil, je hlavnou zložkou potrebnou na luminiscenciu.
„Všetko čarodejníctvo, všetko je nečisté, všetko je démonická sila,“ pomyslel si 

Ivan, „ale báť sa čarodejníka a utekať?... Nie, prešli dva dni a zajtra večer odídem 
preč. Navždy!“

„Pozri sa, Ivan, čo sa stalo!“
Bola to menšia škatuľka, s takýmito dvoma ‚očami‘, pozrel sa do nich Ivan...
...Hrad, taký, akým je ho vidieť z kopca, les okolo – ako skutočný, ledaže čierno-

sivé...
...odvrátil sa od tohto čarodejníctva! Joachim sa potichu zasmial.
„No, ako, Ivan?“
„Nečistá sila...“
„Nie, Ivan, iba veda, nič iné ako veda... Práve pod vplyvom svetla zlúčeniny 

striebra odrážajú obraz. Robím dva zobrazenia – každé pod vlastným uhlom. 
V dôsledku toho, keď sa pozrieš oboma očami – vzniká ilúzia trojrozmerného 
obrazu!“

Joachim lusknul prstami, zavolal neviditeľného sluhu a prikázal priniesť 
víno. Ivan tiež pil tmavý vermút, sotva sa spamätal z toho, čo uvidel, a jeho pán 
medzitým pokračoval hovoriť o svojom:

„A čo potom, niekedy sa sám seba pýtam, svet, ktorý vidíme, nie je ďalšou 
ilúziou? Vieme o ňom len to, čo vidíme alebo počujeme. Alebo to, čo nám povedal 
niekto iný, a to ešte menej odráža skutočný stav vecí! Presne tak, Ivan, výsledkom 
všetkých mojich pátraní je jednoduchá pravda: Viem, že nič neviem!“

Na tretí deň Joachim povedal:
„Ivan! Viem, že si minul všetko, čo mal, aby si ma zachránil, a mohol by som 

ti dať dvakrát toľko, ale viem, že si to nevezmeš; Poznám zvyk tvojho národa. 
Poďakujem sa ti, dám ti niečo vzácnejšie ako striebro a zlato. Pozri!“

Joachim držal v rukách dva veľké kľúče, každé dĺžkou po lakeť. Jedny 
strieborné, druhé zlaté.

„Už som ti o tom hovoril, Ivan: dve oči, dve ruky, dve nohy... Ledaže jeden osud, 
Ivan? Nie, osudy sú tiež dva, len o tom ľudia nevedia. Objavil som to... Chcel som 
o tomto objave povedať ľuďom a potiahli ma k ohnisku... Drž, Ivan, toto sú tvoje 
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kľúče. Nie každý človek môže dostať druhý osud. Šťastnú cestu!“
„Ale čo otvorím týmito kľúčmi?“
„To sú kľúče od osudu, Ivan... Všetko uvidíš sám, keď bude treba. Choď domov, 

kozák, tvoji priatelia už sa načakali. Do smrti budem pamätať, čo si pre mňa 
urobil... Zbohom!“

Ivan Zelezym si zobral dar ‚čarodejníka‘ a nevediac, čo s týmito kľúčmi robiť, 
sadol na koňa a uháňal na východ slnka, preč z tejto čarodejníckej krajiny.

Medzitým bol Ivan už dávno vyradený z registra, pochovaný a ospievaný; pre 
pokoj pravoslávnej duše sa pilo veľa vodky – keby tento nápoj naozaj zmýval 
hriechy, Ivan by patril medzi svätých. Ale takto sa objavil v Bielej Cerkvi, na prahu 
hostinca, kde tretí deň všetci slávni kozáci oslavovali prvé víťazstvá vo vojne a 
pripomínali si pamiatku padlých pod Žltou vodou a pod Korsunom.

„Kto si?“
Všetko utíchlo, nikto sa nedokázal od prekvapenia postaviť.
„Vari ste zabudli na mňa? Či ste už toľko vypili, že nemôžete spoznať starých 

priateľov?“
„Ivan! Veď si zomrel!“
„Bol som blízko k tomu... Namiesto seba som poslal do pekla troch hajdukov 

a navyše dvoch husárov. Čerti hovoria: ‚Za teba malo‘. Čo ste vy za ľudia! Bol som 
preč tri dni a opäť tu máte vojnu!“

„Aké tri dni – tri roky prešli, Ivan! Dávno sme ťa zapísali medzi mŕtvych.“
„Tri roky?!“ Ivan sa posadil. Hneď mu naliali plný pohár.
„A teraz sa hejtmanom stal Chmelnický!“
„Čo?! Chmeľ – hajtman?“
„Áno. Poviedol nás...“
„Tak prečo tu sedíme?!“
„Teraz máme s Poliakmi mier,“ odpovedali kozáci Ivanovi.
„No, bezo mňa už nemôžu pobojovať ľudským spôsobom!“
‚Prekliaty Nemec – čarodejník, jasné!‘ myslel si vtedy Ivan. Tri dni a tri roky! 

Na kľúče zo striebra a zlata úplne zabudol. Prímerie netrvalo dlho. Časy opilstva a 
záhaľky sa vymenili na krvavú bitku; Ivan ešte dlho si nespomenul na dar Nemca, 
nemal na to čas...

Až na jeseň, keď sa Ivan vracal zo Zámosti domov, počul jeden zvláštny príbeh. 
Rozprával ho kobzar, ktorý videl človeka, ktorý na vlastné oči videl hrad niekde v 
lese neďaleko Černobyľu...

„Kozáci sa priblížili k hradu, ale uvideli, že nikto sa nechce brániť,“ rozprával 
kobzar.
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Keď sa kozáci rozhodli, že majitelia z obavy pred útokom Chmeľových vojsk 
utiekli, pokúsili sa vylomiť dvere, pretože na takom hrade zrejme bolo čo ukradnúť.

Nepodarilo sa im to, ako keby dvere boli zamurované... Úzke okienka boli 
osadené tak vysoko, že sa k nim nedalo dostať. Kozáci obišli hrad okolo a nahradili 
‚útok‘ na hrad ‚obkľúčením‘ a pod hradbami ľahli spať, pretože sa to stalo v lete 
a noci boli teplé. Postavili strážcu, samozrejme...

Uprostred noci strážca všetkých zobudil. Vo vnútri hradu bolo vidieť z okien, že 
žiarilo svetlo, doliehali hlasy ľudí, hrali muzikovia – bolo to počuť až von. Kozáci 
sa nikdy nedozvedeli, čo sa tam dialo. Ráno sa všetko upokojilo, hrad opäť vyzeral 
ako mŕtvy.

Druhý pokus o preniknutie do hradu skončil ešte horšie. Jeden z kozákov, 
ktorý už viackrát musel vyliezť na hradné múry, prichytiac lano za ostré cimburie, 
rovnakým spôsobom vyliezol po lane, dostal sa k oknu bez námahy...

Sotva sa tam pozrel, zakričal ako šialený a cúvol. A tu sa lano pretrhlo, kozák 
spadol a dodrúzgal sa na smrť.

Nič sa nedozvedeli a neprevzali žiadne trofeje, takže museli odísť preč, 
zabudnúc na cestu do toho prekliateho hradu...

Ivan Zelezym počul veľa podobných príbehov, strašidelných aj nie veľmi 
strašidelných. Ale teraz niečo ho nabádalo: hľadaj to miesto!

Vypytovať sa kobzara, sa ukázalo márnym – nečakal, že jeho rozprávanie 
zapôsobí na niekoho z poslucháčov, že tento skúsený kozák bude všetko brať ako 
samozrejmosť, že takmer potiahne kobzara, aby mu ukázal cestu. Ivan si uvedomil, 
že kobzar o ničom viac nevie, a bol nútený hľadať cestu do černobyľského hradu 
sám.

Jedného dňa, keď Ivan zabudol na všetko v tomto hľadaní: na domov, na 
priateľov, na nepriateľov a na striebro a zlato – Ivan uvidel to, čo hľadal. To, čo 
hľadal, ešte nevediac načo...

Čo sa tam skrývalo, za chladnými múrmi nedobytnej pevnosti, čo odvážlivec 
kozák uvidel v okne? Jeseň vymaľovala les okolo vo farbe líščieho chvosta, ráno 
prevažne zanechávalo po sebe stopy námrazy a dni uviazli v zádumčivosti hmiel.

Ivan na obliehanie hradu nemal čas ani chuť; obišiel okolo a nenachádzajúc iný 
vchod, prišiel opäť k jedinej bráne, ktorú prelomiť, ako sa hovorilo, nebolo možné.

Striebro a zlato...
Dva kľúče – ktorý si len vybrať. Ivan držal oba v rukách. Nemec povedal, že toto 

sú kľúče k osudu. Nemec však poznamenal...
Ale kto si vyberie striebro namiesto zlata! Ivan schoval strieborný kľúč do tašky, 

zobral zlatý kľúč a priblížil sa k hradu.
Hoci si pamätal, ako Nemec poznamenal, že striebro je niekedy drahšie ako 
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zlato.
Len čo sa dotkol kľúčom dverí, zdalo sa, že úplne zmizli. Ivan vošiel dnu.
„Prišiel si, môj pane!“
Mladá žena vybehla v ústrety Ivanovi a ponáhľala sa ho objať. Kráska s vlasmi 

ako čisté zlato a oblečená ako princezná...
„Prišiel si a ja som na teba tak dlho čakala!“ zašepkala a oprela sa o jeho hruď. 

„Čakala som, verila som, že prídeš!“
Jej krása a nežnosť by oslnili každého; Ivan okamžite zabudol na všetko, čo vo 

svete zanechal...
„Čakala som na teba a som sa dočkala! Hrajte, hudobníci! Choď, môj pane... 

Dnes je naša svadba.“
„Len koňa...“
„Nemusíme sa o to starať! Hej, sluhovia, počuli ste?“ sotva povedala, sluhovia 

sa ponáhľali splniť príkaz. „Ty, môj pane, budeš mať inú prácu, ale bude to v noci 
a teraz – poďme na prechádzku! Hostia sa už unavili čakaním, stále sa pýtali, či 
prídeš alebo nie...“

Hostia už sedeli, Ivan nikoho nepoznal, ale všetci ako jeden ho hneď spoznali.
„Pán Ivan! Na tvoje zdravie budeme piť stojac – si hrdina!“
Sluhovia mali čas len prinášať pochutiny a likéry, hudobníci nepretržite hrali, 

hostia pili, jedli a tancovali. Kráska, ktorej sa Ivan ešte nestihol opýtať, ako sa volá, 
potiahla ženícha do tanca; tance boli nezvyčajné, aké Ivan ešte nevidel.

Deň a noc.
Prechádzali sa dňom i nocou; a ďaleko po polnoci išli spať. Ivan ponorený do 

hodvábu a lásky princeznej sa jej nikdy nespýtal na meno...
Takto prešli tri dni a tri noci.
Ráno po tretej noci Ivan utiekol, keď jeho mladá žena spala, a odišiel preč 

– niekde tam jeho bratia prelievajú krv a on...
Tri roky sa na Ukrajine prelievala krv ako víno na Ivanovej svadbe. Kozáci 

bojovali tri roky bez Ivana Zelezyma, tri roky prešli počas troch dní, ktoré strávil 
v čarovnom zámku pod Černobyľom...

„Kde si sa túlal, Ivan? Bez teba nedokážeme premôcť Poliakov...“
A Ivan hneď po svadbe dostal sa priamo do Brestského poľa, do krvavého blata, 

pod poľské čepele a tatárske šípy, do chrbta... Ledva vtedy prežil, prežil, len aby 
vypil trpký kalich porážky.

A potom...
Potom sa Ivan vrátil do černobyľského hradu, stál pri bráne, váhajúc... rozhodol 

sa, spomenúc si, že Nemec hovoril o inom osude, vyskúšať druhý kľúč – strieborný.
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Vchod do hradu sa otvoril rovnako ľahko ako od zlatého kľúča.
Vnútri bolo ticho...
Muzikanti nehrali, hostia veselo nehučali, Ivanovi nikto nevybehol v ústrety. 

Bolo tu ticho, tma a zima. Všade ležali ľudské kosti a lebky...
Toto sú pravdepodobne muzikanti a on je tam hore – kosti hosťov ležali tam 

ako sedeli pri stole... Sluhovia, všetko, čo z nich ostalo, ležali všade... Boli tu aj 
kostry psov...

V kostrách sa našli šípy podobné tatárskym, no niektorých mŕtvych zrejme 
zabili neznámi útočníci. Kedy sa to stalo?

Naozaj za ten krátky čas, čo bol Ivan na vojne? Alebo pred stovkami rokov?
Jeho princezná bola tam, kde ju nechal. Kostra ležala na vyblednutých 

hodvábnych plachtách a perinkách. Kto ju zabil a kedy?
Ivan vybehol z mŕtveho hradu, vyskočil na koňa a odcválal takmer do Černobyľu, 

pričom nemal síl obzrieť sa späť.
Už nemyslel na to, že má v zásobe zlatý kľúč a že sa môže vrátiť k šťastnému 

životu pomocou zlata svojho osudu.
Striebro a zlato... Prefíkaný Nemec nepovedal všetku pravdu! Vrátiť sa 

na ‚svadbu‘ a zabávať sa. Piť, zabudnúc na všetko. Ležať v posteli s kráskou, 
v skutočnosti neznámo, už koľko rokov mŕtvou... Ivan sa rozhodol, že priatelia 
povedali pravdu – nestojí za to nadväzovať kontakt s týmto nemeckým 
čarodejníkom a šťastie to neprinesie. Teraz hodil oba kľúče do rieky, voda ich 
pohltila a striebro a zlato navždy schovala na dne.

Potom Ivan išiel pomaly, lebo nevedel kam ide. Vojna sa skončila a Poliaci 
takmer vyhrali, lichotil hajtman moskovským veľvyslancom... Je po všetkom, brat 
Ivan, a ten hrad je naozaj plný mŕtvych ľudí, ktorých pred tristo rokmi zabili Tatári...

Kam ísť kozákovi, okrem Záporožskej Siči...
Cestou Ivan stretol spoločníka. Kozák vždy spozná kozáka. Išli spolu, počas 

rozhovoru sa cesta skracuje, to je známa vec.
„Vidím, že si dávno nebol doma?“
„Áno, tri roky...“ odpovedal Ivan.
Vasil – tak sa volal kozák – sa nevypytoval, čo a kde; rozhodol, že tri roky počas 

vojny možno stráviť len v zajatí a medzi kozákmi hovoriť o zajatí nebolo zvykom.
„Teraz máme všetko nové,“ oznámil Vasil. „Uvidíš!“
Všetko bolo nové...
Vojna sa podľa spolucestujúceho Ivana za posledné tri roky skončila úspešne, 

Poľsko-litovská únia už neexistovala – na jej mieste teraz kartografi namaľovali 
Poľské kráľovstvo, Litovské kniežatstvo a Roxolániu – štát od Čierneho mora po 
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Dvinu. Po bitke pri Krosne Poliaci už neriskovali ísť proti kozáckej armáde a Litva 
rozdelila úniu, takže podľa dohody o večnom mieri, naše územie – aj Podolie, 
Volyň, Biela Rus a Halič, Kyjev a celá kozácka Ukrajina – boli uznané ako nezávislý 
štát s hlavným mestom Kyjev... Hneď potom Kuronské vojvodstvo uzavrelo úniu 
s Roxolániou.

„A Nová Sič je teraz v Perekope, v Orskej pevnosti,“ povedal Vasil, „a v Chortycii, 
kde je Stará Sič, len výcvik mladých kozákov.“

V Kyjeve sa každý rok zhromažďovalo, podobne ako snem v bývalom Poľsko-
litovskom štáte...

„Áno,“ vzdychol Ivan, „veľa čoho sa tu zmenilo...“
Zdalo sa, že dostal sa do iného sveta... Čo hovoril Nemec Joachim o “dvoch 

osudoch? Dva osudy – striebro a zlato. Dve cesty a na križovatke – ten hrad 
v Černobyľskom lese. Niekto si vyberie striebro, niekto zlato a niekomu sa podarí 
váhajúc, najskôr skúsiť jeden osud, potom druhý. Ale stále si musíte vyberať, a keď 
ste si vybrali – musíte ísť touto cestou až do konca.

preložila Polina Onisko
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Medúza

Autorka a ilustrátorka K.A.Teryna získala viacero ocenení. Jej próza bola preložená do 
šiestich jazykov. Anglické preklady poviedok jej vyšli v časopisoch Asimov’s Science Fiction, 
Apex, Magazine of F&SF, Strange Horizons, Samovar, Podcastle, Galaxy’s Edge a inde. 
Jej stránka je www.k-a-teryna.blogspot.com.
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Medúza pomaly vplávala do miestnosti priamo cez dátovú vrstvu infoplátu 
a ustrnula v jej centre. Chaoticky hemžila chápadlami: bola tak žiarivo 
pestrofarebná, že Kalinka radšej zavrela viečka. Už úplne zabudla, aké jasné vedeli 
byť farby. 

Keby sa farby ponúkali v e-shopoch po jednej, možno by Kalinka nazbierala 
dosť lajkov na jednu či dve farby a potom by svet pôsobil vtipne. S pomarančovým 
plafónom a s oranžovými impulzami. A samozrejme, aury všetkých tých hlúpych 
akti by Kalinka určite pretrela jemnou červenou... A v duchu by sa zasmiala 
nafúkaným pripomienkam Myšožrúta.

„No, Kalinča, ako sa ti pozdáva moja nová aura? Jaj, chúďa úbohé, prepáč, 
zabudol som. Ty ju nevidíš. Mám ti zopár lajkov odsypať?“ 

Žiaľ, e-shopy neponúkali farby samostatne, len ako komplet a balík stál pol 
tucta lajkov za cyklus. Nedostupný luxus. Taký prepych si Kalinka nemohla dovoliť, 
lajky jej sotva stačili na udržanie tenkej vrstvy infoplátu namiesto stien. 

Nebola akti, a  ani sa o to nesnažila. Nezbierala lajky hlúpymi bezobsažnými 
postmi, ani jalovým pritakávaním, a ani lichotiacimi rečičkami v diskusii. Nekrúžila 
okolo populárnych userov a hejterov, aby v tieni ich popularity získala zopár 
bonusov zadarmo. 

Avšak vonkoncom sa nechystala klesnúť celkom na dno. Dno, z ktorého sa už 
nikto nikdy nevyštverá. Bez vlastných miestností a bez akéhokoľvek relatívneho 
súkromia sa indie typu Kalinky, nezávislí individualisti, veľmi rýchlo menili – za pár 
cyklov –  na čísla. Na nič nevraviace zhluky cifier. Spolu s menom strácali aj zvyšky 
identity: cesty späť nebolo.

Tentoraz Kalinku od pádu do sféry čísiel delil už len necelý krok. Najviac tak 
pol. 

Ako k tomu došlo, ani sama Kalinka poriadne nechápala. 
Mala predsa plán. Lajky si podelila na dvadsaťštyri cyklov vopred a  prísne 

šetrila vo všetkých oblastiach. To bol základ. Kalinka si už nepamätala, kedy 
a prečo ten plán vymyslela, vedela iba, že nesmie cúvnuť a vzdať sa ho. 

Bod číslo jedna znel: nespadnúť medzi čísla.
Bod číslo dva: Vypadnúť odtiaľto.
V podstate, bol to veľmi jednoduchý plán.
Problém bol, že Kalinka si vôbec nevedela predstaviť, ako sa pustiť do bodu 

číslo dva. Vlastne ani veľmi nerozumela, o  čo v ňom ide. Preto radšej sústredila 
pozornosť na bod číslo jedna. 

Jej východisková situácia bola nasledovná – k dispozícii mala 20 lajkov. 
A úloha bola tiež jasná: zachovať si dôstojnosť a hlavne seba. 
Lenže ako dosiahnuť, aby sa nestala iba číslom, ak mala iba dvadsať lajkov do 
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ďalších bonusov? A najbližšie bonusy boli až o desať cyklov... To nedokázal nikto. 
Ale Kalinka aj to zvládla. Vtedy. 

Lenže, v kancelárii zasa konali bez varovania a znížili koeficienty, čo znamenalo, 
že všetci indie, drobní tichí vzdorovití nezávisláci typu Kalinky, dostali priškrtený 
prídel.

Počin vrchnosti sa dal pochopiť. 
Socium predsa musel pracovať. 
Všetci na svojich miestach. 
Useri generujú a prepracovávajú obsah a čísla točia mlynskými kameňmi, melú 

odpad z produkcie používateľov na dátovú múku.
Aktívnych userov treba podporovať, individualistov ako Kalinka, je potrebné 

penalizovať. Komu sa to nepáči, môže ísť k číslam. 
Úprimne povedané, Kalinka občas číslam závidela. Kráčali do kruhu, na nič 

nemysleli, tlačili koleso a s radosťou sledovali, ako sa všetky tie primitívne posty, 
hlúpe poznámky, žarty bez iskry vtipu, aj rozškľabené smajlíky premieňajú na 
chrumkavú masu. 

Ale niečo jej navrávalo – pozor, drž sa prvého bodu! Neskĺzni medzi čísla. Jasné, 
k nim nechcela: k číslam viedol iba jednosmerný lístok. 

Kalinka znova a znova prerátavala úbohých sedem lajkov, ktoré jej dali 
tentoraz, namiesto sedemdesiatich, ktoré dostať mala. Ešte nikdy predtým sa jej 
prvý bod plánu nezdal taký nedosiahnuteľný. 

Aj keby sa akýmsi kúzlom zakríknutá nezávisláčka ako ona v  momente stala 
hviezdou sociálnych sietí, citovanou a spoločensky prospešnou, aj keby získala 
kontakty a akceptovali ju... Ďalšia výplata bonusov bola až o  dvadsať štyri cyklov. 
So siedmimi lajkami sa toho ani nedožije. Ale mínusy by jej od karmy odrátali 
okamžite. Nuž, takto fungovala spravodlivosť v Sociume. 

Medúza!
Kalinka otvorila oči presvedčená, že medúzu už neuvidí. Možno sa jej snívala a ak 

aj nie, tak už určite odplávala. Ale nie, stále sa vznášala uprostred. Svetlomodrá, 
ružová, orgovánová, červená – medúza sa vlnila a  trblietala, doslova úmyselne 
hypnotizovala Kalinku. 

Samozrejme, bol to nezmysel. Medúzy nemajú žiadne úmysly. Ani žiadny 
intelekt, zdá sa.

Kalina opatrne a veľmi pomaly, akoby ju priťahoval silný magnet, vystrela ruku. 
No fakt! Medúza! A ku komu priplávala? Nie k arogantnej Avvake, ani 

k podlízavému cukrúšikovi Bobroidovi. Ani k jednému spomedzi tých odporne 
spoločenských akti. Ale ku Kalinke. K nezávislej Kalinke. K antisociálnej Kalinke. 

Ohó, bola ohnivá!
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Medúza medzitým natiahla chápadlá k jej dlani. Až vtedy Kalinka pocítila 
dotyk: studený, bodavý, a trochu trpký. 

Medúza natoľko prekypovala informáciami, že Kalinka aj bez akýchkoľvek 
upgradov videla, počula a aj cítila to, čo by so svojou minimálnou konfiguráciou 
vôbec vnímať nemala.

Medúza sa mykla a skĺzla priamo ku Kalinkinej tvári. Tam stuhla. Ale matéria 
reality sa okolo nej vlnila a vibrovala. Kalinka zrazu pocítila strašnú neodolateľnú 
túžbu otvoriť ústa a  prehltnúť tú nádhernú bytosť, šťavnatú ako bonbón. 

Čo je to... bonbón? 

Bonbóny vždy nosieva starká. Nenáhlivo sa uberá chodníčkom, s rumencom na 
lícach a Julka jej beží v ústredy, radostne očakávajúc darčeky...

Kalinka cúvla. Vízia bola zreteľná, presvedčivá, živá. Ako z filmu. Z veľmi 
drahého filmu

V záplave rozličných tém Kalinka vždy zostávala bokom od hlavných prúdov. 
Lenže lajky priťahovali ďalšie lajky a obsah sa ladil k obsahu. To bol dávno známy 
fakt. Zaplať stovku lajkov za film nahustený informáciami, podeľ sa o ne s priateľmi, 
známymi na sieti a lajky sa ti vrátia štvornásobne. Teoreticky, samozrejme. 

Kalinka raz minula takmer dvadsať lajkov na autobiografiu Myšožrúta, plnú 
nezmyslov, hlúpostí a chaosu. Jej recenziu zdieľala jedna naivná indie a lajkol 
to čerstvý zelenáč, ktorý si ešte neosvojil zaužívané praktiky v Sociume. Potom 
nastalo mlčanie. 

Odvtedy radšej využívala už iba verejné filmy, ktoré sprístupnili zdarma pre 
indie prispievateľov a pre userov bez vlastných virtuálnych miestností. Tieto filmy 
boli také beznádejné a zúfalo monotónne rovnaké, akoby ich vytvorili z čerstvo 
pomletých útržkov obsahu bez akéhokoľvek ďalšieho spracovania. Ale poslúžili 
ako krmivo a Kalinka mohla cyklus za cyklom ťahať svoju šedú káru a nespadnúť 
do čísiel. Umožnili držať sa prvého bodu v pláne. 

Opatrne vykukla von. Videl niekto, že medúza vkĺzla do jej miestnosti? 
Určite došlo k omylu, o tom nepochybovala. Každý predsa vie: medúza pripláva 
k dôstojným akti, nie k indivíduám, ktoré len ťažko naškrabú potrebné lajky. Ale 
v kancli kašľali na to, kto si nakoniec príde pre odmenu. Aspoň v to Kalinka dúfala. 

Sivý svet za dátovou vrstvou bzučal a vrel. Reklamné záblesky blikali, 
vyskladali z impulzov nadpisy a smajly, a indie, ktorí sa zadívali, vtiahli do svojich 
reklamných sietí. Impulzy padali z vyšších úrovní ako husté sneženie a tu, na 
spodku, so siedmymi lajkami za dušu, ste sa pred nimi mohli skryť len vo vlastnej 
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miestnosti. Takže ešte jedna výhoda pre čísla: k nim sa impulzy nikdy nedostali. 
Čísla bez lajkov, ktoré by mohli rozdať, neboli pre akti zaujímavé. 

Aktivita v Sociume pripomínala Brownov pohyb známy z fyziky. Tu sa indie 
cieľavedome náhlil na verejnú prezentáciu videa, narazil na hromadu dotieravých 
impulzov.  Po chvíli podľahol presviedčaniu a vymenil svoje lajky za hlúpy príbeh 
iného akti. Tam zase ďalšieho usera, ktorý krátkozrako šetril na firewalle, zachytil 
kanál s newsami a on musel začať s nimi neúspešný boj, v naivnom pokuse 
zachrániť si úspory.

Kalinka zreteľne videla, ako dravý kanál, vytvorený kompetentným akti, 
vysával lajky z nešťastného indie. Neostala mu iná možnosť, iba prepostnúť a ďalej 
zdieľať správy a zopár lajkov sa mu aj vrátilo. Ale len pár, lebo hlavný príjem išiel 
mimo neho, na účet akti, ktorý bol najvyššie. 

Ľahostajné aury ľahostajne blikali v chladnom, ľahostajnom mnohoúrovňovom 
chaose, narážali do seba, menili názory, prepostovali a krospostovali, rozchádzali 
sa s lajkami a získavali nové.  

Našťastie, svet spoločnosti Socium, v sebe dokonale spájal dotieravú 
posadnutosť s ľahostajnosťou. Nikoho nezaujímala Kalinka a jej problémy, 
teda aspoň dovtedy, kým by sa nerozhodla zanechať svoje vlastné lajky pod 
príspevkom kohosi iného – ale to ona nemala v úmysle. Čoskoro sa dravý kanál 
newsov vysporiadal s nešťastným indie, a začal sa otáčať, hľadajúc novú obeť. 
Zbadal Kalinku a vyrazil k jej miestnosti, pritom obratne kľučkoval pomedzi 
iné impulzy. Ako zvyčajne, dovnútra zopár bleskoviek preniklo, ale to bol malý 
problém. V uzavretom priestore miestnosti drobné impulzy rýchlo zanikali. 

A medúza stále nikam neodišla. Ležérne sa vlnila. Priadla. Vábila. 
Teraz by ju mala neodkladne odniesť do kancelárie a získať legitímne lajky skôr, 

ako si niekto uvedomí čo sa stalo a nájde chybu. Prišla by tak o svoje nečakané 
šťastie. Ale ako prejsť s medúzou celé Socium a ostať nepovšimnutá? Ako sa skryť 
pred zvedavými očami a chamtivými ústami a vyhnúť sa pazúrom a tesákom 
spravodajského kanála? Predátor by zhltol medúzu rovnako ľahko ako požieral 
nerozvážnych indie.

Kalinka sa zamyslela. Mala sedem lajkov. To stačilo akurát na minimálny balík 
firewallu na štvrtinu cyklu. Samozrejme, v malom to stálo o čosi viac a ostane na 
nule, ale nedalo sa nič robiť. Zato bezpečnosť cesty morom neodbytných aktualít 
by bola zaistená ohňom. Dobrý firewall bol príliš silný pre zuby drobných kanálov 
a tie veľké boli príliš pomalé a lenivé na to, aby prenasledovali vychudnutý cieľ ako 
Kalinka.  

Zostávalo už len vymyslieť, ako ukryť medúzu. No zdá sa, že metóda sa navrhla 
sama. 

Kalinka pootvorila ústa a medúza, akoby práve na to čakala, vliezla dovnútra, 
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vtipne pritom kývala chápadlami. Zaplavil ju úchvatný pocit. Akoby v ústach 
držala živé šťastie, svoj životný triumf. Kalinka ešte nikdy v lotérii nevyhrala. Teda 
aspoň si to myslela, no istotu nemala. 

Pravdepodobne ste nevedeli, že v Sociume pamäť nebola príliš spoľahlivá, ak 
ste ju živili z prídelu za posty spracované z verejných zdrojov. Stačila jej len na to, 
aby pamätala body plánu.

1. Nespadni do čísiel. 
2. Vypadni!
Kalinka aktivovala interfejs aktualizácie, vhodila lajky do kasy, potvrdila. 

Firewall sa bez meškania zhmotnil a obalil ju do ochranného ohňa. 
Teraz už cesty späť nebolo. Kalinka minula všetky lajky. Dátové vrstvy stien jej 

miestnosti vydržia už len pol cyklu, potom sa rozpadnú na bity a jej zostane iba 
jedna cesta – k číslam. To v žiadnom prípade nesmie dopustiť, viď bod prvý.  

Kalinka rozhodne opustila miestnosť. Vybrala si jeden z vertikálnych tokov, 
urobila krok a prúd ju dvíhal hore, za sprievodu závistlivých pohľadov ostatných 
indie. Ohnivý firewall vyzeral veľmi módne a pôsobivo, záblesky jeho plameňov 
horeli veľmi pálivo. 

Lenže medúza nechcela ticho sedieť v ústach, namiesto toho sa hniezdila, 
štípala chápadlami, pokúsila sa ísť hlbšie. A zdalo sa, že stráca trpezlivosť. 
Nezmysel. Odkiaľ by medúza nabrala trpezlivosť? Lístky v lotérii nemávajú ani vôľu 
ani zásady. 

Vietor jej vrhá v ústrety snehobiele páperie z topoľov, svet okolo je jasný a farebný, 
horúce letné slnko roztancovalo v jej vlasoch odrazy. Júlia práve zlyhala na skúške, 
hlúpo a naivne sa spoľahla na náhodu. Predtým sa vždy pripravovala presne jednu 
noc, v predvečer skúšky, a vždy sa jej to podarilo, ale túto noc... A aká to bola noc! 
Kazimír, Kazík, láska. milovaný. Sladučké slniečko, jej láska. Na skúške neuspela, ale 
bola šťastná – sladko, úplne a nekonečne. 

Informácia ju zasiahla prudko a tvrdo. Na okamih sa Kalinka ocitla tam 
– v hrejivom objatí šťastia. Naozaj nerozumela zmyslu týchto obrazov, zvukov 
a myšlienok – boli oveľa zložitejšie ako filmy Myšožrúta, či iných významných akti. 
Akoby sledovala výjav z iného univerza, šialeného a neuchopiteľného. Ale táto 
skúsenosť – bola najjasnejšia zo všetkých, ktoré si Kalinka musela v spoločnosti 
vyskúšať. 

‚Čo to je, tá medúza?‘ pomyslela si zrazu Kalinka a pre niečo ňou prenikla 
obava.
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O medúzach vedela práve toľko, koľko o nich vedeli všetci ostatní používatelia. 
Povesti. Šírilo sa veľa klebiet o tom, ako neočakávané šťastie – lotéria, prémia, 

dar od Sociuma – v podobe drobnej medúzy, skočilo rovno do rúk akti. Samozrejme 
k tým najaktívnejším a najvitálnejším, dobrosrdečným a sociálne dynamickým. 
Určite nie k pasívnym nezávislým indie typu Kalinky. 

Ak nazbierate tisíc lajkov, dostanete bonus – medúzu.
Keď sa nad tým zamyslíte, je to zábavné: prečo potrebujú akti medúzy, keď 

aj tak majú lajkov viac než dosť? Akokoľvek, Kalinka nepoznala nikoho, kto by 
medúzu, hoci aj tú najmenšiu, reálne chytil. Iba samé reči. 

Povesti a fámy – to bolo tak všetko, čo mala. 
Nová aura Malého-Anjela, zosilnený infoplát vylepšený blikaním na Vitovej 

miestnosti (nick o štyroch písmenách bol istým znakom staro-usera) – toto bolo 
ozajstné. 

Tajná závisť a  predstieraná priateľskosť, činorodá sociálna aktivita, v záujme 
drobných upgradov na vylepšenie vnímania – aj to bolo ozajstné. 

Ale medúzy... boli rozprávkou, takou, akou bola aj schopnosť opustiť Socium, 
alebo aspoň vystúpať niekedy až na úplný vrchol pyramídy. A z konzumenta 
a spracovateľa obsahu sa stať skutočným tvorcom. Rozprávka so všetkým čo 
k tomu patrí.

Ak ale veríte dotieravým impulzom v reklamných blokoch verejných filmov, 
lajky za medúzy vyplácali celkom reálne. 

Desaťtisíc za jednu, hoci maličkú. Desaťtisíc! Steny by vymenila za ohnivé... 
Kúpila by farby. A nie len farby. Hudba. Ó áno, hudba! Raz si Kalinka upgradla sluch 
z bonusu, len na jeden cyklus, na skúšku. Aby aspoň raz počula hudbu. Hudba bola 
božská. Lenže jemné ucho v kombinácii s lacnou vrstvou infoplátu urobili z toho 
cyklu skutočné mučenie. Teraz, chránená ohňom pred cudzím hlukom, mohla 
by... Kalinka sa dusila návalmi emócií – boli zadarmo, slobodné a nevysvetliteľné, 
ako všetko, čo cítila v blízkosti medúzy. Už nebude musieť tráviť fádnosť verejných 
filmov preplnených reklamnými impulzami. A vôbec, mohla by spotrebu celkom 
obmedziť. 

S desiatkou tisíc lajkov si ľahko mohla  dovoliť vytvárať obsah. Stať sa akti 
a postúpiť vyššie. Transformovať emócie a vízie do hudby. Písala by hudbu, 
maľovala. A budú jej to lajkovať. Ako by sa im to mohlo nepáčiť? 

Hore sa zjavila zdochlina veľkej tučnej správy, prúd ju unášal priamo pod 
zuby dravého kanála. Zopár nepozorných používateľov sa už chytilo do pasce. 
Kalinka sa rýchlo presunula do susedného radu, do ďalšieho, a ešte ďalšieho. 
Preč od nebezpečenstva. Poobzerala sa. Tok na tejto úrovni využívali najmä akti, 
nezávislákov tu bolo málo. Tak závistlivé pohľady vystriedali arogantné. Kašlať na 



47

K. A. Teryna – Medúza

nich, aj tak sa neodvážia odohnať ju. 
Medúza ju naliehavo pošteklila na podnebí. Akoby chcela byť prehltnutá. Fakt 

hlúpa túžba. Každý dotyk chápadla vyvolával kaleidoskop pocitov a obrazov. 

Zaprášený kabinet, vysoké staromódne skrine a z políc vytŕčali viacfarebné 
chrbty archaických kníh. Priehľadná záclona sa vlní, poslúcha ľahký dotyk vetra. Ale 
ani vietor nedokáže rozohnať dusnú atmosféru.  

„Dievča moje drahé, pochopte, ak podpíšete s nimi zmluvu hoci len na rok, vlastne 
sa im predáte do otroctva. Totiž, zmluva sa predlžuje automaticky, dovtedy, kým si 
žiadna zo strán neželá opak. A verte mi, oni už zabezpečia, aby ste si opak neželali. 
Vy si ani nespomeniete, že si máte niečo želať. Oni majú, veď viete, svoje metódy.“  
On je pristarý a pritučný, ale ani v tejto sparnej horúčave sa nedokáže zriecť svojho 
odevu – trojdielneho čierneho obleku, pásikavej košele a tesne uviazanej kravaty. Tu 
a tam vytiahne Adincev z vrecka  károvanú vreckovku, aby si z čela utrel pot.

„Preto som prišla za vami, poradiť sa a nie bezmyšlienkovite podpísať všetky 
papiere. Vy ste žralok, pán advokát. Vymyslite niečo!

„Kde vlastne sa vzal taký absurdný nápad – ísť do ‚Sociuma‘?“
Júlia zaťato mlčí. Tiež vytiahla vreckovku, ale len preto, aby ju mohla žmoliť v 

rukách, znova a znova ju stískať... zabránila nechtom zaryť sa do dlaní. 
„Máte čarovnú hlavu, Julinka! Prečo ju dávate tým grobianom? Na počítanie 

účtovných výkazov? Hľadanie ďalšieho prvočísla, ktoré nikto nepotrebuje? 
Rendrovanie ružového králika pre priemerný film? Julinka, nerobte to! V škole ste 
prepadli úplnou náhodou, to sa stáva. Pff... Budúci rok budete najbrilantnejšou 
študentkou zo všetkých, akého kedy tieto steny videli!“

Ako mu vysvetliť, starému, tlstému, že ona nevládze, že nijako nedokáže tento rok 
prežiť. S takou strašnou bolesťou v srdci! Cez noc... síce sa nerozbilo ako porcelánová 
šálka, ale pomaly kolabuje pod čierno-čiernym tlakom. Každou minútou bolo všetko 
ťažšie – dokonca aj nádych bol takmer nemožný s vedomím, že milý, premilý ryšavec 
Kazík-Vtipkár ju zradil. Zradil všetko, čo medzi nimi bolo, pre hlúpu blondínu. Kým 
bola? Prečo práve ona? Bože, Juli, na čo myslíš? Daj sa dokopy!

Ach, bolelo to!
Kalinka úplne zabudla, ako chutí bolesť. Občas kúpila trochu chladu a trochu 

tepla. Samotné teplo síce vyšlo trikrát lacnejšie, ale bez predchádzajúceho 
chladu poskytlo len málo pôžitku. Chlad bolel. Najviac zo všetkého, na čo si tu 
spomenula. A pritom, existujú medzi akti takí jedinci, ktorí konzumujú bolestivé 
pocity pravidelne a za draho. Prečo? Prečo to robia? 

Kalinka sa stiahla a ohradila pred bolesťou, ktorá prišla spolu s filmom. Príliš 
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čierne, príliš hlboké. Spravila by čokoľvek, len aby to už nikdy necítila. Čokoľvek!
Medúza, akoby čítala z jej mysle, pokúsila sa dostať von, ale Kalinka nedovolila. 

Medúza sa jej krútila v ústach, nemilosrdne a bez prestania pŕhlila Kalinku. Aura sa 
naplnila informáciami. 

Veľký biely huňatý pes menom Bom bežal trávou, rozstrekoval kvapky rosy okolo. 
Julka mu bežala v pätách. Cítila, ako jej tenisky a ponožky premokli skrz. 

Otec priniesol domov naozajstnú papierovú knihu – obrovskú, s čierno-bielymi 
obrázkami a s miliónom, pravdepodobne písmen, ktoré netancovali, nerozprávali, 
neposlúchali Julkine gestá. Iba lenivo sedeli na mieste a arogantne čakali, kým si 
ich Julka neprečíta sama. 

Mami, mamička, kde si? Malá Julka sa stratila v obrovskom obchodnom dome, 
medzi automatickými nakladačmi a regálmi s rovnakými šedými krabicami. 

Kalinka potriasla hlavou. Do kancelárie ostával už len kúsok cesty. Žiadne 
správy pred ňou. Len sa nehýbať. Len byť trpezlivá. A všetko bude v poriadku. 

„A vôbec, mohla by si sa aj pozdraviť,“ počula za sebou povýšenecký hlas. 
Kalinka sa rezignovane otočila. Myšožrút. Nerd a filantrop, zvláštna kombinácia. 
Ľahko byť filantropom pre populárneho akti – mal z čoho rozdávať a do karmy sa 
mu vracalo nie desať, ale sto ráz. 

Bol to len biznis, ako všetko ostatné na tomto svete. Ale konkrétne Myšožrút 
ju občas zachránil, keď stála sotva krok od pádu k číslam. Preto by sa mala aspoň 
krátko pousmiať. No tvrdohlavá medúza ďalej bolestivo pŕhlila a jej úsmev sa 
skrivil do nepeknej grimasy. 

„Myslím to vážne, Kalinča,“ teraz mu v hlase rezonovala vyhrážka. Pochopiteľne! 
Akti boli veľmi citliví na svoju povesť, obzvlášť filantropi. Veď čo sa stane s povesťou 
filantropa, ak žobrácki indie mu nebudú vďačné až do posledného bitu aury? 
Kalinka žalostne pokrútila hlavou. Ak by otvorila ústa, medúza vyskočí. A o všetko 
by prišla. 

Aura Myšožrút potemnela a Medúza sa scvrkla. Myšožrút nikdy neodpúšťal 
urážky a pomstychtivosť bola zárukou jeho popularity. Bolo lepšie venovať mu lajk 
skôr, ako bude mať podozrenie na nevďačnosť. 

‚Oh, len nech ju poohovára, nech o nej napíše príspevok plný žlče, alebo z nej 
spraví škaredú, bezduchú osobu v jeho ďalšom filme, čokoľvek, len nie...‘ 

Mínus od Myšožrúta vážilo veľmi veľa a ako každé mínus, lajky sa odpočítavali 
okamžite. Kalinka zaškúlila na jeho obrovskú karmu. Desať unlajkov, nie menej. 
Jej vlastná karma sa po kúpe firewallu stala nulovou a to znamenalo, že na platbu 
mínusa padne celý jej viditeľný majetok. V prvom rade – firewall. 
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A na vrchole ju čakali tie najhoršie kanály správ a storiek: nebezpečné, prefíkané 
a kruté, vybrúsené silnými akti. Dokonca aj od takých ako Myšožrút neraz zhltli 
poriadnu zásobu lajkov. A ona, bezbranná indie, okamžite príde o medúzu, ak 
firewall zmizne. 

Nie, Myšožrút, prosím, len nie mínus!
„Takáto nevďačnosť si zaslúži mínus v karme...“ Myšožrút sa neponáhľal, akoby 

stále pochyboval o svojom rozhodnutí. V skutočnosti len naťahoval zábavu. 
Kalinka zúfalo pokrútila hlavou. Medúza v tom čase kopala stále silnejšie a aby 

ju náhodou nevypľula, pritisla si ruku na ústa. 
Myšožrút to gesto pochopil po svojom. 
„Počkaj, počkaj! Ty čo si...  Vymenila si lexiku za firewall? Si idiot, ako chceš  

prepostovať s takou konfiguráciou? 
Kalinka s  úľavou prikývla. Bolo lepšie sa vydávať za slabomyseľnú, než dostať 

mínus v karme. 
„Prečo si to hneď nepovedala?“ Myšožrút sa odpudivo zarehotal na vlastnom 

vtipe a bez rozlúčky vyskočil z prúdu.
Pochopiteľne, ako by mohol ihneď nezdieľať vtip? 
Môže tým nazbierať dvesto lajkov minimálne. 
‚Nechoď do kancelárie.‘ 
To už však vôbec nebolo dôležité. Prúd ju vyniesol takmer na strechu sveta 

a posunul do najvyššieho levelu. 
Pred vchodom do kancelárie krúžilo aspoň desať dlhých aktualít, ktoré sa 

s chuťou vrhali na každého nechráneného chudáka. Nuž, odo mňa si neodhryznú, 
pomyslela si Kalinka a pozerala, ako sa kanály rozpadali, horeli v ohni jej firewallu. 

Medúza sa v ústach zbláznila a štípala, štípala a pŕhlila. Zdalo by sa, že až teraz 
Kalinka spoznala, čo je skutočná bolesť. 

„Júlia Kalinská, najlepšia absolventka našej vzdelávacej inštitúcie za takmer 
desať rokov!“ riaditeľka si na nose opatrne poupravila trojuholníkovité okuliare. 

Pes Bom umiera, ťažko a desivo. Prečo on, prečo? 
Vieš, dievča, že Kazimír znamená aj „tvrdohlavý“? ...Má ryšavé vlasy a smiešne 

pehy po celej tvári. Úsmev má ako slnko. A smiech ako vietor.
Listy zradcu jeden po druhom pálila v odpadkovom koši. Ako môže! Absurdné, 

smiešne výhovorky. Nechápe, ten tvrdohlavec, že ju týmto zdĺhavým cirkusom len 
viac ponižuje? 

„...budete ležať v obrovskej chladničke, medzi tisíckami takých ľudí, ako ste vy.  
Podpísaním zmluvy prestanete existovať v tomto svete a nebudete patriť sebe. Počas 
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trvania zmluvy sa váš mozog stane majetkom spoločnosti Socium. Bude musieť 
pracovať. A verte mi, bude to veľmi ťažká práca. Samozrejme, naši špecialisti urobia 
všetko, aby ste si udržali svoju osobnosť v dobrej kondícii – minimálna konfigurácia 
je poskytovaná bezplatne. 

Dostanete komunikačné schopnosti a imitáciu spoločenského života, ale bez 
akýchkoľvek záruk bezpečnosti. Všetko je individuálne,“ právnik Sociuma vyslovuje 
tieto slová mechanicky, naučene, dokonca trochu skľúčene, takým podobným 
tónom, akým hovoria žobráci v metre. Hovorí o zárukách, poistení, opäť o zárukách. 
O peniazoch, ktoré dostane jej mama... Dobre, že mama sa o tom dozvedela príliš 
neskoro na to, aby ju zastavila. Júlia ľahostajne počúvala a automaticky prikyvovala, 
zdrvená svojou čiernou bolesťou. Rýchlo, čo najrýchlejšie. Nech na to všetko čím skôr 
zabudne.  

Kalinka si myslela, že vybuchne. Rozletí sa na farebné kúsky informácií, na 
maličké impulzy a záblesky. Silne zažmúrila oči, snažila sa odolať neznesiteľnému 
ťahu prúdu, a keď oči otvorila...

...ležala v tme a chlade, oči mala stále zavreté a nebolo tu nič, okrem tvrdej 
hadičky v ústach a horiacej tekutiny v pľúcach. Pokúsila sa nadýchnuť, dusila sa 
bolesťou a znova upadla do bezvedomia...

Dvere do kancelárie sa otvorili a dvaja modi jej pomohli dostať sa dovnútra. 
Julka sa na nich vďačne usmiala. 

„Pozor, pozor!“ slávnostne zakričal prvý mod. „Došla sem Medúza!“ 
Neprekvapilo to, títo chlapíci vždy videli naskrz userov. Mať vo svete „Sociuma“ 

úplnú konfiguráciu, v podstate bolo to isté ako byť bohom. 
Mod jemne, ale nástojčivo natiahol ruku. 
„Dnes máš svoj šťastný deň, drahá. Málokomu sa to podarí. Gratulujem! 

Medúzu, prosím!“
Medúza odmietla opustiť ústa. Zaprela sa chápadlami o podnebie. Šteklila, 

mykala sa, štípala a pŕhlila. Čoraz naliehavejšie sa pokúšala zavŕtať niekam hlbšie. 
Bolo zrejmé, že sa jej naozaj nechce vracať do meduzária, alebo tam, kde ich medzi 
lotériami držia. Kalinke bolo medúzy veľmi ľúto, ale seba ľutovala ešte viac. 

Avšak jej plán si vyžadoval tvrdosť. Bod prvý: neskĺznuť. Bod druhý: vypadnúť. 
Ak teraz odíde z kancelárie a pustí medúzu na slobodu namiesto toho, aby ju 
odovzdala, bude musieť oba body preškrtnúť ako nesplnené. Potom už jej zostane 
len užiť si posledný let dole k číslam a k ich mlynským kameňom. 

Kalinka preto otvorila ústa a surovo vypľula medúzu do dlane. 
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Mod ju šikovne chytil za chápadlá. 
Kalinka sa zhrozila pri pohľade, ako za chvíľku medúza zošedivela a ovisla mu 

v rukách.
Mod sa usmial – a začal sa citeľne podobať na dravý kanál aktualít. 
Kalinka sa malý okamih bála, že ju teraz bez akejkoľvek odmeny vyhodí. Vzápätí 

pocítila, ako sa jej karma naplnila lajkami, bola ťažšia a rozložená do šírky. 
Všetko vyšlo. 
Čakal ju nový život. 

Adincev ťažko sadol do kresla oproti, čelo si pretrel vlhkou vreckovkou. Zamračil 
sa. Vždy sa mračí, keď rozpráva o vážnych veciach. 

„Našiel som chlapcov – malú firmičku, viete, takú v suteréne. Oni sami boli 
mojimi študentmi, takže im úplne dôverujem. V správnom termíne vám pošlú list 
s odtlačkom vašej spomienky. A ručím za to – vy ten list dostanete. Ostatné, Julinka, 
bude závisí len od vás. Veľa šťastia, drahá moja. Dovidenia o rok. 

Bol to skvelý človek, ten Adincev. 

Kalinka odišla a admini si vymenili veľavravné pohľady. 
Prvý z  nich povedal: 
„Tentokrát sme ju skoro prepásli. Semionovič sa už chystal oznámiť 

prebudenie.“ 
„No a čo, o jedného usera menej alebo viac...“ zafilozofoval druhý. 
„Nič nevrav, fakt nič nevrav. Za stratu takej hlavy, akú má Kalinská, by naše 

hlavy obe padli a ešte by to bolo málo.“ 
Prvý chrapľavo naložil medúzu do kontajnera a natiahol sa po interfejs 

recyklácie. 
Druhý podišiel bližšie k priezoru, za ktorým bzučala jasná a nepokojná imitácia 

spoločnosti Socium.
„Netreba k nej viac púšťať tieto tvory, a bude po problémoch.“
„Och, to by som rád! Ale v tomto prípade to nejde. Túto zmluvu písal sám 

Adincev – a vieš aký to bol človek! Učil aj môjho otca. Je to zmluva zmlúv. Bod za 
bodom všetko sedí, nič sa nedá vyvrátiť.“

„Ale ten tvoj Adincev už predsa zomrel. A pred toľkými rokmi!“
„Adincev zomrel, ale zmluva je večná.“
„Nuž, to znamená, že sa jedného dňa unaví aj odosielateľ medúz a prestane ich 

posielať. On určite večný nie je.“ 
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„Ale je tvrdohlavý, ako dobytok. Ktorá to už bola? Štrnásta? 
„Alebo pätnásta...“
Prvý vytiahol zbytky medúzy z recyklátora, otvoril balíček a s grimasou prečítal:

„Stále som tu, stále na teba čakám, stále tvrdohlavý ako somár. Pamätáš si, že 
Kazimír znamená „tvrdohlavý“? Stále ťa milujem. Vráť sa, zlatko.

„Tak čo, štrnásť?“
„Pätnásť. “ 
 

preložil Miloš Ferko
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Pašeráci 

Maria Galina sa narodila v Kalinine, ktorý sa dnes nazýva Tver, vyrástla v Kyjeve a študovala 
biológiu v Odese. Píše prózu, poéziu, prekladá a pôsobí aj ako literárny kritik. Do svojich diel 
výraznou mierou zahŕňa fantasy a mytológiu. Prvú prózu vydala koncom 90. rokov a v roku 
2000 sa v celoštátnych publikáciách objavila jej poézia. Jej knihy získali množstvo cien a boli 
preložené do viacerých jazykov.  Dlho žila a pracovala v Moskve, no už pred ruskou agresiou 
sa vrátila do Odesy.
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Po rybách, po hviezdach bárka sa už nesie,
Troch Grékov, kontraband do Odesy vezie…

Aby hviezdy sypali zisku hromady,
Koňak, pančušky, prezervatívy…

Eduard Bagrickij

Mladý Janis bol nervózny. Čln sa prudko rozhojdal na malej protivnej vlne, 
navyše ešte zhustla hmla. Svetlo lampáša na prove Lastovičky zahalila hmla 
ako do vaty. Potom ocko Satyros lampáš sfúkol. Bolo počuť len špliechanie vĺn 
narážajúcich na náveternú stranu člna. Ale havlenky neškrípali. Boli omotané 
handrami.

Janis si ešte nezvykol na to, že hmla je dobrá.
Janis bol vlastne nováčikom. Vzali ho, lebo nemal kam ísť. Minulú jar šiel 

vybavovať svoje záležitosti popri bielom domčeku v ústí rieky a zazrel opálené 
stehno Zoje, jedinej Satyrosovej dcéry. Vešala na dvore bielizeň. Zoja tiež zbadala 
Janisa, ako si ide po svojom, s peknými bielymi zubami, opálený.

Na jeseň poslal Janis dohadzovačku, fúzatú starú Grékyňu, a madam 
Satyrosová, hoci si aj poplakala, nie preto, že sa to patrí (len pre Zoju očakávala 
lepšiu partiu), súhlasila. Čo sa už dalo robiť? Zojino brucho sa v tom čase už 
nápadne zaokrúhľovalo.

Teraz Janis sedel pri veslách a Stavros pri kormidle. Janis sa Stavrosa bál – bol 
zachmúrený, zarastený čiernymi vlasmi, mal krivé a krátke nohy. Aj ocko Satyros 
bol zachmúrený, zarastený čiernymi vlasmi, s krivými a krátkymi nohami. Je to 
dosť zvláštne, že v rodine krivonohých a krátkonohých ľudí zarastených čiernymi 
vlasmi sa pritrafila taká krásna Zoja.

Je to nepríjemné, rozmýšľal Janis, že jeho a Zojin syn sa podal práve na 
Satyrosov. Dokonca sa už narodil pokrytý jemným tmavým páperím, celý, od hlavy 
až po päty.

„Janis,“ zasyčal Stavros a priložil si k uchu ťažkú hrčovitú dlaň ako načúvací 
prístroj, „osuš veslá, komu to hovorím!“

Janis poslušne zdvihol veslá.
„No?“ spýtal sa ocko Satyros, ktorý bol nahluchlý.
„Nič,“ povedal Stavros. „Janis, vesluj ďalej.“
Janis poslušne spustil veslá do vody a mohutne zabral. Svaly na chrbte sa 
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mu krásne napli. Janis miloval svoje telo, svoje krásne svaly, biele zuby a čierne 
fúzy. Mal sa rád ľahko a veselo, lebo vedel, že jeho krása teší aj Zoju, aj práčku 
Medeu, ktorá prala pre rybárske družstvo v ústí rieky, aj tmavovlasú Rachel, ktorá 
pásla svoje kozičky na slnkom spálených svahoch. Sám sa na seba rád pozeral 
v zakalenom zrkadielku na holenie a zakaždým sa snažil uvidieť sa z profilu, lebo 
práve z neho bol výnimočne pekný. Škoda len, že syn sa podal na Satyrosov.

Nečakane sa pred nimi objavila tmavá masa feluky, Janis takmer vrazil do 
jej boku. Stavros pri kormidle loď šikovne otočil a čln sa k nej priblížil. Čnela nad 
vodou tmavá, so spustenými plachtami, na palube nehorel žiadny oheň.

„Spia tam alebo čo?“ zabručal ocko Satyros.
Voda narážala na bok feluky, sťažne sa strácali v hmle.
„Je to isto Jaffo?“ opýtal sa Janis.
„Nie,“ nahnevane odpovedal ocko Satyros, „je to Lietajúci Holanďan. Vidíš 

svetlá na stožiaroch?“
„Nech vám jazyk odpadne, otec,“ flegmaticky poznamenal Stavros.
Loď sa vznášala na vode so snahou vraziť nosom do feluky. Janis spustil jedno 

veslo do vody a začal bubnovať prstami. Nejaký čas sa nič nedialo.
„Zakričať?“ spýtal sa s nádejou v hlase Janis, ktorý sa už nudil.
„Ja ti zakričím!“ zasyčal cez zuby ocko Satyros a hneď si priložil k fúzom ruky 

ako amplión a zakričal:
„Hej, vy, na feluke!“
„A-ach!“ ozvali sa zhora. Zvyšné zvuky zhltla hmla.
„Spíte tam, či čo?“ zavolal Satyros dohora. „Hej! Efendim!“
„O-ho!“ odpovedali zhora.
Tmavý muž sa vyklonil z temnej paluby feluky a natiahol ruky s čiernym 

balíkom. Ocko Satyros ho opatrne, ako nemluvňa, vzal a položil pod lavicu. Pol 
tucta balíkov sa tesne usadilo na dne člna.

Feluka sa hojdala na vode, trojuholníkové plachty sa zdvihli.
„Nuž poďme, krásavica,“ zavrčal ocko Satyros. „Hej, tam, na feluke! Hoščakalin, 

či ako!“
„Ou-ho!“ odpovedali z feluky.
„Vyplávaj, Janis, ty lenivý diabol!“ zvolal ocko Satyros. Janis chvatne potiahol 

oťaž. Loď sa náhle naklonila nabok a odplávala so zdvihnutou plachtou. Janis, 
ktorého rodina Satyrosov nemilosrdne ponižovala, bol v skutočnosti vynikajúcim 
moreplavcom a Lastovička ľahučko plávala na vlnách, robiac česť svojmu menu.

„Sú naľavo!“ zakričal Stavros. Zvuky motora člna pohraničnej hliadky k nim 
doliehali akosi prerývane, akoby ich prežúvala hmla.
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„Och, nesklam ma, drahá!“ Satyros odstrčil syna a posadil sa za kormidlo. 
Stavros si čupol na kormu, naširoko rozopäl ruky, lakťami sa oprel o zábradlie 
a revolverom zamieril do tmy. Hliadkový lampáš ako matná škvrna blikal v tme, 
Lastovička sa vznášala a znovu klesala na vlnách, grécke obličaje ošpliechala 
voda a v diaľke postupne utíchli zvuky cudzieho motora, či skôr ich útržky nesené 
vetrom. Janis stiahol plachtu a Satyros opäť nechal kormidlovať svojho syna.

„To je všetko,“ povedal Satyros, pohládzajúc si fúzy. „Všimol si si tú akáciu nad 
útesom? Smeruj k nej, v skale je tam jaskyňa.“

„Hádam to neviem, ocko?“ lenivo odpovedal Stavros. Zvuky pohraničiarskeho 
motora ho radostne nabudili a teraz sa zdalo, že mu v hustých čiernych vlasoch 
praská statická elektrina. Loď vkĺzla do tajnej zátoky a Janis, ako najposlednejší 
člen tímu, skočil do vody a vzal náklad do náručia.

„Polož to tam za kamene a vráť sa naspäť,“ povedal Satyros a dlaňou láskavo 
potľapkal Lastovičku po boku.

Nad priepasťou už stál voz, ospalý kôň kýval hlavou a podnikaví ľudia pána 
Rubinčika zostupovali po svahu. Rukami si pridržiavali klobúky, aby ich neodfúkol 
vietor.

„Tak čo?“ zakričal jeden z nich.
„Všetko v najlepšom poriadku,“ odpovedal ocko Satyros a zapálil si šúľanú 

cigaretu, „pán Rubinčik bude spokojný.“

* * *

Južné slnko nemilosrdne pálilo na horúce hlavy prístavných robotníkov, ale tí 
si jedli svoj prostý obed, namáčali si biely chlieb do olivového oleja a zajedali ho 
gréckymi olivami. Neďaleko nich pomaly prešľapovali obrovskí zarastení chlapi, 
hlavy im starostlivo prikrývali slamené klobúky so špeciálnymi dierami na uši. 
Vzduch páchol dechtom, rozpálenými doskami, koňmi a vysušenými riasami.

„Satyros, ľudia vravia, že pohraničný čln vám včera visel na chvoste?“ spýtal sa 
Moťa Rozparovač a namočil krajec chleba do zlatého olivového oleja.

„Ešte žiadny mrzák,“ povedal Satyros, „neodkrútil Lastovičke chvost. Išli sme, 
vrátili sme sa…“

„A išlo to dobre?“
„Pán Rubinčik bude spokojný,“ odpovedal stroho Satyros.
„Počuli ste o Grišovi Maličkom? Vzal ešte mydláreň u Genzlera. Ulúpil tovar za 

štyristo miliónov rubľov. A v tom istom čase celkom náhodou znásilnil pomocnú 
účtovníčku, občianku Rosenbergovú.“
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„Čo je to dnes štyristo miliónov?“ flegmaticky poznamenal Satyros a srkol si 
z hrnčeka.

„Súdruh operatívec Orlov sa zaprisahal, že sa neuspokojí, kým Grišu Maličkého 
nechytí,“ povedal Moťa Rozparovač.

„Tvrdo berie nová vláda,“ súhlasil Satyros. Rozhovor utíchol sám od seba, bolo 
počuť, ako malé vlny lenivo špliechali o pilóty.

„Len sa pozrite,“ povedal Moťa, „prichádza ten frajer, Jaško Schiffman.“
Jaško Schiffman kráčal po móle a špičkou lakovky znechutene odkopával 

zhnité lastúrniky, ktoré predvčerom vyvrhla búrka.
„Zdravím ctihodné zhromaždenie,“ povedal a zdvihol slamený klobúk.
„Nazdar,“ lenivo sa ozvali robotníci.
„Ocko,“ obrátil sa Jaško na Satyrosa, „pán Rubinčik si vás nesmierne praje 

vidieť.“
„A čo odo mňa potrebujete pán Rubinčik?“ zaujímal sa Grék.
„Ocko, to vám povie sám pán Rubinčik. Čaká vás v Gambrinuse. Pán Rubinčik 

je dnes veľmi nervózny, neradostný.“
„Povedz pánovi Rubinčikovi, že ocko príde,“ povedal Satyros a zjedol olivu.
Jaško ešte raz zdvihol klobúk a odkráčal po móle.
„Teraz to už nie sú také olivy, veruže nie,“ povedal Satyros smutne, „pred 

vojnou, to boli olivy, také olivy, že neuveríte, Moťa, ako môj prst!“

* * *

Pán Rubinčik sedel pri samostatnom stole v Gambrinuse a jedol vyprážanú 
makrelu. Ocko Satyros prešiel pomedzi stoly, odsunul stoličku a prisadol si 
k pánovi Rubinčikovi.

„Dovolíte, pane?“ opýtal sa zo slušnosti.
„Dovolím,“ krátko odpovedal pán Rubinčik a obrúskom si utrel fúzy.
Ocko Satyros si objednal pivo a ako naň čakal, položil na obrus svoje statné 

čierne ruky. Hostinský priniesol pivo v obrovskom krígli, čiapočka z peny pretekala 
cez okraj pohára.

„Na vaše zdravie,“ povedal ocko Satyros a jemne fúkol do peny.
„Ako sa má vaša ctihodná rodina?“ zdvorilo sa opýtal pán Rubinčik.
„Ďakujem pekne, všetci sú zdraví, pfuj-pfuj-pfuj. A ako sa má Emilia Josifovna?“
„Migrény, stále migrény,“ znechutene povedal pán Rubinčik. „Teraz k veci, 
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ocko, ako ste dopadli?“
„Celkom dobre,“ odpovedal rozhodne ocko Satyros. „Všetko sme prevzali, 

všetko sme odovzdali.“
„Čo ste odovzdali?“ chladne sa zaujímal pán Rubinčik, pričom sa hral s rúčkou 

svojho obuška.
„Ako keby ste to nevedeli, pán Rubinčik,“ ocko začal tušiť niečo nedobré, „ale 

to nie je potrebné. Váš človek to prevzal, sám som to videl…“
Pán Rubinčik pomaly vstal a tvár sa mu skrivila hnevom.
„Čo si priniesol?“ opýtal sa tichým zdvorilým hlasom. „Čo si mi priniesol? Kde 

je tovar?“

* * *

V suteréne, pod obchodom pána Rubinčika, bolo cítiť ťažkú vôňu olivového 
oleja a čaju. Za sudmi, demižónmi a debnami ležali roztrhané balíky, na studenej 
betónovej podlahe boli rozhádzané ťažké folianty so zožltnutými, časom prežratými 
stranami, pergamenové a papyrusové zvitky a dokonca aj jedna kamenná tabuľka 
s vytesanými chrobákmi a škorpiónmi – považovať ich za písmená by sa ocko 
Satyros pri zdravom rozume neodvážil.

„Toto je,“ striasol sa ocko, „tovar? Pán Rubinčik, prekristapána…“
„A kto to podľa vás priniesol, tento prach storočí?“
„Prijaté, vyložené,“ mrmlal ocko Satyros, „samotní vaši ľudia…“
„A toto prijali,“ pán Rubinčik popichal pergameny obuškom, až z nich vyletel 

oblak hnedého prachu, „a toto… A aha tu, takpovediac perla celej tejto zbierky.“
Dotkol sa obuškom niečoho zabaleného v matnom kúsku zlatého brokátu. 

Brokát skĺzol na zem.
„Panebože,“ povedal ocko.
Iskrivými očnými jamkami naňho hľadela ľudská lebka. Hlavou ocka Satyrosa 

preletela myšlienka, že s lebkou niečo nie je v poriadku, a až trochu neskôr si 
uvedomil, čo to bolo. Lebka bola priesvitná. V páre očných jamôk sa odrážala 
matná lampa, ktorá osvetľovala pivnicu.

„Kamenina,“ povedal pán Rubinčik, „alebo sklo. Do cholery!“ Pohrozil lebke 
palicou. Lebka naňho ľahostajne zízala.

„Možno je to niečo vzácne?“ povedal s nesmelou nádejou v hlase vydesený 
ocko Satyros. „Poklad? Ale zíza, paskuda.“

„Odkedy tí podvodníci, bratia Hochmanovci, sfalšovali korunu skýtskych 
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kráľov, nezostalo na svete nič vzácne,“ povedal chladne pán Rubinčik, pohrávajúc 
sa s obuškom. „Kde je tovar, ty zmija?“

Zľahka udrel ocka Satyrosa obuškom po širokých nohaviciach. Ocko zastonal a 
prikrčil sa. Rubinčikov obušok bol zvnútra zaliaty olovom, to bolo známe.

„Semko, začni,“ povedal pán Rubinčik.
Mohutný Semko vykrútil ockovi lakte a pán Rubinčik ho znova udrel obuškom, 

tentoraz švihom.
„Prisahám pri Najsvätejšej Bohorodičke,“ povedal ocko Satyros a vypľul 

krv, „prisahám na svoju Zoju, nech sa prepadne, pobehlica, – čo sme vzali, to 
sme vzali…“ ocko Satyros padol na kolená. „Prisahám, nebol som to ja! Na lodi 
to zamenili. Spýtajte sa Aliho, svojho spoločníka, sami sa ho spýtajte, kým mu 
nevyškriabem tie jeho nehanebné oči!“

Rubinčik sa zamyslel.
„Vstaňte, ocko,“ povedal napokon, „som spravodlivý človek. Ešte som, ocko, s 

prepáčením, chodil na nočník, a vy ste už brázdili Čierne more tam a späť. A nikdy 
sa pri vás, ocko, nič podobné nestalo. Boli ste najčestnejším človekom, ocko.“

„Nuž!“ povedal Satyros a utieral si rukávom zakrvavenú tvár.
„Ale dobre poznám aj Aliho, ocko. A tiež má povesť neobyčajne čestného 

človeka. A tak logicky predpokladám, že mohlo dôjsť k nedorozumeniu. Semko, 
choď na poštu a pošli do kancelárie v Istanbule bleskový telegram. A pripíš tam, že 
čakáme na odpoveď s nepredstaviteľnou netrpezlivosťou. Vy, ocko, ostaňte zatiaľ 
tu. Buďte hosťom.“

Stonajúci Satyros odišiel do rohu a sadol si na škatuľu s koloniálnym tovarom.
Semko zamieril k dverám pivnice a zrazu stuhol, natiahol krk. Po schodoch 

dupali čižmy.
„Vyzerá to na prúser, pán Rubinčik,“ povedal Semko smutne.

* * *

Po sklade chodili zaneprázdnení mladí muži s vŕzgajúcimi popruhmi na zbrane 
a v lesklých chrómových čižmách. Pri vchode stáli vážni ľudia v čižmách z hovädzej 
kože. Pán Rubinčik sa pozabudol, udrel sa po nohe obuškom a skrivil tvár.

„Čomu vďačím za takú príjemnú návštevu, že ma ňou poctil sám súdruh 
operatívec Orlov?“ spýtal sa zdvorilo.

Mladý operatívec súdruh Orlov, kučeravý, veľmi vážny, v okrúhlych okuliaroch 
a s úplne novučičkými podpažnými puzdrami, sucho povedal:
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„Dostali sme podnet, občan Rubinčik. O pašovanej zásielke tovaru uloženej vo 
vašom sklade. Navrhujem prejaviť svedomitosť a nezdržiavať súdruhov.“

„No ako,“ povedal pán Rubinčik, „veď ja vždy. Prosím, cíťte sa ako doma.“
Aj on si sadol na debnu s koloniálnym tovarom a založil si ruky.
„Postavte sa!“ povedal súdruh Orlov polohlasne.
Rubinčik vstal. Satyrosa nikto nevyzval, no pre každý prípad sa tiež postavil. 

Červenoarmejec vrazil bajonet do krabice.
„Čaj,“ zdvorilo vysvetlil pán Rubinčik, „cejlónsky čaj.“
„Máte dodacie listy?“
„Áno, všetky,“ potešil sa pán Rubinčik. „Semko, choď vypýtať dodacie listy.“
„Choď s ním,“ prikázal Orlov červenoarmejcovi, „a toto tu?“
„Olivy z Batumi.“
„Kde sa vykladali?“
„V Karanténnej zátoke, pred dvoma týždňami. Nadarmo ste tu, pre boha 

živého, nadarmo, súdruh Orlov. Všetko je čisté.“
„Boh neexistuje,“ mechanicky odpovedal Orlov, „a čo je v sudoch?“
„V tých je rastlinný olej, z olejárne v Blízkych Mlynoch, však viete, výrobné 

družstvo Červená olejnička. A v tamtých olivový, tiež z Batumi. Rovnako z družstva. 
Všetko máme podľa zákona, súdruh Orlov.“

‚Zaujímalo by ma, ktorá suka nás udala,‘ pomyslel si pán Rubinčik. Druhý 
červenoarmejec roztrhol balík, z ktorého sa so šušťaním vysypal čaj.

„Batumský,“ povedal otupene pán Rubinčik, „treťotriedny. Z výrobného 
družstva Červený čaj. Teraz Semko prinesie dodacie listy, boh mu žehnaj.“

„A tovar?“ súdruh operatívec Orlov bol nenadarmo známy ako tvrdohlavý 
človek.

„Tak hľadajte, dobrý bože,“ pán Rubinčik naširoko roztiahol ruky, „či som 
hádam proti tomu?“

„Tu, súdruh operatívec, pozrite sa sem,“ povedal červenoarmejec, ktorý sa 
práve prehrabával v knižných haraburdách zabalených v brokáte a purpure. 
Kryštálová lebka pozrela na Orlova chladnými očnicami.

„Skrývali ste to?“ spýtal sa Orlov vyčítavo.
„V žiadnom prípade,“ odpovedal pán Rubinčik ľahostajne, „takto sa to 

povaľovalo.“
„Kultové predmety?“
„Súdruh Orlov, viete čítať v tomto jazyku? Nuž, ja neviem. Čo je to za kultový 

predmet? Kultový predmet – to je ópium ľudstva, ale toto žiadny národ nepochopí.“
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Súdruh Orlov sa sklonil a zalistoval v hrubej knihe. Zdvihol sa oblak 
červenkastého prachu. Súdruh Orlov kýchol.

„Sú tu obrázky,“ povedal neurčito, „ľudia a bájne zvieratá.“
„Môj strýko zomrel vo Vinnyci,“ vysvetlil Rubinčik, „a bol veľmi zvláštny. Zbieral 

všelijaké starožitnosti, nepotrebné rárohy. Ale bol to strýko, pre mňa vzácny 
v spomienkach. Tak som to vyviezol z Vinnyce a vyhodil sem. Mal som to vziať 
domov? Moja žena má migrénu.“

„A toto?“ spýtal sa operatívec a dotkol sa lebky čižmou. Lebka znenazdajky 
cvakla kryštálovou čeľusťou. Operatívec trhol nohou a aby ukázal, že sa vôbec 
nezľakol, znovu sa dotkol lebky. Lebka sa trochu pohla spolu s kusom purpurovej 
látky, na ktorej ležala.

„Môj strýko ju mal na stole,“ povedal hneď Rubinčik, „ako, takpovediac, 
memento mori.“

„Váš strýko bol ozaj veľmi zvláštny,“ uznal operatívec Orlov.
„To je isté,“ s radosťou súhlasil Rubinčik, „taký čudák, že si občas vyšiel na ulicu 

v spodkoch, ehm…“
Zhora prišiel s dupotom červenoarmejec s hromadou dodacích listov 

a účtovných kníh.
„Zabavujem to,“ povedal operatívec Orlov, „dočasne. A konfiškujem aj kultové 

predmety.“
„Tak prosím,“ ľahostajne povedal Rubinčik.
„A čo tu robí súdruh Grék s rozbitou tvárou?“ spýtal sa Orlov, hľadajúc niečo, 

do čoho by sa zadrapil.
„Pomáhal som presúvať debny,“ povedal Satyros, „a… neopatrne som spadol.“
„Porušujete bezpečnostné predpisy?“ spýtal sa Orlov s novou nádejou.
„Som pripravený niesť zodpovednosť za porušenie bezpečnostných predpisov,“ 

radostne zvolal Rubinčik, „mimochodom, pozdravujte odo mňa mamu.“
Orlov sa otočil celým telom pretiahnutým ako kalíšok a vyšiel von, len popruhy 

mu zaškrípali. Za ním sa pohli aj červenoarmejci.
„Uf!“ povedal Rubinčik a utrel si čelo.
„Ani nehovorte, pán Rubinčik,“ súhlasil ocko Satyros.
„Vy, ocko, ste šťastný človek,“ povedal ticho Rubinčik, pohojdával sa pritom 

na chodidlách a hľadel na kopu haraburdia. „Ocko, môžete ísť. Pobozkajte za 
mňa svoju krásnu Zoju. A mimochodom, majte na pamäti, ocko, a povedzte to 
všetkým: pán Rubinčik nájde toho bastarda, ktorý donášal na pána Rubinčika, a 
tomu bastardovi sa to nebude páčiť.“

Ocko Satyros rýchlo sklonil hlavu a potichu odišiel. Na schodoch sa prežehnal.



62

Maria Galina – Pašeráci

* * *

Riaditeľ Archeologického múzea, profesor Otto Stillmark, bol veľmi nervózny. 
Vy by ste neboli nervózni, keby vás len tak, z ničoho nič, predvolala Gubčeka?

Tým viac, že nová vláda sa vôbec nevyznala v archeológii. Nová vláda sa 
pozerala na drahocenné skýtske zlaté hrivny jednoducho ako na zdroj žltého kovu, 
vďaka ktorému sa môže dokúpiť zariadenie do zlievarne.

Preto, keď sa ukázalo, o čo ide, uľahčene si vydýchol. V duchu, samozrejme.
„Odkiaľ to máte?“ začudoval sa.
„Skonfiškovali sme to u istého indivídua,“ povedal Orlov.
„Chceli by ste, aby som určil pôvod tohto predmetu?“ spýtal sa, obzerajúc si 

lebku. „Obávam sa, že s tým budú problémy.“
Vzal lupu a pozorne lebku obzrel a aj k nej pričuchol.
„Je to vzácny kameň?“ netrpezlivo sa spýtal Orlov.
„Ale kdeže, je to kvarc. Jednoliaty kryštál kvarcu, len veľmi veľký. Ale má to svoj 

háčik. Optické osi…“
„To znamená, že tento kúsok je bezcenný?“ spýtal sa Orlov sklamane.
Naozaj dúfal, že lebka sa ukáže ako vzácna, napríklad briliantová, a že on, 

súdruh Orlov, bude môcť osobne darovať súdruhovi Leninovi takú úžasnú vec 
a zároveň podať správu o pozoruhodných úspechoch jemu zvereného oddelenia 
Gubčeka.

„To nie,“ namietol Stillmark, „keď ide o starožitnosti, nejde o materiál. Méloská 
Venuša je neoceniteľná, a pritom z mramoru podobného tomu, z ktorého je 
vytesaná, je obložené schodisko Poplavského domu. A zlatý diadém kráľa 
Saitafarna, kým ho považovali za pravý, kúpil Louvre za dvestotisíc frankov. Čo 
myslíte, akú hodnotu mal potom, keď sa ukázalo, že bol vyrobený v Odese?“

„Dobre,“ povedal trpezlivo Orlov, „potom je táto vec prinajmenšom starobylá?“
„To neviem,“ povedal Stillmark, „samotný Louvre sa zmýlil.“
Opäť sa vyzbrojil lupou. V očných jamkách lebky sa blýskalo odrazené svetlo 

lámp nakúkajúcich cez okno kabinetu súdruha Orlova.
„Môžeme, samozrejme, zavolať anatóma,“ povedal Stillmark zamyslene, 

„napríklad uznávaného profesora Serebra. Ale som si istý, že povie to isté, čo ja 
– anatómia je dodržaná do najmenšej kostičky. Len sa prizrite, môžete dokonca 
vidieť miesta, kde sa pripájajú svaly. Alebo ich môžete aspoň nahmatať. Napokon, 
od našich remeselníkov sa dá očakávať všeličo. Miša Vinnickij, veď viete…“
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„Miška Japončik?“
„Áno. Tak ten si kedysi kúpil od Hochmanovcov sarkofág. Taký maličký, povedal 

by som, že hračkársky. Zlatý sarkofág zdobia výjavy symbolizujúce jednotlivé etapy 
ľudského života a je v ňom desaťcentimetrová kostra zo stošesťdesiatich siedmich 
zlatých kostí. Anatómia je ako v prirodzenej kostre, uvážte. Izja Ruchomovskij 
pracoval na tom sarkofágu desať rokov.“

„A čo to znamená?“ spýtal sa Orlov.
„V Odese môžu vyrobiť čokoľvek. Ale tento konkrétny predmet by sa dal 

len ťažko predať. Nekopíruje nič slávne, je celkom unikátny. A keby bol naozaj 
starobylý, povedal by som, že vôbec nie je odtiaľto. Pravdepodobne z Nového 
sveta. Odkedy Hiram Bingham v tisícdeväťstojedenástom roku objavil stratené 
mesto Inkov, bolo jasné, že tá civilizácia prinesie ešte veľa prekvapení. A čo to tam 
máte?“

„Rukopis,“ povedal Orlov, „bol tiež skonfiškovaný u toho indivídua. Tvrdí, že ho 
zdedil po strýkovi.“

„V tom prípade,“ povedal Stillmark pri pohľade na pergamen, „bol ten jeho 
strýko riadny jedinec.“

„Aj ten element to vravel. Prečo?“
„Je to šagrén, veľmi dobre spracovaný. Viete, čo je to šagrén?“
„Taká koža,“ povedal Orlov.
„Koža horského somára. Onagra. Ale pergamen je čerstvý. Aj písmená sú 

čerstvé.“
„Čiže?“
„Strýko sa dal veľmi ľahko oklamať. Kúpil si úplne nový pergamen s nejakými 

táraninami.“
„A ja som si myslel, že sú to hieroglyfy. Staroegyptské,“ povedal Orlov, ktorý mal 

v detstve rád knihy o ďalekých tajomných krajinách a podivnej smrti vykrádačov 
hrobiek.

„Podobá sa to na staroegyptské hieroglyfy,“ povedal profesor Stillmark, „ale 
také písmo neexistuje. Je to falzifikát, navyše úplne čerstvý. A ak je toto falzifikát, 
treba predpokladať, že aj lebka je falzifikátom.“

„Sú tam aj staré knihy,“ zamyslene povedal Orlov, „naozaj staré… Drobili sa 
v prstoch a smrdeli myšami.“

„Teoreticky sa môže stať, že medzi falzifikátmi sa nájde skutočná perla,“ 
povedal profesor Stillmark, „no také prípady sú mimoriadne zriedkavé. Hoci 
medzi zberateľmi o tom kolujú rôzne legendy.“

„Znamená to, že táto lebka nemá žiadnu hodnotu?“ spýtal sa Orlov sklamane.
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„Výlučne umeleckú,“ povedal profesor Stillmark, ktorý sa vynikajúco vyznal 
v čiernomorskej kultúre. „Môžete si to nechať a používať ako ťažidlo.“

A s trpezlivou nádejou sa pozrel na operatívca Orlova v očakávaní, kedy mu 
podpíše priepustku, aby mohol odísť z toho strašného miesta.

* * *

Blížilo sa ráno a súdruh operatívec Orlov si vo svojom kabinete unavene pretrel 
zapálené oči.

Zatknúť gang Grišu Maličkého, ktorý mimoriadne bezočivo prepadol štátny 
podnik, nebolo nijako možné. Natoľko nemožné, že súdruh Orlov mal silné 
podozrenie, že v priamych radoch jeho domovskej inštitúcie je prítomný zradca. 
Ako inak by Griša so svojimi kumpánmi prenikol za vrátnicu podniku?

Treba povedať, že Griša Maličký bol osobnosťou legendárnou, a to poslednou 
legendárnou osobnosťou vo veľkolepom zozname odeských banditov.

Po prvé, nikoho nezabil. A to ani pri známom útoku na továreň na výrobu 
mydla, dokonca ani pri nemenej známom útoku na tabakovú fabriku. Jednoducho 
v prestrojení za spolupracovníka Gubčeka prenikol na územie továrne (a ako sa 
súdruh Orlov silne obával, jeho služobný preukaz bol neskutočne skutočný), 
profesionálne odzbrojil ochranku a zamkol strážnikov aj robotníkov v technickej 
miestnosti. Náhodné znásilnenie občianky Rosenbergovej bolo, takpovediac, 
jediným pracovným úrazom.

Po druhé, Griša Maličký mal výnimočné organizačné schopnosti; jeho pevne 
zohratý gang s rozvetvenou sieťou informátorov, ktorý mal vyše päťdesiat ľudí, 
už vlastne nebol gangom, ale organizáciou. A takú dobre utajovanú organizáciu 
s rozsiahlou sieťou informátorov by Gubčeka pod nosom sotva trpela.

Keby ten prekliaty Griša olúpil radšej pána Rubinčika! Potom by sa jeho drzý 
prepad dal považovať za nástroj hnevu národa. Ale on zdvihol ruku na národný 
majetok.

Nad súdruhom Orlovom visel Damoklov meč inšpekcie z Moskvy.
Súdruh Orlov si zúfalo pretrel čelo, potom oči – pod viečkami sa zablysli dve 

červené škvrny.
‚Dávno som nebol doma, veru,‘ pomyslel si operatívec.
Chcelo sa mu vrátiť sa domov, zvaliť sa na sparťanskú posteľ a zaspať.
Otvoril oči. Červené škvrny nezmizli.
Zdalo sa, že sa vznášajú v súmraku miestnosti, za oknom ktorej zašuchotala 

zaprášená akácia so suchými konármi.
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Operatívec súdruh Orlov zažmurkal a znova otvoril oči. Červené ohníčky 
sa vznášali v tme pred niečím nejasným, polopriezračným a ešte chvíľu trvalo, 
kým si súdruh Orlov uvedomil, že ohníčky zo seba vyžaruje kultový predmet 
skonfiškovaný Rubinčikovi.

V skutočnosti, ako si s úľavou uvedomil nepoverčivý súdruh Orlov, bolo 
vysvetlenie jednoduché: očné jamky lebky, vyleštené do dokonalého lesku, 
fungovali ako šošovky, v dôsledku čoho sústredili lúče svetla do určitej vzdialenosti 
od seba. To, že tlmené svetlo lampy so zeleným tienidlom z nejakého dôvodu 
v očných jamkách lebky sčervenalo, zrejme súviselo s vlastnosťami kryštálu. Teda 
kvarcu, opravil sa v duchu súdruh Orlov. Ten odborník povedal, že lebka bola 
vyrobená z kvarcu.

‚Fíha!‘ pomyslel si súdruh Orlov.
Opatrne vzal lebku oboma rukami, aby si ju lepšie prezrel; pri tom pohyblivá 

spodná čeľusť padla a potom sa znova hladko zavrela, následne postup zopakovala 
s menšou amplitúdou, v dôsledku čoho sa zdalo, že lebka sa s ním, so súdruhom 
operatívcom Orlovom, nehlučne rozpráva. Očné jamky, zachytávajúce nejasné 
tiene a svetlo lampy, sa vznášali v krištáľovom opare, raz sa ponorili hlboko do 
lebky, potom akoby z nej vyplávali a viseli vo vzduchu, kúsok za dvoma červenými 
ohníčkami.

Myseľ súdruha Orlova akoby zastrel mráčik, no vzápätí sa mu hlava vyjasnila 
a ochladla. Opatrne položil lebku na stôl, z nejakého dôvodu sa na ňu usmial 
a pohrozil jej prstom. Zavolal službukonajúceho strážnika a dal mu pokyny, potom 
si obliekol koženú bundu, zhasol lampu a vyšiel do hmly pred úsvitom.

* * *

V skorý večer toho istého dňa mal súdruh Orlov pracovné stretnutie s madam 
Ciliou Lavanderovou. Stretnutie sa uskutočnilo v malej pracovni madam 
Lavanderovej na druhom poschodí jej sídla, ktoré si pre seba madam Lavanderová 
zachovala, pretože mala dobré vzťahy so správnymi ľuďmi.

„Občianka Lavanderová,“ povedal súdruh Orlov, „prišiel som za vami 
s obchodnou  ponukou.“

„To je od vás veľmi milé, ale ja sa tým už nezaoberám,“ povedala madam 
Lavanderová a zaviazala si hodvábny župan.

„Túto obchodnú ponuku nebudete môcť odmietnuť,“ povedal operatívec, 
„dnes zatkli vášho syna Dodika a odviedli ho do väzenskej cely.“

Madam Lavanderová zbledla a zdesene sa pozrela na operatívca.
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„Z čoho je obvinený?“ spýtala sa krátko.
„Zastavila ho hliadka, aby mu skontrolovala doklady, no pri zadržaní kládol 

odpor. A keď ho odviedli do Gubčeka, jeden z našich zamestnancov, ktorý ho 
náhodou stretol na chodbe, ho identifikoval ako účastníka kontrarevolučného 
sprisahania. Náš zamestnanec bol infiltrovaný agent, ktorý v rámci povinností 
revolučnej služby navštívil ten istý tajný byt.“

„Jasné,“ povedala madam Lavanderová a pritiahla si župan s vyšívanými 
kvetmi a vtákmi bližšie k hrdlu, „a čo odo mňa chcete?“

„Výlučne dobrovoľnú pomoc,“ povedal operatívec súdruh Orlov a načrtol 
podstatu veci.

„Neverím vám,“ zašepkala madam Lavanderová, „Dodika aj tak zastrelia. 
S takýmto rozsudkom sa z väzenia nedostane.“

„Nemáte na výber, občianka,“ povedal Orlov, „veď ste matka, nie vlčica. 
Napokon, dávam vám svoje čestné revolučné slovo.“

Madam Lavanderová chvíľu mlčala a pozerala sa na svoje biele pestované ruky, 
ktoré nepoznali pranie ani kuchyňu. Potom povedala: „Dobre. Viem, že ma aj tak 
oklamete, ale nechcem si do konca života vyčítať, že som pre záchranu Dodika nič 
neurobila. Urobím všetko, čo mi poviete. Všetko. Myslím tým doslova všetko.“

Neskoro večer toho istého dňa sa Mara Plastomaková, komplicka Grišu 
Maličkého, ktorá sa s ním dlho hádala a verejne vyhlasovala, že už toho darebáka 
a surovca nechce vidieť, so svojím druhom uzmierila. Z ľudského hľadiska to bolo 
pochopiteľné, veď ktorá žena by odmietla muža, ktorý pred týždňom kúpil tovar za 
štyristo miliónov rubľov? V ten istý večer tiež slávna Vierka z Moldavanky zamerala 
svoju ctenú pozornosť na Semena Zechtzera, partnera a spriaznenú dušu Grišu 
Maličkého.

Obaja boli zatknutí v posteliach svojich kumpánok o dva dni neskôr pri nočnej 
razii v Moldavanke. Počas operácie bolo zatknutých celkovo osemdesiatdva ľudí.

Dodik Lavander, bývalý gymnazista Prvého odeského gymnázia, 
sedemnásťročný nestraník, bol zastrelený po verdikte Mimoriadnej justičnej 
trojice na väzenskom dvore o týždeň neskôr.

O dva dni nato sa súdruhovi Orlovovi po vypočutí zamestnancov podarilo zistiť 
totožnosť záhadného informátora. Ukázalo sa, že je to Žensker, splnomocnenec 
informačného oddelenia Čeky. Žensker sa okrem iného priznal, že lupičom 
dodával preukazy Čeky. Pisárky v Čeke si medzi sebou šepkali, že súdruh Žensker 
sa priznal po tom, čo strávil najmenej hodinu v kabinete súdruha Orlova a hľadel 
do očí strašnej kryštálovej lebky, ktorá slúžila ako ťažidlo. Poverčivé dievčatá 
vraveli, že lebka sa pozerá na každého, kto vstúpi do kabinetu súdruha Orlova, 
a prichádzajúceho akoby pripúta, takže nemôže odtrhnúť oči od prázdnych očných 
jamiek, v ktorých svietia červené ohníčky. A preto súdruh Orlov vie všetko, úplne 
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všetko o svojich zamestnancoch… Je však známe, že pisárky sa nevyznačujú 
inteligenciou.

* * *

Ocko Satyros sedel pod morušou.
Zoja vyniesla fľašu slivovice, položila na stôl čerstvo upečený chlieb a bryndzu 

a vošla do domu. Ocko Satyros bol spokojný.
Dom žiaril čerstvým, ľahko namodralým vápnom, v kvetoch bzučali včely 

a v mori plávali mugily. Vnúčatá rástli a Stavros sa mal konečne oženiť. Dokonca 
aj ten úbožiak Janis napokon dostal rozum a stal sa pomocným účtovníkom 
v družstve Červený olejár.

Vedľa ocka nasával čerstvý vzduch otec Christofor, kňaz miestnej gréckej cirkvi 
a zároveň sused a starý priateľ.

„Zem je unavená,“ povedal otec Christofor, keď pozoroval, ako sa na oblohe 
vznáša škovránok a trepoce krídlami, „túži si odpočinúť. Chce kvitnúť. Hľa, tvoja 
Zojka kvitne, a zem je vari horšia?“

„A kedy sa už všetci upokoja?“ zachmúrene sa sám seba opýtal ocko Satyros, 
zatiaľ čo si šúľal cigaretu. „Pán Rubinčik bol prepustený. Napriek tomu na neho 
súdruh operatívec Orlov zatlačil.“

„Áno, súdruh operatívec Orlov zúri,“ pokýval hlavou otec Christofor, „Odesa sa 
umýva krvavými slzami. A bol to taký dobrý, slušný chlapec. Počul som však, že ho 
volajú do Moskvy. Lebo tento súdruh Orlov sa veľmi dobre osvedčil.“

„No, Odesa si pokojnejšie vydýchne,“ filozoficky poznamenal ocko Satyros, 
„a čo také sa to deje s ľuďmi, há, otče Christofor? Alebo nám Pán úplne odoprel 
svoje milosrdenstvo? Ech, akýže to zázrak, však? Aby sa všetci upokojili a starali sa 
o svoj život, ale na to, aby budovali aj nový svet, akosi nemysleli…“

„Zázrak, hovoríš?“ zamyslel sa otec Christofor a taký zamyslený vypil ďalší 
pohárik. „Mal som zaujímavý a poučný rozhovor s rabínom Nachmanom. Poznáš 
rabína Nachmana?“

„Zo Slobodky?“ spýtal sa ocko Satyros. „Kto by už nepoznal rabína Nachmana 
zo Slobodky. A predsa je zvláštne, že s ním máte taký priateľský vzťah.“

„Boh je len jeden,“ povedal otec Christofor, grgol a vypil ešte jeden štamperlík 
slivovice, „to my, hlupáci, sme rôzni. Nuž tak, rabín Nachman raz povedal, že podľa 
židovskej vierouky, všakáno, existuje veľa svetov.“

„Viem,“ povedal ocko Satyros, „hviezdy a planéty. Zojka si vypočula prednášku 
v planetáriu, bol tam profesor Karasev a rozprával o tom, že ľudia žijú aj na 
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Mesiaci.“
„Nie, rabín Nachman nehovoril nič o hviezdach. Povedal, že svety sú ako do 

seba vložené nádoby. A krv, brat môj Satyros, pôsobí na tieto nádoby strašnou 
ničivou silou. Najmä keď sa tej krvi prelieva veľa. Ako teraz, chápeš? Preto je vo 
vojne vždy veľa zázrakov. Akurát že sú zbytočné.“

„Ako to tak môže byť – zázraky, a zbytočné?“ opýtal sa ocko Satyros lenivo 
a sledoval, ako sa dym z cigarety rozpúšťa na modrej oblohe, „keď tam žijú anjeli, 
v tých sférach?“

„No tak si predstav, brat Satyros, že z takej sféry k nám príde svetlý anjel, a len 
čo sa stihne rozhliadnuť, hneď ho chytia ako nežiaduceho elementa a postavia 
k stene! A čo ešte môžu títo bezbožníci urobiť v našej dobe s anjelom?“

„Smutné,“ povedal ocko Satyros.
„Alebo je to ešte horšie. Tam, za stenou, je zlo. A my ho privolávame sem. Nuž, 

brat Satyros?“
Satyros sa pozrel na prázdny pohárik a nalial si slivovicu.
„Rabín Nachman bol odjakživa múdry človek,“ povedal, „vie čítať a písať a číta 

starobylé knihy. Tak som o tom aj sám rozmýšľal. No vezmite si kontraband. Pokiaľ 
sú ľudia, vždy sa aj pašuje, však? Povedzme, že niekde je zlo, no, také zlo, až nebo 
nad ním černie, obkľúčili ho hliadkovými člnmi, hliadkujú tam, a niekto rovno pod 
nosom tých hliadkových člnov čučí, no, ako Lastovička… Pretože po zle je stále 
dopyt, o čom sme sa nejeden raz mali možnosť presvedčiť.“

„No a čo?“
„A v jednej smutnej chvíli sa nádoby dotkli. A – hop! – k nám sa dostal ich 

kontraband, a to ešte taká neopísateľná ohavnosť, otče Christo, taká ohavnosť, že 
nás všetkých ešte zaleje krvavými slzami. O niekoľko rokov si spomeniete na moje 
slová.“

Zmraštil husté čierne obočie.
„Zaujímalo by ma, čo tí mrzáci urobia s tovarom, ktorý bol určený nám?“ spýtal 

sa sám seba.

* * *

Za oknom vlaku sa mihali, poprášené jemným sivým dažďom, brezové 
a smrekové lesy zasypané čiernobielymi konfetami strák, smutné vodné pumpy 
a nákladné vlaky. Súdruh operatívec Orlov ležal na úzkej sparťanskej posteli, na 
ktorú bol zvyknutý, keďže sa nijako nelíšila od úzkej sparťanskej postele uňho 
doma.
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Rozbalil si jednoduchý balík pracovníka na služobnej ceste – ražný chlieb 
a slaninu zabalené v sivom plátne. Súdruh Orlov bol nenáročný v jedle, aj v živote 
bol nenáročný, dávno zabudol, ako sa ľudia tešia zo života a len tak pre radosť 
sa zabávajú, pretože robil iba to, čo bolo užitočné a potrebné pre štát a svetovú 
revolúciu.

Potom sa zohol nad starú hrdzavú kabelu a oboma dlaňami opatrne vybral 
kryštálovú polguľu, ktorá sa matne leskla v sivom svetle stredného pásma.

„Čo to máte, súdruh?“ spýtal sa vystrašene mladý kadet, jeho sused.
„Vzácnosť,“ povedal súdruh Orlov s nežnosťou, ktorú sám nečakal, a bezpečne 

položil lebku na stolík v kupé, „taká, viete, vec… Veľmi zaujímavá a zábavná vec. 
Je to, takpovediac, môj priateľ…“

Kadet sa ostražito pozrel na súdruha Orlova a nič nepovedal. Bol mladý, no 
stihol už vidieť všeličo, pretože v neistých časoch sa s ľuďmi dejú neisté veci.

„Keďže sa mi dostalo tej cti pracovať po boku samotného súdruha 
Dzeržinského,“ povedal súdruh operatívec Orlov zasnene a tvár sa mu rozžiarila 
ľahkým úsmevom, „ako by som mohol nechať svojho priateľa v Odese? V žiadnom 
prípade by som ho v Odese nenechal, súdruh kadet. Dúfam, že v Lubjanke je 
múzeum kuriozít. V Lubjanke jednoducho musí byť múzeum kuriozít. A vidí sa mi, 
že tento exemplár sa tam bude hodiť.“

Na chvíľu zavrel oči a už po niekoľký raz sa mu v mysli premietol obraz, ako 
chudý a vysoký súdruh Dzeržinskij sedí, rukou si podopiera líce a díva sa na lebku, 
a lebka mu rozpráva o čomsi úžasnom, dôležitom a zaujímavom, podobne ako 
rozprávala jemu, súdruhovi Orlovovi. Súdruhovi Orlovovi bolo ľúto vzdať sa lebky, 
ale revolúcii treba obetovať všetko, čo miluješ, všakže?

Vlak sa natriasal a mladý kadet sa zdesene chúlil v najvzdialenejšom rohu 
lôžka, nedokázal odtrhnúť oči od červenkastých ohníkov v priehľadných hladkých 
očných jamkách, a aj keď zavrel oči, tieto dve svetlá sa mu vznášali pod viečkami 
ako dva pomalé purpurové motýle. A súdruh operatívec Orlov, podopierajúc si líce 
dlaňou, spal ako dieťa a zo sna sa usmieval.

preložila Agáta Karčová
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Liaheň

Grigory Švidenko je spisovateľ a scenárista. Narodil sa v roku 1979 a mladosť prežil v blízkosti 
Mariupolu. Vyštudoval Charkovskú technickú univerzitu. Kreatívna stránka v ňom potom 
prevážila, no poznatky z univerzity hojne využíva vo svojej tvorbe. Píše už od svojho detstva, 
no za skutočného spisovateľa sa považuje až od roku 2006.
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Olovené mračná pretínajú mrakodrapy v polovici. Tam, vo svete nad oblakmi, 
svieti slnko, nabíjajú sa baterky, na ponuré tváre sa predierajú úsmevy. Dolu 
panuje šero. Asfalt sfarbia prvé kvapky dažďa do tmava. A človek v sivej košeli čaká 
tam, kde meravo čnie čierna okovaná brána. 

Viditeľný svet sa scvrkáva. Mrakodrapy miznú v daždi za stuhami vody. Do hmly 
sa pohružujú obnažené stromy ba i celý park. Oku zvýši iba úsek cesty, brána, výraz 
vysokého plota a územčistý päťposchodiak: trpaslík medzi neviditeľnými obrami. 
Škola Géniov alebo jednoducho v skratke povedené: Liaheň.

Pred niekoľkými minútami mračno pretrhla čierna prezidentská helikoptéra a 
pristála na streche Liahne. Ergo onedlho sa rozpúta skúška. A Republika získa ešte 
jedného Génia. Udeje sa ďalší prelom, urobí sa krok vpred vo fyzike, chémii, umení 
alebo vojenstve. Vo svete módy, rybárčení či ichtyológii. Človek v plášti dúfa, že 
prelom nastane vo vojenských záležitostiach. Dúfa a zároveň sa bojí. Už dlho nik 
nezvŕšil žiadny skutočne významný objav. Hej, hýbeme sa, áno, napredujeme, 
potroche, pomaly ako slimáci. Odvykli sme si premýšľať samostatne, sami za seba, 
vo všetkom sa spoliehame na absolventov Liahne.

Dážď silnie. Vojak podvihne golier. Spoza čiernej opony sa vysúka čierna 
luxusná limuzína s tónovanými sklami. Plynulo zastane pri bráne. Z otvorených 
dverí vystrelí biely dáždnik, rozprestrie sa, zaiskrí silové pole. Za dáždnikom z 
auta vylezie asi štyridsaťročná dáma. Mohli by sme ju azda aj nazvať sympatickou, 
keby nemala taký nevrlý pohľad. Gaštanové vlasy má spútané do chvosta. Pod 
elegantnou čiernou vrchnou róbou sa vyníma čipkovaný golier úbeľovej blúzky, 
lakované čižmičky na vysokom opätku sa trbliecu. 

„Aj ty si už tu, zdochlinožrút,“ zaznie namiesto pozdravu. 
Vojak stroho prikývne, mlčí.

* * *

Alisa stojí pri okne, čelom sa dotýka skla. Vonku zúri karmínový lejak. Inokedy 
by voči tejto farbe nič nenamietala, ibaže dnes v nej vzbudzuje smútok. Pri bráne 
drepia dva čierne vtáky, čakajú ju. Jeden je netrpezlivý, hekticky máva krídlami, 
škrekotavo kričí. Druhý sa nehýbe, mlčí, meravo sa díva a ktovieprečo sa jej zdá 
zlovestnejšie hrozivý. Dievčine sa nechce na ulicu, neprahne po prítomnosti týchto 
operencov. Premkýna ju totiž hrejivý útulný pocit, ktorý vyžaruje z týchto stien. 
Väčšina ak už o nich slovo stratí, nuž riekne: béžové. Hlupáci. Slnečné sú predsa 
a nikam nebežia, za ničím nebažia, nežne hladia. A naďalej si zachovajú si svoje 
vlastnosti i charakter, hoci o ich ozajstnej farbe nik okrem Alise netuší ani ň. Dnes 
ich opustí navždy.
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Vzduch hustne, povetrie rozligoce perleť. Pozvoľna sťa koberec sťažka klesá 
nadol nevzrušená le-targia, škaredé myšlienky matnejú. Alisa vie: to spôsobil Alex. 
Priblíži sa nečujne ako vždy, zastane tri kroky za ňou, kdesi v hale. Zrejme vraští 
obočie, ruky má za chrbtom, pohojdáva sa zo špičiek na päty. A trebárs je pohľad 
tohto vyciveného lagana výhražný a pyšný, ju jeho prítomnosť vždy po-zbavuje 
nervozity. „Pozbavovala“, opraví sa Alisa. Myšlienky na budúcnosť síce vybledli, 
avšak ni-kam sa nestratili. 

„Nechcem ísť na skúšku, neprajem si to,“ Alisin hlas sa zachveje, avšak slzy 
nevytrysknú. Keby tu bol namiesto Alexa niekto iný, isto-iste sa rozrumádzga. 

„-A čo keď sa ti tam znezrady zapáči?“
Dievčina zagáni na čierne vtáky.
„Nezapáči.“
„Ako vieš?“ chalanov hlas znie nevzrušene a sebavedome. „Ešte sa všetci 

zdochlinári nepozlietavali a nezhromaždili. Tohto roku hádam dorazia aj 
výtvarníci.“

„Nedorazia. Si bol krpec, nepamätáš si. Pred piatimi rokmi sa k nim odobral 
Tim. A on sa pritom tak rád babral s pavúkmi. 

Na Alisinom zápästí zapípajú elektronické hodinky, ohlasujú, že skúška sa 
zakrátko rozpúta. Vzduch stáva sa hustejší, tyrkysovo jasnejší. ‚Pokúša sa ma 
psychicky podporiť‘, dovtípi sa dievčina. Otočí sa k Alexovi, napäto sa usmeje, 
uchopí jeho ruku. 

„Nermúť sa zbytočne. Možno u teba to prebehne inak.“
Alisa pustí jeho ruku, poberie sa chodbou.
„Voľačo vymyslíme,“ zavolá Alex za ňou.
V duchu si zaželá, aby mu vládala veriť, zatúži pobrať sa za ním. V tom tkvie 

jeho dar. Lenže už sa náhli na skúšku, úplne opačným smerom. 
Chlapec sa s jemnosťou hodvábu díva za devou, odprevádza ju pohľadom. 

Snaží sa kvôli nej transformovať látku. Vie, že Alisa na všedných múroch učebne 
neuzrie fádnu farbu, ale nové nevídané odtiene. 

Alex počká niekoľko minút a prudko sa zvrtne k oknu. Na tvár mu sadá chladný 
hnev a do očí hrozba. 

* * *

Dáždnik i plášť sú zbrane a výzbroj proti živlom. Z neba sa valí nekonečný prúd 
vody. Viditeľný priestor sa ešte väčšmi scvrkáva: liaheň stráca formu, kontúry 
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stavby sa rozplývajú.
„Ja potrebujem toho Génia,“ zaznie piskľavý hlas temer hystericky. „Veď vám 

je načo? Odpovedz! Nie, ty vrav! Mlčíš? Nuž potom poviem ja. Už dlho vôbec 
nebojujeme. Ergo načo nám aký prielom? Čo nové ešte prahnete vyhútať? Ľudia sa 
tisícročia navzájom kántria, už dávno všetko vymysleli.“ 

Vojak mlčí. Iba pri očiach sa mu zoskupujú vejáre vrásočiek a zovreté pery 
tenknú. Žena na reakciu nečaká, spoludiskutéra nepotrebuje. 

„A vôbec... čo sa týka úmery a spravodlivosti... tak... dofrasa... Systém predsa 
praská vo všetkých švíkoch. Fyzici obdržali Génia dvakrát mimo poradia. Dvakrát! 
Čiže aké poradie vlastne?! Je to číra fraška!“ 

Mláka na chodníku sa expanzívne rozmáha, valí sa k jej nohám, núti ju cúvnuť k 
bráne. Ešteže, dofrasa nemá lodičky. Dnes by sa nich veru nikam nedoplavila, zíde 
jej na um nevdojak, potom sa mykne, nadýchne, s karmínovými lícami pokračuje:

„Mlčíš? Samozrejme, to si vy vždy tak jednoducho zariadite. Žiadna debata, iba 
povely. Lenže dievčaťu bude proste lepšie u nás. Viac ju zaujímajú šaty než zbrane.“

„Ako rozhodne on, tak bude,“ vojak sa pozrie na dravčiu helikoptéru.
 

* * *

Alex našiel Vlada v jedálni. Práve pobádal drobcov, aby pracovali čeľusťami 
intenzívnejšie, paralelne poskytoval povely a posielal kohosi z svojho početnej 
‚družiny‘ s odkazom. Slovom: vyvíjal prekypujúcu činnosť, uskutočňoval 
rozhodnutia a mal jasne stanovené priority.

Alex sa zadíval na Mladších. Ešte sa nepredrali ‚sitom‘ a preto ich bolo kopu. Do 
siedmich rokov ich nechávajú na pokoji, ani sa ich nedotknú, akože im veria. No 
ale po ‚sitku‘ v ročníku ostane jeden maximálne dvaja. 

Vlad si povšimol priateľa, zaregistroval aj jeho gesto a odobral sa na chodbu. 
‚Družina‘ sa však náhlivo hrnula za ním. 

„Stíhame?“ poinformoval sa v tom zhone Alex. 
„Hej,“ Vlad sa uberal o pol kroka za čriedou. 
„Hodilo by sa tu trocha viac dospelákov.“ 
„Na všetkých poschodiach sa akurát upchali záchody, takže takmer všetci 

technici sú tam.“
Vlad sa nevdojak uškrnie. 
„Fajn... a čo lekári?“
„O chvíľočku sa začnú sypať sťažnosti z jedálne. Preto tam máme našich 
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medikov aj kuchárov. Stará spoľahlivá garda.“
„Takže odlifrujú všetkých naraz?“
„Nestihnú. O desať minút v jedálni aj na poschodiach prelomia pečate.“
„Jaj, moja hlava. Čo som zabudol?“
„A je to dôležité? Hlavne, že disponuješ identitou. Máš predsa mňa a ja si beztak 

pamätám všetko. Neboj sa, všetko ide ako má.“ 
„Veď ja sa nebojím. Nech sa radšej boja mňa. Jaško stíha?“
„Práve sa chystám popchnúť ho. Všetko závisí na ňom.“
Prekmitlo medzi nimi ešte jedno nenápadné gesto: ‚môžeš byť slobodný‘.
„Alex,“ vo Vladovom hlase zaznela previnilá pochybnosť. 
„No?“ prekvapene sa zarazil.
„To ty si všetko zosnoval… A čo nás ‚tam‘ čaká?“
„Neviem. Ale dúfam, že ‚tam‘ bude lepšie než tu. Poradíme si.“ 
Do posledných slov vložil Alex celú svoju moc, snažil sa rozdrviť všetky 

pochybnosti. 
Vlad a jeho húfik šesťročných detí teda podľa plánu zotrvajú na chodbe. Génius 

organizácie sa díva do obloka. V okne sa sťa by zrkadlí tento svet, ktorý sa mu páči. 
Prahne všetkým predviesť, čo dokáže. Ale Alex je mocnejší. Preto sa Vlad poberie 
za ním, bude ho nasledovať až do konca.

* * *

V mlákach začľapotali kroky. Žena zmĺkne, vojak nehne ani brvou. Dorúti sa 
osoba v impregnovanom zvrchníku s kapucňou. Má ošľahanú tvár, hákovitý nos a 
sklamaný pohľad.

„Uf, tak vy ste už tu. Ja som sa trocha oneskoril. Zakapala nám veľryba.“
Muž v uniforme ďalej mlčí. Dáma sa odvráti. Nastane trápna pauza. Rybár, 

ktorého Oni nazývajú špecialistom na ichtyológiu, si prosto neosvojil maniere 
Vznešených Veľkých, vyzerá poplašene a rozpačito, je vykoľajený. Avšak nakoľko aj 
mlčanie už nadmieru zviera, takmer zúfalo si povzdychne.

„Jajaj, veruže by sa hodilo, kedy sa dostal k nám...“
„Dostala,“ zamračene ho poopraví žena.
Ichtyológ, prikývne, akceptuje korekciu. 
„Ani dievča by nebolo zlé. Len kebyže k nám ju pridelili, lebo my sa nikdy 

nedostaneme na rad. Hen ekonómovia majú Génia kmeťa, takpovediac 
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jednou nohou v hrobe. A len čo skoná, pridelia im ďalšieho. Aj agronómovia, 
pôdohospodári majú už vetchého starca. Pekári tiež. A nových im priam na tanieri 
ponúknu. No a čo my? Ibaže, dofrasa, kto nám poľovníctvo a rybolov zdokonalí? 

„Rybolov?“ dáma sa už neovládne a podráždene vyprskne. „Ten tvoj rybolov 
určite počká. Čo vlastne tam chceš inovovať a vyvíjať?“

„Namojdušu, neviem. No či sme my horší, či sme my od macochy? Všetci majú 
a my nie! A aj nám treba henten... prielom... kvalitatívny posun!“

Muž z armády sa diskusie nezúčastní, díva sa na okná tretieho poschodia. 
Nevidí a nespozoruje nič, ale díva sa.

* * *

Jaškova izba pripomína mravenisko. Na prvý pohľad sa v nej nedá pohnúť, ale 
nikto tu nikomu neprekáža. Práca a práca, všetci sa zapodievajú svojou činnosťou, 
udržiavajú s patričné tempo. Prinášajú, odnášajú, zmontúvajú, uťahujú, upevňujú. 
Jaškovi asistujú päťroční. Celý čas džavocú a smejú sa, avšak príkazy plnia. Je im 
veselo. Zatiaľ sa stále radujú a tešia. 

Vlad sa skúmavo díva na zvláštny mechanizmus, ktorý sa týči na posteli 
uprostred izby. S námahou v ňom identifikuje konštrukčné elementy z vysávača, 
hriankovača, mikrovlnky. Z akýchsi dôvodov sa nevyhli ani požiarnej hadici 
a pripachtlili tam aj zánovný skrutkovač, ktorý evidentne čmajzli z múzea. A 
ešte kopu kadečoho iného, čo teraz už napochytre s určitosťou neidentifikuje. 
Mechanizmus poblikáva malými svetielkami, ligotavo sa blyští drôtikmi. Pritom 
pred pätnástimi minútami tu nič nebolo. Vysávač bol vysávač, a počítač prostá 
mašina na evidenciu údajov. Veruže to svižko poskladali. Sú to ozaj chlapíci. 

Takmer úplne hore, na ‚tanieri‘ vysielacej antény medzi káblami Vlad povšimne 
fotografiu Alisy. Povzdychne si, zaškúli na Jaška. 

Hm, hm, ďalší spomedzi zamilovaných bláznov. A čo to vlastne na nej vidia? 
Veď dievča ako dievča, skrz – naskrz obyčajné. Alexa aspoň silou nabíja, no henten 
sa uťahuje do seba a gáni do dlážky. 

Vlad sa už-už chce začať vyzvedať, ako napreduje kompletizovanie, ale Jaška 
ho predbehne: znezrady si kvokne a bezmyšlienkovite začne brázdiť prstom 
koberec. Drobizg si ho vôbec nevšíma, naďalej čosi montuje. Vlad teda vyrediká z 
mraveniska ryšavého krpca. 

„Toto sa s ním deje často?“ ukáže na Jaška.
„Často, ale nie dlho. Prekontroluje výpočty, vráti sa.“
Vlad čaká. Jeho ‚družina‘ zatiaľ nezaháľa: vyťahuje z krabíc a debien, ktoré 
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čnejú pri dverách, akési kocky. Vlad vôbec netuší, z čoho sú vlastne spravené. Je to 
akási chaoticky zlátaná všehochuť: rôsol, plastelína, poprilepované signálky.

Jaško sa vztýči, nechápavo sa zadíva na Vlada. 
„Stíhaš?“
„Čo? Hej. Stíham.“ 
„Energia vystačí?“
Jaško si rázne drepne, začne brúsiť prstom po koberci. „Zasa kontroluje 

výpočty,“ paprčí sa Vlad. „No prečo ma to vlastne mrzí a omína, kurníkšopa? 
Povedal predsa, že stíha. Čiže všetko je v poriadku.“

* * *

Vrzgot nepočuť, prehlušuje a prekrýva ho šum dažďa. Mohutné vráta Liahne 
sa poodchýlia. Tí, čo čakajú to nezbadajú, avšak ako na povel sa zvrtnú k budove, 
akoby voľačo pocítili. Namiesto dievčiny s cestovnou kabelou, ktorá si poplašene 
ohrýza nechty, sa spoza opony vody zjaví starec v dlhom čiernom kabáte. Kráča 
pomaly, celou váhou tela sa opiera o palicu. V mužovi, ktorého gniavia roky, však 
zároveň cítiť odolnosť. Je prihrbený, no nie je zlomený, nevzdal to. 

„Zložila?“ neovládne sa Rybár. 
Riaditeľ Liahne pokrúti hlavou, kvapky sa rinú sivými prameňmi vlasov nadol. 
„Nie. Skúška ešte prebieha.“ 
„Tak na kieho beťaha si sem vyliezol, ty starý rároh? Tu predsa čakáme my! A 

nás už pomaly aj šľak z toho ide trafiť.“
Vojak s dámou bľusnú na neogabaného ichtyológa. 
„Počkám tu s vami,“ riaditeľov hlas je tichý a tlmený. „V súlade s tradíciou 

a zvyklosťami všetci, čo si nárokujú, čakajú pohromade.“ 
Dáma sa žlčovito uškrnie. 
„Jasné. Ešte jeden naviac. Aj vám, však? V pedagogike vari tiež potrebujete 

prielom?“
„Zbytočne ironizujete. Nechápete. Neuvedomujete si, s kým máte do činenia. 

Oni sú iní. A ja som starý, mnohému nerozumiem. Ešte zo rok-dva a rozsype sa to 
tu...“

* * *



77

Grigory Švidenko – Liaheň

Dážď je rubínový ako predtým. Čiernych vtákov je štvoro. Navzájom sa líšia, 
avšak sú rovnako nepríjemní. Alisa stojí povedľa okna. Doba skúšky už uplynula, 
mala by si pozbierať pomôcky. 

‚Hoci vlastne načo? Farby sú armáde nanič. Háby zas nevyužijem ja: sprítomnia 
iba vonkajšiu podobu. A z hudby ostanú len pochodové rytmy.‘ Alisa sa zahĺbi do 
svojich myšlienok a nepostrehne Mladších. Fujazdia chodbou a lepia na steny 
akési priľnavé kocky. Lež ona sa teraz o nich nezaujíma. Premkýna ju clivý smútok 
hnedý ako tmavé blato kalných mlák. 

‚A Alex tu nie je. Bude mu treba venovať nejaký obrázok. Najlepšie autoportrét. 
Hoci to bude preň jednoducho nepopísaný list, lebo neuzrie jeho hĺbku ani všetky 
jeho odtiene, no azda aspoň čosi pocíti.‘

Rubínovými kvapkami preráža lesk zlatej siete. Chveje sa, kmitá, vibruje. Mriežky 
zaplavuje jas. V priebehu niekoľkých sekúnd sa sieť mení na nepreniknuteľne 
žiarivú kopulu. Tyrkysové iskry sa šíria po jej povrchu, zahaľujú celú schránku, 
blikotavo posmeľujú. 

Alisa sa usmieva. Už takmer vidí iný svet. 

* * *

Čosi na hranici počuteľnosti tlmene plesne. Nenastane žiadna explózia, ba 
ani len malý výbuch, len nepatrné sčerenie a časť Liahne zmizne. Prezidentská 
helikoptéra sa nakloní na bok, klesá, rotory treštia. Všetci sa otočia, ba priam 
zvrtnú, dívajú sa a neveria vlastným očiam. 

„Ani ten rok nebolo teba,“ riaditeľ sa sťažka, ochabnuto oprie plecom o bránu. 
Vojak odtrhne pohľad od zvyškov Liahne, pozrie na starca. Oči sa mu zablysnú, 

ledva zadrží úsmev. Priateľsky mávne rukou a bez jediného slova sa poberie preč. 
„Čo to má znamenať?“ zakvíli žena, zatrasie starcom. „Kde je môj Génius? 

Odpovedzte!“ 
Riaditeľ nereaguje, snaží sa vybaviť si, čo sa nachádzalo v časti budovy, ktorá 

zmizla: obytné priestory, jasle, laboratóriá, jedáleň, telocvičňa. 
„A nám skapala veľryba,“ od veci zavalí majster udíc a harpún. 
Vyhrnie si kapucňu, clivo sa díva na nízke mračná, nastaví tvár do dažďu. 

Zavzdychá, bez rozlúčky odchádza. 
„Budem sa sťažovať!“ žena napokon nechá starca na pokoji, nahnevane zavrie 

dáždnik, nastúpi do auta. 
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Keď riaditeľ osamie, hodí pohľad na to, čo ešte pred chvíľou bolo Liahňou. 
Bezmocne sa zosunie na zem. 

Posledná kvapka dažďa dopadne do mláky. Na hladine sa zjavia kruhy. 
 

preložil Miloš Ferko
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Pamäťou krvi 

Alexej Bessonov sa narodil a žije v Charkove. Niekoľko rokov slúžil v ukrajinskej armáde, 
neskôr bol bubeníkom v rockovej skupine, v malom podnikal a po dvadsiatich rokoch sa stal 
profesionálnym sci-fi spisovateľom (väčšinou píše space  operu, ale jeho žánrový záber je 
širší). Vydal viac ako 20 románov a viacero poviedok.
Momentálne je vyšším dôstojníkom v ukrajinskej armáde a pravidelne riadi špeciálne 
zdravotnícke auto s ukrajinskými vojakmi, ktorí bránia Charkov pred ruskými agresormi 
(informácia z mája 2020).
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Šumom dažďa, do omrzenia všedným zvukom normandskej jesene, prenikalo 
pradivé zunenie motoru auta, ktoré čoraz väčšmi silnelo. Betónom šelestili 
pneumatiky: bližšie a ešte bližšie, limuzína napokon stuhla niekoľko metrov od 
okien veľkého starého, trocha nevkusného statku. 

Vtedy lev, ktorý ležal v predsieni prvého poschodia na ošúchanom koberci, na 
chvíľu zdvihol hlavu a povzdychol si. Za dverami zazneli hlasy. 

„Zdá sa, že je už úplne nanič, monsieur. Veterinár sa odobral pred hodinou, 
monsieur, a vravel, že každá snaha je márna. Guillaume už príliš ostarel… povedal, 
že levy vlastne vôbec toľko ani nežijú.“ 

„Vedeli sme, že to musí prísť, Loui. Jedol niečo?“
„Dnes ani omrvinku, monsieur.“
„Čo už, nedá sa nič robiť… donútiť sa nám ho sotva podarí…“ 
Škripotavo zavŕzgali vráta. Boli tmavé, ich náter voľakedy tvorila hnedá farba, 

ktorá už dávno popraskala od staroby a vlhkosti. Lev nadvihol viečka a štrbinami 
očí pozrel na toho, čo dorazil. Vysoký muž v šuštiaku s kockovanou baretkou sa 
nevyzliekol, čupol si k zvieraťu. Jeho ruka nasúkaná do žltej šoférskej rukavice sa 
nežne dotkla ešte stále hustej hrivy. 

„Ako sa máš, priateľu?“
Bernard Brézet, parížsky bankár, finančník a podnikateľ, miloval cirkus od 

útleho detstva. Jeho otec, svojho času známy výtvarník-ilustrátor, sa so synom rád 
vozieval autom a ledva ich drobná simca dorazila do ďalšieho mestečka, v ktorom 
si naplánovali nocľah, Bernard sa ihneď začal na zadnom sedadle vrtieť. 

„Hej, hej,“ vľúdne a šomravo zareagoval tatko, „o chvíľu sa spýtam vrátnika 
v hoteli. Oni vždy vedia všetko. 

A ak sa v mestečku náhodou práve vyskytol akýkoľvek kočovný cirkus, 
množstvá ktorých brázdievali cesty krásneho, v tých časoch ešte skutočne 
nádherného Francúzska, nevyhnutne sa museli pobrať na predstavenie. 
Samozrejme, Bernardovi sa páčili aj akrobati a artisti, ktorí stvárali neuveriteľné 
kúsky pod pásikavou kupolou šapitó, ako aj kúzelníci, čo nevedno akým 
spôsobom vylúdili zlaté hodinky z vrecák nadšených meštiakov v prvom rade: 
ale naozaj šťastný býval len a len vtedy, keď sa v súbore vyskytli krotitelia divých 
zvierat, majstri drezúry a ich levy či tigre. V Remeši sa mu raz pošťastilo zhliadnuť 
vystúpenie skvelého Reinhardta Golza, hviezdy tých rokov. Ako zakliaty sa díval na 
dvojicu levov, ktorá sa rezko podriaďovala každému pokynu biča… a onen nástroj 
v rukách majstra, kolohnáta v čiernom obleku z koženky, čo kvôli svojej vycivenosti 
pôsobil neohrabane ako tyč, priam tancoval. Keď predstavenie skončilo a Golz 
primal svoje šelmy, aby sa uklonili obecenstvu a vzdali česť publiku, Bernard 
si zrazu uvedomil, že jedna z nich, tá čo stojí vľavo, sa naň bez okolkov upreto 
díva. A v očiach mocného masívneho dravca nečíhala žiadna zrada, zrkadlili iba 
utrpenie… 
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V onen deň chlapček sám sebe sľúbil a odprisahal, že sa bude venovať 
drezúre a stane sa krotiteľom: ale nie takým ako Holz, lež inakším. Želal si, aby ho 
vznešené, honosné, neúprosné levy vnímali ako svojho priateľa, prijali do svorky, 
akceptovali jeho moc nie preto, že ich desí bolesť. Všetko sa proste malo uberať 
odlišnými koľajami. Ibaže zatiaľ ešte nevedel, ba ani len netušil, akými. Keď sa zas 
ocitol v Paríži, poprosil rodičov, aby mu zaobstarali mačku.

Brézet-senior, ktorého odvtedy, čo uzrel svet, do drene kostí premkýnala žičlivá 
excentrickosť, ktorú nasal s materinským liekom i láskou od sviežej Francúzky, len 
kmitol obočím a žoviálne sa rozosmial; zato však Bernardova mama, vyziabnutá 
suchá Holanďanka z Rotterdamu, upadla v dôsledku onoho vyhlásenia do amoku. 

„Čo za šarapata a bláznovstvá vládnu v tomto dome!“ spustila vehementne. 
„Kto to kedy videl, aby sa trinásťroční naničhodní lapaji poflakovali s akýmisi 
mačkami? A potom: máš ty aspoň predstavu, máš šajnu aspoň za necht o tom, 
koľko stojí slušná mačka s rodokmeňom, čo sa nemusí hanbiť za svoju fajtu 
a netrúsi všade blchy?!“

„Ale načo mi je mačka s rodokmeňom. Ja sa za jej fajtu hanbiť nebudem. 
A blchy mačky nemávajú na rozdiel od psov vôbec, ani keď sú na ulici – pretože 
sú čistotné.“ 

Chlapcove odôvodnené námietky matku rozzúrili do nepríčetnosti; situáciu, 
ako vždy, upokojil tatko. Potichučky zaskočil do Normandie, kde Bernardov dedo 
prevádzkoval veľký majer a onedlho sa vrátil s košíčkom, z ktorého vyčnievala 
zvedavá papuľka mačaťa. 

Svojho nového priateľa Bernard pomenoval bez váhania: kocúrik sa odvtedy 
volal Leon. 

* * *

Pružné pohyby ruky primäli leva pohrúžiť sa do driemot.
Vidiny a halucinácie sa zjavili zas. V podstate ho vlastne neopúšťali už celé 

roky, presnejšie od tej doby, keď sa zo smiešneho mačaťa zmenil na mladého leva. 
Stačilo aby zaspal, pocítil teplo a bezpečie, keď sa odrazu z hlbín podvedomia 
spontánne vynárali čudesné, svieže, očarujúce obrazy. Sprvoti ich iba videl, 
neskôr pribudli vône, zvuky a iné vnemy. Zrazu vedel, čo šumí vetrík, keď šantí 
so steblami tráv savany, ako chutí zúrivosť do biela rozžeraveného slnka, ktoré sa 
prediera zavretými viečkami, čo zvestuje dupot kopýt antilopy, ktorá sa pokúša 
ujsť prenasledovateľom. 

On spal a on žil. 
A vo dne sa všetko rozpútavalo poznove a opäť. Fotrík Maurice s nemenným 
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zápachom lacného vína prestrkával pomedzi tyče a mreže klietky dobre odležaný, 
na kus hrubého drôtu nastoknutý plátok. Mäsa. Privykneš i k plesni, áno, si pokojný, 
zatiaľ čo tvoj druh Arlou, večne a furt nervózny primitív, najedovane vreští. A cviky 
opakujete stále: pán a pani sú svižkí, nič ich nevyčerpá. Guillaumovi však neraz 
celá procedúra pripadá smiešna a komická. Arlou sa totižto niežeby nechcel a či sa 
zdráhal skočiť ligotavým kovovým prstencom, ale sa jednoducho bál, pričom sám 
nevedel čoho vlastne. Ním sa páni preto temer vôbec nezapodievali. Jemu predsa 
stačilo všetko verbálne vysvetliť a poplieskať ho za ušami. Potom sa Guillaume zo 
pol hodinu nenudil. Následne sa mu to však už spríkrilo a vtedy sa páni sústredili 
na Arloua. 

Nuž a v noci zavládol iný život. V istej chvíli si začal Guillaume intuitívne 
uvedomovať, že je to cudzí život, ktorý už niekto prežil, nakoľko niekedy v jeseni 
on zakúsil už aj zhynutie. Presnejšie teda skonávaní bolo viac...

A boli rozmanité... priam pestré. Niekedy napríklad vyžmýkaný, pozbavený 
všetkých síl a nemálo zanedbaný, skapínal malátny od hladu; inokedy zasa 
bodku za pradávno kýmsi prežitý osud prirafli mladí samci, ktorí sa dorútili, aby 
uchmatli cudzí lesk a miesto na slnci. Raz zažil aj predtým neznámy úľak a strach. 
Výrazne vtedy zrakom rozlíšil, že sa zmráka, šero hustne, steblá trávy sa nepatrne 
hýbu, následne pocítil nepochopiteľné, avšak zato o nič menej skutočné, reálne 
nebezpečenstvo, potom ho znezrady čosi kratučko bolestivo bodlo, zjavili sa 
krpaté postavičky, ktoré sa nepodobali ani antilopám, ani šakalom, ani zbabelým 
opiciam, prikvitli dotieraví krpáni prikvitli a s nimi mdlá malátnosť, ktorá zastrela 
zrak.

Nadišiel koniec, nastala ďalšia smrť. 
V to ráno Guillaume odmietal poslúchnuť povely pánov a vyhovieť im. 

Nepomohlo ani čerstvé mäso, ktoré voňalo krvou, ani nežnosti panej: jednoducho 
tupo ležal, nereagoval na nijaké podnety. Chodili k nemu akési osoby, vylučovali 
zo seba ostré, prenikavé nepríjemné zápachy, nasledovalo kratučké plesnutie a už 
známy vpich. 

A zasa malátnosť a zastretie zraku. 
Ale koniec tentoraz nenastal. Precitol v špinavej zasmradenej klietke. Kdesi 

nablízku vyplašene odfrkovali kone.
Guillauma predali.

* * *

„No tak, Leon! Elá hop!“
Kocúrik zívol, otočil sa k Bernardovi chvostom a nenáhlivo, komótne sa 
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vyškrabal na gauč. Bernard si povzdychol. Leon si robil čo sa mu zachcelo, rástol 
ako kúkoľ v poli, v oblasti tréningu sa prejavil ako ohromujúci grambľoš, mladému 
krotiteľovi sa nepodarilo vštepiť zvieraťu nič viac než chodiť na vlastný záchod. Na 
viac sa jeho nádejný akrobat nezmohol alebo nechcel. 

A ani priateľské vzťahy medzi sebou ktovieako nenadpriadali. Leon sa vcelku 
vždy správal tak, akoby bol sám, s bezostyšnou blazeovanosťou ignoroval okolie. 
Napokon vždy tíško zdúchol, vytratil, vyparil sa, pričom v jeho gestách tkvela 
toľká nonšalantná letargia, že Bernard sa následne tak trocha až neisto sám 
seba v duchu pýtal, či sa náhodou kvôli tomu príliš netrápi. Tým viac, že v to leto 
k nim na návštevu dorazil mamin príbuzný, známy holandský advokát. Strýko 
Hans rozprával také čudesné príhody z svojho života a krážov bežnej práce, že sa 
Bernard zhurta a znezrady rozhodol prihlásiť na fakultu, kde sa študujú tajomstvá, 
paragrafy, kľučky práva. Rodičov samozrejme premklo nadšené vytrženie. 

Rojčivé detské sny a túžby o cirkuse ho na istý čas opustili, navyše v živote 
študenta sa zjavilo voľačo nemenej pútavé: jeden z nových priateľov ho 
totiž zaviedol nie do spolku, lež klubu vzduchoplavcov. Tamojšie lektúry pre 
vyvolených fanúšikov povznášajúcej zábavy vás voľky-nevoľky primali uhradiť 
nemalú sumu, avšak solídna família Brézetovcov si mohla takéto výdavky dovoliť, 
nakoľko a pretože matka sa nazdávala, ba priam predpokladala, že styk s mladými 
predstaviteľmi a reprezentantmi spoločenskej smotánky, ktorí trávili svoj čas 
s lietadlami, sa mladému právnikovi perspektívne zíde v praxi a sa aj patrične 
vytríbi a oťuká. V rodine matky, ktorá voľakedy opustila mys Dobrej nádeje 
a žeravý závan transvaalskych planín kvôli nejasným naťahovačkám so samotným 
šéfom a vodcom Búrov apkom-patriarchom Paulom Krugerom, priebojnosť ducha 
i tela len podporovali: a Bernard lietal. Roky na Sorbonne prefrčali tak rýchlo, že si 
ich ani nestihol všimnúť: apropos vlastne ani nemal kedy rozptyľovať sa takýmito 
somarinami. 

Raz, bolo to niekoľko dní pred obdržaním hodnosti, ktorá signalizovala koniec 
neviazaného študentského života, Bernard, ktorý sa vracal do svojho na nábreží 
Seiny prenajatého bytíka, usúdil, že práve dnes, s ohľadom na leto, ktoré navôkol 
neho plesá, nezaškodí si dopriať fľaštičku calvadosu. Nuž neváhal, odparkoval 
motocykel povedľa nabližšej putiky, z výčapného pultu vzal priestranné papierové 
vrecko a vyrazil na bulvár. Z dverí krčmičky odnaproti doliehali tóny harmoniky 
a výbuchy veselého smiechu a či priam rozjarený rehot. 

„M-mňau,“ ozval sa ktosi opatrne, spýtavo.
„Čo?“ začudoval sa Bernard (neskôr sa neraz s pobaveným úsmevom 

rozpamätal na to, ako mienil debatovať a nadviazať konverzáciu, keď sa k nemu 
podalo zviera)

Vedľa neho s nahor zahnutou hlavou a komicky prižmúrenými očami stálo sivé 
pásikavopruhované mača. 
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„M-mňau,“ zopakovalo. 
Bernard si k nemu čupol. Mača vôbec nevyzeralo na túlavé, naopak, dokonca 

povoniavalo, šírilo vôkol seba arómu lacných dámskych parfumov. 
„Ako sa voláš?“ prejavil zdvorilo záujem Bernard. 
„Pier-ro-t,“ pradivo zamňaukal kocúrik a nečakane postrčil papuľku k jeho 

dlani.
„No dofrasa!“ užasnuto si uľavil Bernard. „Takže chceš povedať, že ťa rozhodne 

mám vziať so sebou?“ 
„M-ňau, m-ňau,“ prikývol kocúrik. 
Tak k nemu prikvitol naozajstný, skutočný priateľ. A potom leto skončilo: príliš 

prudko a tragicky. 

* * *

Aromatický pach pilín splýval s bolesťou úderov dlhej pružnej bakule, ktorá 
sa vlnila v rukách masívneho sivobradého chlapa. Guillaume sa podriadil jeho 
autorite, lež chlapovi to nestačilo. Tresk a buch. Nafasoval za každé zaškúlenie 
a zagánenie. A až do neskorého večera po zotmení. Na zápasisku, v aréne, keď začul 
eufóriou prekypujúci vresk, ktorým sa prezentovalo publikum a či obecenstvo, 
leva zdráhavo opustil pocit beznádeje, čo ho neopúšťal od onoho okamihu, keď 
sa po bodnutí injekčnej striekačky prebral v  novej pradávno nečistenej klietke 
biedneho upadajúceho cirkusu. Nočné mory a halucinácie ho konečne nechali 
na pokoji. Keď teraz zaspal, prepadol a zrútil sa do čiernej ničoty, do temného 
prázdna, v ktorom číhavo tkvela len a iba neúprosnosť zajtrajška. 

Avšak raz sa všetko zmenilo. 
Predstavenie skončilo. Guillaume zamával obecenstvu chvostom a bez 

dodatočného pobádania predrobčil priechodovou chodbou do klietky, 
s povzdychom klesol na hnilobou raziace laty dlážky. Vedomie mu nepostrehnuteľne 
zastrela clona driemot. Popri klietke sa ponevierali už nachmelení robotníci, nik 
sa o neho nestaral, pohľadom oň nezavadil, zrakom sa neobtrel. Ale následne 
znezrady zazneli kroky: neznáme, tajomné, záhadné, hrozivé, toľme prikradavé 
a predsa príkre… Guillaume otvoril oči: blížil sa k nemu nový pán s neodmysliteľnou 
palicou v ruke a povedľa neho mladý muž s výraznými, nepríjemnými črtami tváre, 
ktorý držal za ruku malé dievčatko. Malo do dvojice vrkôčikov po bokoch hlavy 
zapletené belasé stužky. Ľudia podišli ku klietke, dievčatko rázne vytrhlo svoju 
dlaničku z ruky otca. 

Ich oči a pohľady sa stretli. 
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„Prečo si taký smutný?“ tíško sa spýtala deva. „Si predsa dobrý, však?“
Guillaume si sťažka povzdychol, odvrátil sa. Čosi ho zvieravo zabolelo, ale 

nevedel prečo.
To, čo zazrel v noci, ho primalo precitnúť od hrôzy: kŕčovito sa mykal, 

pošklbávali mu nohy. 
Bol zasa a opäť krpatým, drobným kocúrikom, maličkým mačaťom… šumeli 

nad ním steblá trávy, vedľa potichu pofunieval brat, rovnako vypasený, bacuľatý, 
s okrúhlymi uškami. Tisli sa k sebe v úzkej úžľabine, pozorne počúvali, čo sa 
deje. Vedeli, že vedľa bašuje smrť a jediné, čo ich môže zachrániť, je nehybnosť. 
V Guillaumovom podvedomí inštinktívne pulzovala drobná nepatrná žilka náznaku 
šuchotania, ktorý vyludzovala dvojica zakrádavo sa blížiacich mladých levov. Levy 
vždy kántria, vraždia a mordujú potomstvo niekdajšieho vodcu rodinnej skupiny: 
taký je zákon saván, nepotreboval k nemu žiaden výklad. 

Mladí dravci boli stále bližšie a bližšie a vtedy jeho braček už nevydržal, 
nezniesol toľké napätie, hlučne sa uvoľnil rovno pod seba. Ten, čo bol teraz 
Guillaumom, onen kocúrik zdvihol hlavu a stihol zhliadnuť ako tmavý tieň 
bleskovo strmhlav svižko zahalí bračeka, ktorý zúfalo vrešťal. A on vtedy hupol, 
uskočil bokom, lež vysvitlo, že druhý samec ho obratnosťou nepomerne predčí 
i prevýši: nuž vztýčil sa nad ním a potom sklonil hlavu, zubiská ceril v odpornom 
víťazoslávno-triumfálnom úškľabku. Chriapu mal teda otvorenú... z papule sa mu 
rinul známy pach: tak páchla krv ich otca. 

Kdesi v diaľke, v nevednom ktorom spomedzi svetov, vesmírov a univerz, 
zaznel krátky úsečný hrom, blikol blesk: a to bolo všetko. 

Na roky rokúce. 

* * *

„Vaše podivné zvláštnosti, milý podporučík, mi už riadne ležia v žalúdku a lezú 
na nervy. Hej, rozumiem, všetci máme svoje talizmany a fetiše, ale predsa len brať 
so sebou mačku, to je podľa mňa už príliš. Čo sa vám tam v kabíne motá a pletie 
pod nohami, ha. Chápete, ako to môže skončiť?“

„Vážený pán major. Pierot mi vždy chráni rameno, zotrvá na ňom. Dokonca 
aj v boji. Ba navyše ani neviem. fakt netuším ako, ale napovedá a zvestuje mi 
smer nepriateľskej stíhačky rýchlejšie, než to robia strelci a bombardéri. Ak mi to 
neveríte, môžete sa o tom poinformovať, prehodiť slovko-dve o tejto záležitosti so 
seržantom Clérym. Alebo Poussinom. Povedia vám to isté.“ 

Major Cordier – o hlavu nižší než Bernard – zdvihol zrak a zvedavo sa zadíval na 
mladého šľachovitého kocúra, ktorý nevzrušene drepel na ramene, pokojne sedel 
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podporučíkovi na pleci. 
„Váš Pierot,“ povzdychol si.
„M-mňau,“ ozval sa kocúr a mierne mykol chvostom. 
„Dobre, tak nariadim, aby ho zarátali do počtu zásobovaných,“ pokrčil 

plecami Cordier. „Čo už s vami narobím... Ste predsa posledný spomedzi mojich 
‚veteránov‘. Hej, a ešte to som chcel, Brézet... dnes teda máte dvadsiatyšiesty let. 
Poletíte s kompletným nákladom... a kiež vám pomáha Boh!

Veliteľ oddielu sa prudko zvrtol a odpochodoval k budove a či skôr baraku 
štábu. Bernard ho odprevádzal pohľadom, následne zamyslene presunul ruku po 
hlave kocúra, pohladil srsť šelmy, ktorá mu naďalej krotko kvočala na pleci. 

„Nuž tak, Pierot, kamoško, pochopil si? Let číslo dvadsať šesť a kompletný 
náklad...“

Kocúr otočil hlavu a s evidentným opovrhnutím sa zadíval na nemotorný 
dvojmotorový bombardér ‚Amiot‘, na trupe ktorého sa vynímal jeho vlastný 
portrét, ktorý vskutku majstrovsky vyhotovil jeden z technikov eskadry. Bernard 
sa pobral medzi stany, vošiel do svojho, striasol zo seba Pierota, hodil na skladací 
celtovinový stolík sivú kombinézu a vyčerpane klesol na gavalec. 

„Treba si pospať, bratku,“ povedal kocúrovi. „Kto veď vie, či sa dnes v noci 
vôbec vrátime?“ 

Pierot zoskočil na gavalec, nežne sa obtrel svojím lícom o líce Bernardovo, 
potom sa schúlil do klbka a tíško zamňaukal. 

Dvestopäťdesiatkilovými leteckými bombami ťažko naložený Amiot 
v beláskavom májovom šere nenáhlivo vyrazil štartovacou dráhou s prirodzeným 
povrchom. Uprostred dráhy Bernard prudko zrýchlil, pravý i ľavý motor za 
hviezdami log firmy „Gnome et Rhône“ rachotivo zarevali. Pierot znepokojene 
sklopil uši. Ale aerodynamickými krytmi spolovice schované kolesá podvozku 
sa napokon predsa odlepili od zeme. Čiernohnedý bombardér sa začal pomaly 
štverať do neba, ktoré tmavlo. 

* * *

On zasa zhliadol africkú scenériu. Rútil sa savanou. Opäť zacítil opojné 
vytrženie zúrivosti loveckej vášne, počas krátkeho prenasledovania ho zas ovíjala 
vôňa čerstvého horúceho mäsa, ktorou sálala sotvačo zadrhnutá skántrená 
antilopa, a potom pach rujnej levice, prísľub pokračovania rodu, zvestovanie ďalšej 
generácie. Tak plynuli roky... Kočovný cirkus sa jalovo tackal a zmietal na samej 
hrane zisku. Aby mal prevádzku ako-tak rentabilnú, šetrili na krmive. Guillaume 
teda občas ostal o hlade aj dva-tri dni, ale neprotestoval, neprotivil sa, zmieril sa 
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s osudom. Jediné, čo ho vedelo naozaj potešiť, boli deti ktoré sedeli okolo arény, 
tesne pri manéži posypanej pilinami. Nevedel vlastne prečo, ale pracoval, drel, 
hrdlačil iba pre ne a nezriedka po vykonaní ďalšej reťaze zahopkaní sa zadíval do 
tvárí, ktoré sčerveneli šťastím, hľadal medzi nimi známe neznáme oči...

Avšak raz za dunivej jesennej búrky Guillaume zhliadol to, na čoby radšej 
navždy zabudol. 

Mladý lev, ktorý sa k nemu už-už nahýnal, sa zvláštne zachvel a spadol 
nabok. Jeho kamoš, ktorý sa práve vysporiadal s druhým kocúrikom, sklopil uši 
a znezrady sa ostošesť rozfujazdil preč. Krpáň, ktorý zázrakom vyviazol, sa pritisol 
k zemi a netušil, čo si má teraz počať. Mama ani jej spoločnice a priateľky nablízku 
neboli...to vnímal skrz naskrz zreteľne a vyľakaný, vyplašený, bezradný sa zrazu 
rozplakal. Smrť by bola vykúpením pred neznámom, ale akurát brúsila inými 
revírmi v dôsledku čoho sa hrôza stala skrz-naskrz neznesiteľná. 

Blížili sa k nemu. Netušil kto, ale pre istotu prestal rumádzgať a úplne nehybne 
stuhol. Nehybnosť mu poskytovala šancu, lenže nemohol vedieť, že zrak tých, 
čo sa k nemu uberajú, funguje skrz-naskrz inakšie, teda ním oni aj objekty, ktoré 
zmeravejú, neuchopia o nič horšie, než tie čo sa hýbu. 

Savanou otriasali netradične ťažké kroky. Potom sa rozľahli hlasy: hrubé, 
vreskľavé. Nikdy predtým nič podobné nepočul a zdalo sa mu, že mu srdce ihneď 
vyskočí z pŕs. A ľaľa: aj oblohu zastrela čierňava. Ktorá nepripomínala nič z toho, 
čo videl predtým a skôr. 

Malého vystrašeného kocúrika bez váhania zdrapili za krk. Tam pri lopatkách 
je kožtička najjemnejšia a vďaka nej ťa mamka v papuli opatrne z miesta na 
miesto prenáša, keď to treba… ibaže oni sa správali drsne a tak sa drobček zvinul 
a šklbavo vo vzduchu zamykal labkami. 

* * *

Zasa a opäť Pierot ako prvý postrehol nepatrné oranžové guľaté loptičky, ktoré 
–  zdalo sa, že pomaly – im stúpali šikmo naproti zo zeme.

„Protilietadlovky!“ zajačal Bernard, sotvačo pocítil dávno známe plesnutie 
mačacej hlavy na temene zovretom koženou leteckou helmou. „Protilietadlovky!“

„Vidím!“ zareagoval z prednej kabíny jeho navigátor Raymond Cléry. „Tri nás 
trafia!“

Bernard počúvol svoj inštinkt, kmásol po riadiacich páčkach motora a zo 
všetkých síl trhol kormidlom, takže masívny stroj nasmeroval hore. V tom okamihu 
tmavú oblohu pri ľavom boku trupu osvetlil oslepujúci purpurový výbuch. 
Bombardér sa zachvel. 
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„To bola štvorka!“ zvolal ostreľovač a spojár-rádiotechnik Poussin. 
„Úbohý Kaczinski,“ zamrmlal Bernard. „Nuž, nezadarilo sa mu.“ 
Teraz ostali len dvaja. Dva zastaralé ‚tiché‘ nočné ‚bombomety‘ zaťažené 

bombami po medzný limit aj v nákladovej sekcii, aj závesnom telese vonku. Tri 
tony záhuby, ktorá sa v ktorejkoľvek chvíli môže stať ich koncom, na dvoch.

„Útočná pozícia!“ vrieskavo brechol Cléry. 
Pierot našpicoval a vztýčil uši, zo všetkých síl sekol labou Bernarda po ľavom 

ramene. Srsť na chrbte kocúra sa zježila, chvost drobnými pohybmi sekal povetrie. 
Bernard pochopil, čo sa od neho chce, dokončil otočku stroja vľavo. Vedomie, 

ktoré si už dávno zvyklo na opakovanie manévrov a počinov veliteľa, spravilo to 
isté. 

„Zasa chyba? Načo odchýlka,“ precedil cez zuby Cléry. Pričom sa primkol 
tvárou ku gumovej maske zameriavača. „Vidím cieľ!“ zakvílil o chvíľu neskôr. 

Jeho prst spočinul na vypuklom gombíku zhadzovania. Bombardérom 
zahojdalo a odľahčený sa v momente odobral nahor. Dolu rozkvitali kúdoly ruží 
planúcich nádrží s naftou. 

Bernard to šibol južnejšie, dúfal, že zónu protilietadloviek obíde. Pierot 
znepokojene zavrčal. O niekoľko desiatok sekúnd neskôr oblohu prebodli 
oslepujúco biele stĺpy. 

„Fouché zaostáva!“ raportoval Poussin za hrmenia explózií.
„Nech sa vracia sám,“ odšprihol Bernard, pričom s námahou zápasil 

s kormidlom, ktoré sa mu už-už vytrhávalo z rúk.
Lietadlom švaclo silnejšie než obyčajne, ručička na ukazovateli tlaku 

pohonných hmôt pravého motora sa rýchlo zrútila k nule. Pierot výstražne sykol, 
avšak Bernardovi bolo aj tak všetko jasné. Do frontovej línie to nemali viac než 
dve-tri minúty. Ak motorček nevzbĺkne, tak členov posádky zachránia padáky 
a on hádam... hm, s jedným motorom, pričom ešte treba vziať do úvahy zanovnosť 
Amiotu... nie, na základňu nedorazí. Bernard vypol pravý motor. Udržiavanie 
lietadla v správnom kurze bolo stále namáhavejšie. S nádejou pozrel na výškomer, 
následne však už len trpko odhadoval, koľko ešte zdolá na plný plyn rozfofrovaný 
ľavý motor, ktorý si už ale veru dávno svoje hodiny i roky odkrútil.

„Všetci opusťte palubu!“ rozkázal napokon Bernard. 
„A ty?“ spýtal sa Cléry.
„Neotravuj. Skáčte, kým máme výšku.“
Navigátor aj obaja ostreľovači sa odobrali nadol. Teraz o všetkom rozhodne iba 

Pierot. 
Bernard pomaly znižoval výšku, podriaďoval sa povelom kocúra: ‚vpravo‘, 

‚rovno‘, ‚ešte viac vpravo‘. Z funkčného motora, ktorý ešte dýchal, vytryskol 
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prúd oleja, tachometer šklbavo mykol ručičkou vľavo. Bernard zapol pristávacie 
reflektory, klesol na päťdesiat metrov, vtom ho Pierot, ktorý sa mu hekticky hemžil 
na krku, capol labou po zátylku. Podporučík Brezet neodvrával, poslušne odsotil 
kormidlo od seba. 

O niekoľko sekúnd bombardér dunivo udrel o pšeničné pole, kde sa hneď po 
dopade na pravé krídlo, v dôsledku toho, že si naštiepil podperu podvozku začal 
plaziť klasmi ku kostolíku, ktorý sa črtal v popredí na horizonte. 

Znehybneli, keď dorazili k neveľkému starému cintorínu. Dva metre od jeho 
ohrady.

* * *

Úľak a strach levíčaťa onedlho pominul. Jediné, čo mu spôsobovalo isté 
nepohodlie boli rozmery drevenej voliéry, v ktorej sa teraz ocitol. Desať krokov, 
stále len desať krokov. Dnu. Nikdy von. Zato však každý deň uzrel devu, dcéru 
majiteľa statku, ktorá mu nosila kúsky chutných vnútorností a obligátnu misku 
mlieka. Jimmy – tak ho pomenovala – rýchlo tučnel a nechal sa škrabkať za uchom.

Raz mu dievčina natiahla pevný kožený obojok s motúzom, na papuľu nasúkala 
náhubok a vyviedla ho von na dvor. Čierni nahí ľudia, ktorí sa ani predtým 
neopovažovali priblížiť k jeho príbytku, okamžite ozlomkrky trielili k doštenému 
plotu na opačnej strane, aby sa k nemu pritisli. Smrdeli desom. Dievča voľačo 
zavolalo, primälo Jimmyho sklopiť uši. Z veľkej drevenej búdy na okraji dvora 
vyšiel muž vo vysokých čižmách, ktoré tiež nepríjemne páchli. Levík ho spoznal: 
bol to ten istý chlap, čo skántril leva, ktorý sa chystal vrhnúť na Jimmyho vtedy 
v buši. Levíča pri pohľade naň hrôza priam prigniavila, pritislo sa k zemi a začalo 
žalostne pišťať. 

„Ale veď sa neboj, drobček,“ prívetivo sa ozvala dievčina. Je taký prítulný... no 
nie, strýko Karl?

Čižmy podišli k levíkovi. Muži si čupol, opatrne ho potľapkal tesne za pásom 
kde už bolo vidno klíčiť hrivu. 

„Hej, ale vyrastie z neho skutočne nefalšovaný dravec. A čo si počneš potom, 
milá Lotta?“ 

Jimmy pocítil pokojnú sebaistú silu, ktorú tento človek vyžaroval a upokojil 
sa. V hrudi sa mu okamžite pohniezdila emócia, ktorú nepoznal predtým ani on 
ani stovky generácii jeho predkov. Bola to vďačnosť. Nemohol, nevedel, nevládal 
pochopiť, čo sa to s ním deje, ale z akéhosi dôvodu sa mu zachcelo, ba priam zatúžil 
postaviť, vztýčiť na zadné nohy a pošúchať líce o Karlovu dlaň. Jimmy si až príliš 
zreteľne uvedomoval, čo by sa mu prihodilo, keby tento so svojím sprievodom 
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náhodou neprikvitol do buša...
Gulillaume teraz už netrpezlivo očakával blúznivé vidiny, ktoré ho menili na 

Jimmyho. Okrem toho večer čo večer v oslepujúcom a jagavom svetle projektorov 
mdlo pohopkával zo stojana na stojan. Zrak mu pritom kĺzal radmi divákov, 
prečesával ich v trýznivej nádeji, že tam natrafí na nezábudky očí onej Lotty. Vedel, 
že je to nemožné, lež klam dakedy býva taký mámivo sladký!

* * *

Dvanásteho mája ‚Mosquito‘ majora Brezenta pristálo na leteckej základni 
v Remeši. Skôr než pilot-kormidelník Bernard a jeho nenahraditeľný navigátor 
Cléry opustili jeden zo strojov zvaných neoficiálne tiež komár alebo drevený 
zázrak, na krídlo sa s pôvabnou gráciou vymrštil obrovský sivomodrý pruhovaný 
kocúr. Trblietavo bielu jazvu by jeho chrbtu závidel každý zázrak, nuž nečudo, 
že zvedavci, ktorí sa ráčili k lietadlu dohrnúť, si povšimli, že masívna, priam 
širokorozchodná rozľahlá konštrukcia onoho dravca sa ako dve slzy vody podobá 
hnevlivo vycerenej chriape, ktorá zdobí bok trupu bombardéra. 

„Stroj je OK,“ zahlásil Bernard generálovi, ktorému tuším ešte mlieko na brade 
neuschlo a ktorý zvedavo, avšak zároveň pozorne pokukoval po kocúrovi: onen sa 
už uvelebil na svojom tradičnom poste na ramene pána. 

„Veľa som už veru počul o tom vašom bohatierskom sekáčovi,“ zareagoval 
generál a nevdojak klipol viečkami. „Avšak nemyslel som si... nie nepredpokladal 
som, že ho zazriem na vlastné oči. A som ani, úprimné povedané, nie celkom tej 
legende veril...“

„To teraz, ak sa nemýlim, s odpustením, točíte o seržantovi Pierotovi?“ uškrnul 
sa Bernard. „Mnohí nechceli veriť. Lenže Pierko dokáže dôveru vzbudiť, ba priam 
vštepiť. Pravdaže a samozrejme výlučne vtedy, ak sa mu chce a želá si to. 

„Seržantovi?“ generál zadivene zvraštil obočie. „Ahaho a ja som ho chcel práve 
pohladkať...

„Radšej by som sa tomu vyhol,“ pokrútil hlavou Bernard. „Sláva mu tuším už 
hlavu múti, načisto mu povahu skazila, takže teraz jeho jasnosť a či Excelencia 
nepodá labu nikomu okrem mňa s Raymondom a nepáči sa jej ani, keď sa jej iní čo 
i len dotknú. No prosto majestát...

Pierot skonal v istý vlhký, toľme až sychravkastý májový podvečer, presne 
dva roky potom, čo naposledy vzlietol. Bernard sedel pri okne, za ktorým mäkko 
nežne šepotavo šumel teplý dážď, popíjal whisky a díval sa na telo priateľa, 
verného bojového druha, ktorý pred chvíľou šepnúc hlesol: -Au revoire, mon ami... 
V okamihu rozlúčky sa Pierot sťaby scvrkol a zmenšil, zasa bol z neho maličký 
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svetlosivý kocúrik, ktorý komicky škúli od očí mladého študenta práv...
A všetko, bezpodmienečne všetko sa malo ešte len udiať. Vznik prvých 

parížskych buniek partizánov, zvaných tiež maquisti, poprava rodičov na 
námestíčku v Saint-Denis, útek do hmly... na prepravu použili krehkú škrupinku, 
vskutku miniatúrny rybársky čln, nie väčší než lieskovec... výuka v letnej škole 
v Bristole, neznesiteľne dlhé večery čakania, kedy ho konečne pridelia k bojovej 
eskadre. Následne ich mosquito pathfinder nespočetnekrát prenikol, predral sa 
pomedzi protilietadlovky k nemeckým mestám, aby na ne zhodil blikajúce bomby, 
čo ozrejmili trasu i dráhu cesty oddielom masívnych štvormotorovým lancasterov 
avro 683, ktoré sa neskôr uberali v ich stopách a zdarne sa vrátili späť. Ich ľahké 
šťastie ohromovalo každého. 

Avšak raz za augustovej noci drobučký úlomok a či črep prerazil tenkú stenu 
kabíny, natrhol Pierotovi chrbát a štrajchol, poškrabal mu chrbticu. Vysvitlo, že 
rana nepatrí ku ktovieako ťažkým, kocúr sa po krátkom liečení vystrábil a zasa 
zaujal svoj post na pleci pána. Hej, vtedy sa felčiarom sa iným chirurgom zdalo, 
že nejde o nič vážne. No rok po skončení vojny si Bernard všimol, že Pierot začal 
pokrivkávať. Vozil ho k najkvalitnejším veterinárom, lenže tí, sotvačo zhliadli jazvu 
a dopočuli sa o jej pôvode, zistili akú genézu má, iba bezmocne rozhadzovali 
rukami. Pierot bojoval zo všetkých síl, lenže vysvitlo, že črep v ňom väzí zanovito 
a neúprosne.

Dnu, iba von. Viac ani krok... Oj voliéra nebárs voľná...
Bernard pochoval Pierota v záhrade svojej vily. Potom zavolal starého sochára, 

otcovho kamoša. Onen si vypočul jeho žiadosť a ani trocha sa nezačudoval. 

* * *

Keď Jimmy podrástol, začala ho Lotta brávať so sebou na prechádzka okolo 
statku, ktorý v oblasti volali aj „farma“. Občas s nimi, ako sa tam vravievalo, 
„špacíroval“ aj Karl. Lesklokoží černosi, ktorí robili, lopotili, dreli na roliach 
a plantážach, si už zvykli na prítomnosť mladého leva a prestali sa vyľakane či 
vyplašene strhávať. Občas dokonca podišli bližšie a ostražito sa zadívali či aspoň 
zakukli do ligotavolesklých očí šelmy. 

Jimmymu jeho bezstarostný život skrz-naskrz vyhovoval, avšak občas a niekedy 
ho za nocí predsa len navštevovali predtým neznáme túžby, ktoré ho primali, aby 
tíško kňučavo kvílil a díval sa pritom na biely disk luny, čo na nebi visí ako pribitý. 
Raz ho tak pri pohľade na mesiac zastihol Karl, ktorého v máji trýznila nespavosť. 

„Ech, ech, tuším si už vyrástol, chlapče,“ poznamenal, keď si čupol k levovi. 
„Onedlho sa budeme musieť rozlúčiť. Lotta odchádza do dievčenského penzionátu 
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v Kapskom Meste. Škoda, že som ťa nestihol pripraviť na samostatný život.“ 
Jimmy vzlykol a pošúchal nosom jeho nohavicu. 
Po odchode Lotty zavládla v jeho živote priepastná prázdnota. Ani zamak 

neprahol po tom, aby asi spätne vyvolal v pamäti výjav rozlúčky, preto ho 
nezhliadol ani Guillaume. Avšak pretože vo svojich blúznivých vidinách prežíval 
život toho mladého leva, vnímal bolesť, ktorá trýznila Jimmyho dušu aj jeho zúfalé 
pokusy nájsť aspoň náznak či šľapaj obvyklého pachu devy: opäť a zasa sa teda 
púšťal do hľadania Lotty medzi tvárami, ktoré sa usmievali navôkol navôkol arény.

Halucinácie sa v manéži i mimo nej postupne začali vyskytovať čoraz 
zriedkavejšie a pôsobili akýmsi matným dojmom. Guillaume pochopil, že už 
má do činenia so starobou. Nebadane, sťažeby na zamatových labkách, sa k 
nemu prikráda. Jeho predtým bezchybne spoľahlivo pružné a mocné telo teraz 
precitlivelo reagovalo na jesenné dažde. Vypadol mu zub, potom ďalší. Naďalej 
pracoval v manéži, avšak z pohľadov pána vyrozumel, že koniec kariéry sa už blíži. 
Guillaume netušil, čo sa s ním stane a udeje v onen osudný deň, keď už nedokáže 
rozjasať obecenstvo a rozprúdiť v ňom krv, ale dovtípil sa, že sa pred ním veru 
nečrtá žiadna žiarivá perspektíva. 

* * *

O roky rokúce neskôr plukovník Raymond Cléry, ktorý napokon odišiel 
do výslužby, napísal knihu pod názvom „Chvost ukazuje cieľ“ venovanú 
podivuhodnému priateľstvu človeka s kocúrom, so zvieraťom, čo „kolonelovi“ (ako 
sa s citom pre rýdzosť atmosféry veterán teraz nechával titulovať) neraz zachránilo 
život. Slávnostnú recepciu venovanú vyjdeniu publikácie sa rozhodli zorganizovať 
vo vile významného bankára a finančníka monsieura Brezeta, majora vo výslužbe 
a jedného z ústredných protagonistov textu. 

Plukovník Cléry dlho stál v záhrade vily, strnulo v pozore sa díval na zvláštny 
pomník, ktorý tam ktovieprečo inštalovali: kolosálny kocúr tejto skulptúry dvíha 
k oblohe odutú papuľu, pričom drepí na operadle pilotného kresla. A potom ešte 
dvaja mladí dôstojníci v blankytných rovnošatách nainštalovali pred pomník 
veniec a s úctou kocúrovi zasalutovali. Cléry pre istotu odstúpil nabok: v očiach 
sa mu lisli slzy. 

V onen večer k Bernardovi prikvitla osoba v obnosenej zamatovej veste 
s koženými záplatami na lakťoch. 

„Už sme mali tú česť stretnúť sa na prefektúre,“ vyštartoval zhurta. 
„Hej,“ prikývol Bernard a patričným spôsobom sa v súlade s bontónom 

revanšoval za zovretie ruky. „Vy ste... voláte sa tuším... Scheunier, ak sa nemýlim.“ 
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Hej, tak, správne, Scheunier... a chcel by som vás teda požiadať o čosi trocha 
neobvyklé, monsieur Brezet. Jedná sa o istého môjho kamoša, majiteľa cirkusu. 
Kočovného cirkusu. No čiže proste on má leva, ktorý je už načisto skrz-naskrz 
starý, pracovať už zdochliak nevládze a utratiť ho len tak by bolo škoda. A... a veď... 
čo by nato normálny šarha... Má na to vôbec patričný nástroj? Zato vy máte styky 
všade, takže by ste nám azda mohli pomôcť šupnúť zviera do dajakej zoo. Je to lev 
ako lusk úplne krotký, nebudú s ním žiadne problémy...

„Lev?“ Bernarda znezrady čosi prenesmierne bolestivo bodlo pod ľavou 
lopatkou. „Monsieur Scheunier... čo to tu meliete, s odpustením prosím vás, alebo 
teda viete čo, spravíme to radšej tak... máte vizitku?

V tú noc Bernard spoločensky vyčerpaný množstvom a objemom pospolu 
s Raymondom Clérym skonzumovaného calvadosu dlho mechril na lôžku. 
Sotvačo zaspal, zjavila sa mu dojemná papuľka svetlosivého kocúrika a monsieur 
Brezet, popredný významný bankár, finančník, armádny pilot a veterán, major vo 
výslužbe, nečujne zalkal vo sne.

Ďalší večer zabrzdil a zastal jeho cadillac pri akýchsi ošúchaných skladiskách. 
Typická parížska periféria. 

„No tak ukážte toho svojho leva,“ zakomandoval. 
Scheunier a majiteľ cirkusu monsieur Robert ho raz-dva bez váhania odšikovali 

dlhou chodbou, ktorá smrdela hnojom do veľkej miestnosti s natretými zelenými 
stenami. Monsieur Robert odhrnul kraj závesu, ktorý halil klietku. Bernard podišiel 
bližšie. 

Na doštenej podlahe sedel starý lev so širokým koženým obojkom, vypĺznutý 
ako starodávny plyšový diván, nesmelo mihal očami, žmurkaním sa bránil pred 
lúčmi svetla. Bernard sa postavil tesne k mrežiam a v momente uchopil pohľad. 
Toto už nie je šelma – uvedomil si, lež vyplašené zviera, strach mu zviera srdce, on 
počuje ako tlčie a tuší: tvor chce, prahne túži aj niečo povedať… dokonca trocha 
aj pootvorí ústa, ale sa predsa neodhodlá, len stuhne s trocha povystrčeným 
jazykom...

„Ako sa volá?“ spýtal sa Bernard úsečne. Neotočil sa. 
„Guillaume, monsieur,“ pohotovo odpovedal Scheunier. 
„Skvelé. Anna,“ Bernard sa zvrtol smerom k dverám, kde stála sekretárka, ktorá 

si upchávala nos navoňanou vreckovkou, „vybavte kúpnu zmluvu. A hneď dnes 
objednajte vhodné zariadenie s výbehom. 

„Kúpnu?“ zneistel majiteľ cirkusu. 
„Nuž áno, kúpnu. Vezmem si ho. Alebo ho azda nechcete predať? 

* * *
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Videl už veľmi zle, ale zrak takmer nepotreboval. V tej chvíli, keď do 
Guillaumových očí zatryskalo svetlo, ktoré ho primalo prebrať sa z driemot, 
pochopil, že našiel to, čo hľadal toľko rokov. Vysoký muž, človek, ktorý sa týčil pred 
klietkou, mal v sebe dnu niečo, čo ho spájalo s priateľmi už takmer zabudnutého 
levíka Jimmyho, Lottou a Karlom. Guillaume nevedel, čo konkrétne to je a veď 
vlastne kebyže aj vedel, nemalo by to žiaden význam. Cítil a vnímal: to stačilo.

Srdce sa mu rozbúšilo ako po dlhej štvanici. Guillaume sa zrazu zľakol, že skoná 
rovno tu na mieste, a veď ešte musí dofrasa tak veľa rozpovedať tomuto človeku, 
ale nevie ako...

Na druhý deň sa ocitol v nákladiaku a dlho ho kamsi viezli. 
Guillaume žil potom ešte hodne dlho. Mal sa dobre: štedro si doprial starecké 

driemoty, v ktorých sa stával mladým Jimmym obklopeným predtým neznámou 
ľudskou láskou. Jeho pán Bernard často prichádzal na starý normandský statok, 
aby si s kalíškom posedel pri levovi, ktorého pri tej príležitosti priviedli z rozľahlého 
priestranného výbehu do príbytku, ktorý voňal teplom množstva generácií. 
On, ktorý prežil vo vlastných útrobách desiatky cudzích životov, životov svojich 
predkov, zreteľne cítil a vnímal to hrejivé teplo, ktoré ho upokojovalo. 

A potom jedného večera si Guillaume uvedomil, že jeho život sa chýli ku koncu. 
Starý lev zaspal a opäť sa prebral v savane. 

A zasa, ako voľakedy, bol Jimmy. Avšak nie ten levík, ktorého odtiaľ vzal Búr 
zvaný Karl, ale dospelý tvor, ktorý už dávno žil vlastným životom. 

Voľačo ho ale predsa jatrilo... a tá nervozita, ktorá ho škrabala v zátylku, každým 
krokom intenzívnela. Lev nechápal prečo to robí, no vrhol, vymrštil sa vpred. 
Vytrielil na nevysoký pahorok s plochým, akoby useknutým vrcholcom a tam 
sťaby skamenel. Bezprostredne pred ním sa dialo čosi nemožné, neuveriteľné. 

Jeho nozdry však už predtým zachytili náznak: žeravý závan priniesol so sebou 
pach natoľko neslýchane odlišný, že sa Jimmyho boky hekticky nadvihli a zmätene 
klesli. Následne zazrel, čo sa stalo s Karlom. Hej, hej, bol to určite Karl a nie iný 
beloch, nepochyboval o tom ani v najmenšom, Jimmy ho vedel rozoznať vo dne aj 
v noci. Ale čosi nebolo v poriadku... Na dva skoky od Karla, ktorý stuhol, nemotorne 
sa skrčil a vyrážal zvláštne kňučavé zvuky, videl dve ligotavé postavičky: navonok 
mali hodne spoločného s ľuďmi, avšak v skutočnosti boli totálne cudzí, nepatrili 
k tomuto univerzu. 

Karl znezrady otočil hlavu. Ich oči sa stretli a zúfalá nemá trýzeň, ktorá vprýštila 
do podvedomia Jimmyho, primäla leva, aby sa bez premýšľania vrhol nadol 
z pahorku. 

Keď strieborné postavy zhliadli dravca, ktorý sa na nich rútil, nemotorne 
šklbavo sa mykli z boka na bok. Karl zvrieskol, vystrel sa a ihneď cúvol, zaspätkoval: 
cudzí stratili nad ním svoju moc, zasa získal schopnosť hýbať sa. 
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Jimmy zreval. Ostávali mu dva skoky. A teraz už len jeden! 
Čosi mu ošľahlo oči a s úžasom si uvedomil, že strieborní zmizli v purpurovom 

lúči, ktorý z vytryskol z oblohy: vyparili sa sťaby nikdy nejestvovali. 
Karl sa kŕčovito prežehnal, klesol na kolená. Jimmy, ktorého ešte stále 

miatlo zmiznutie strieborných, ostražito podišiel k nemu a mňaukol basom. Karl 
nepovstal z pokľaku, objal ho rukou, zaboril tvár do hrivy, uzrel ju zmotanú. Lev 
si ľahol k nemu a zavrel oči. Čulé zlaté iskričky, ktoré prišli o majiteľov, sa pomaly 
rozplývali navôkol človeka a leva, ktorý ležal vedľa neho. 

Človek a lev sa pobrali každý svojím smerom. Jedného z nich čakali s hlásením 
vo vojenskej jednotke, ktorá ešte stále bojovala v prehratej vojne, druhý pocítil, že 
nadišiel čas, aby zhromaždil vlastnú leviu tlupu. A o tri dni sa Karlovi prisnila úplne 
iná vojna, o ktorej dovtedy iba čítal. Zhliadol oranžové zástavy, ktoré viali v sivom 
vetre, úsečne krátke oslepujúce explózie španielskych arkebúz a prvých muškiet, 
vnímal ťarchu abordážnej šable vo svojej ruke a... v tom sa zvláštne bezfarebná 
obloha nad ním zvrtla, iba vyľakaný trepot práporu za ním na chvíľu, na okamih, 
oddialil nával tmy. 

Karl si z detstva letmo pamätal slov „géz“ a mysľou sa mu letmo mihlo aj meno 
„Viliam “, avšak mal dojem, avšak on prehral a stratil všetko: neskoršie zo všetkých 
síl zaháňal výjavy onej noci. O piatej ráno obkľúčil tábor britský trestný oddiel, 
lovcovu hruď roztrieštila dávka guľometu značky Maxim. 

O niekoľko rokov neskôr mister Rufus Huxley, známy dodávateľ divých zverov 
do zoologických záhrad a cirkusov celého sveta, priviezol do Anglicka malého 
ušatého levíka. Všetkým potomkom tohto drobca bolo súdeného vandrovať 
v krikľavých maringotkách kočovných cirkusov, avšak vtedy o tom ešte nik nemal 
ani len poňatia... 

* * *

Guillaume si stonavo povzdychol a pokúsil sa vstať. Zadné nohy ktovie prečo 
vypovedávali služby, nuž sa začal plaziť, pričom prednými posúval koberec pod 
seba. 

„Čo je s tebou?“ Brezetom priam heglo. „Je ti zle?“ 
Lev sa priplazil k Bernardovi, vyčerpane nechal klesnúť ťažkú hlavu k jeho 

nohám a sotva počuteľne zamňaukal. Potom jeho srdce zabúšilo poslednýkrát 
a Guillaume sa navždy vrátil na savanu, ktorú zalievalo biele slnko. 

preložil Miloš Ferko
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Planina zízala na Coru ľahostajným hnedým okom. Ten pohľad dokázala znášať 
čoraz ťažšie. 

Cora stála chrbtom k táboru. Vojaci sa potichu rozprávali, zranení stonali. 
V najbližšom stane nastal rozruch a bolo počuť tlmený smiech markytánky. Niekto 
lenivo preberal struny rozladenej gitary. Isto to bol kapitán Acosta, veď komu 
inému by napadli podobné hlúposti.

Cora sa snažila sústrediť – musí niečo vymyslieť. Zajtra je rozhodujúca bitka 
a Gar potrebuje víťazstvo! 

Kresba pomaly mizla v prachu. Hlboké brázdy od prútika sa zmenšovali, 
nakreslené ruiny El Jazairu sa rozpadávali a stekali do červenkastého prachu, tam, 
odkiaľ to nenávidené mesto vyrástlo. 

Naposledy kresba Cory takisto zmizla pred piatimi rokmi a na druhý deň 
armáda El Jazairu začala obliehať Bredu.  

Breda bola jej domovom. Milovaným domovom. A kým sa špice mestských veží 
dotýkali oblohy, v hodinách na radnici tancovali postavičky a zvuk kolies vozíka s 
mliekom ráno zobúdzal, Cora nevedela o strachu nič.

Teraz jedávala strach veľkými lyžicami. Breda bola preč. Zostalo z nej už len 
zhorenisko. 

Cora si zotrela z čela pot. Začiatok jesene a páľava ako v lete. Príroda aj ľudia tu 
boli rovnako nemilosrdní. Horiace slnko sa nevyzná v spravodlivosti. 

El Jazair, južné pirátske mesto, prinútilo celú pobrežnú Európu počítať so 
svojou divokou silou. Prekvapení berberskou aroganciou, mestá ako-tak zdržali 
nápor, ale ani jednej armáde sa nepodarilo dobyť El Jazair. Chránený od mora 
šikovnou flotilou, častými búrkami a z pevniny neplodnými pustatinami, El Jazair 
bol nedobytný a neporaziteľný. Na trhovisku Bredy sa rozprávalo o desiatkach tisíc 
odvlečených do otroctva, o vypálených mestách, o zákernosti Berberov. Vtedy si 
Cora myslela, že táto hrozná rozprávka sa jej nikdy nestane...

Cora prižmúrila oči, pozrela sa na horizont – riedke, prachom pokryté kríky, 
oschnutá hnedá tráva, červenkastá zem. V rozohriatom vzduchu sa trbliecu 
postavy, zahalené od hlavy až po päty v čiernom – všetky rovnaké, podobajúce 
sa na kŕdeľ vrán. Berberi využili deň prímeria – pochovávajú mŕtvych, zbierajú 
zranených. 

Čierna postava sa zlomila, spadla. Nejaká žena spoznala v zavraždenom 
manžela, otca, brata? Cora zaťala päsť, nechty sa vryli do dlane. Nie je jej to ľúto. 
Berberi jej vzali všetko – rodinu, domov, radosť. 

V očiach sa zjavili zlé slzy. 
Pukol zoschnutý kus zeminy, známy chrapľavý hlas potichu zaspieval: 
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Nemilosrdné srdce, divoká povaha 
Pod jemným, krotkým, anjelským zovňajškom 
Vyhrážajú sa mi smrťou bez slávy, 
Z časom sa vôbec nestali láskavejšími.1

Cora si rýchlo utrela oči. Zahodila prútik, ako keby ju prichytili pri niečom, za 
čo by sa mala hanbiť.

„Nenudíte sa takto sama? Všetky jašterice v okolí ste vystrašili svojím prútikom.“
Otočila sa, naozaj je to šašo. Ale dostatočne bláznivý na to, aby sa ničoho 

nebál. Presne za to si ho Gar vážil. Ivo Acosta sa pridal k armáde nedávno, pred 
pochodom na El Jazair. Vyzerá to, že sa ulakomil na štedrú plácu. Acosta žartoval, 
že pochod sa stane najziskovejším podnikom jeho života, alebo úplne posledným. 
Mladý ľahkovážny kapitán Coru strašne dráždil. Vojna bola pre neho zábavou, 
hrou. Cora to nikdy nedokázala pochopiť. 

Ivo sa usmieval od ucha po ucho. Nezničiteľný kabátec, vyčistený od stôp 
minulých bitiek, nablýskané topánky – kapitán žiaril ako nová minca. Myslí si, že 
ak mu Gar zveril zálohy, teraz už môže aj Coru obťažovať prázdnym táraním? Čo sa 
mu zlomila gitara, alebo sa mu minuli zaľúbené markytánky?  

„Vás sa to netýka!“
Veď nemusí vysvetľovať kapitánovi, že sa nemá kedy nudiť. Že od detstva kreslí 

sny, ktoré ožívajú. Pre Gara kreslila víťazstvá a on neprehral ani jeden boj. Teraz 
však prehrá. Pretože kresba je preč. 

Gar niečo nevzal do úvahy: mesto pripravuje pascu. Nie je v tábore, navyše, čo 
by mu povedala? Vždy si robil žarty z jej kresieb. Cora si povzdychla. Musí niečo 
vymyslieť sama.

„Prečo sa ma to netýka? Mimochodom, pred pánom generálom za vás 
zodpovedám hlavou.“ 

„Jaj, tak preto! Potom vás oslobodzujem od tejto ťažkej povinnosti.“
Kapitánov úsmev sa vytratil, sústredene sa pozrel cez Corino rameno. Šedé 

(zelené?) oči sa premenili na štrbiny, medzi obočím sa objavila hlboká vráska.
„Povinnosť sa mi, práveže, páči, ale obloha za vašim chrbtom nie.“ 
Cora sa obzrela. Zo strany planiny sa na obzore zjavila čierna čiara. 
Prachová búrka! Bude tu za štvrťhodinu. 
Cora chytila kapitána za rukáv – tak veľmi nenávidela tieto páchnuce smrťou 

planiny, cudzincov, cudzí svet! 

1 F.Petrarca – Spevník
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Acosta ju vzal pod lakeť a ticho odviedol preč. 
Správa sa prehnala táborom, kapitán dával stručné príkazy, vojaci upevňovali 

stany, tiahli všetky rárohy dovnútra. Markytánky sa ponáhľali prikryť svoje povozy. 
Cora vkĺzla za plachtu ich spoločného stanu s Garom, vysokého, priestranného, 
ktorý často slúžil ako štáb.

Je to tu bezpečné. Ale ona nemieni sedieť v tichom mieste a čakať, kým 
sa Garovi stane niečo zlé. Majú za sebou tri mesiace obliehania – nespočetné 
množstvo výpadov, krvavé bitky na mori, noci bez spánku a nenávisť, ktorá sa 
derie von. Gar musí vyhrať, zaslúži si to!

Mala pätnásť rokov, keď sa stretli. On mal tridsaťjeden. Šťastenou pobozkaný 
veliteľ a dievča, vystrašené na smrť. Niet divu, že sa Cora zamilovala. V trpkej 
jesennej noci prišiel do jej stanu. Upokojil chvenie, zastavil bozkom zbytočné 
otázky. Gar často hovoril, že Cora vyzerá ako jeho mŕtva manželka. No nech. 
Zatvárala oči, vdychovala jeho vôňu a nemohla sa jej nabažiť. Bola to vôňa 
pušného prachu, vojny a víťazstva...

Stávalo sa, že obrázky dlho neožívali. Celú večnosť naspäť, v Brede si Cora 
vymyslela kamaráta. Bielovlasý chlapec sa bránil, nechcel sa stať skutočným. 
Týždeň chodila Cora k plochému kameňu pri rieke, dlho sedávala s uhlíkom v 
ruke, neodvažujúc sa nakresliť poslednú líniu a domaľovať oči. Ale jedného dňa 
to chlapec vzdal a Cora konečne uvidela jeho pohľad. Ďalší deň stretla chlapca 
v dave na trhovisku. Škoda len, že nemali čas si navzájom povedať ani slovo... Cora 
sa trpko usmiala – v detstve bolo všetko jednoduchšie. Sebadôvera, okorenená 
tvrdohlavosťou, robila zázraky. 

Cora zavrela oči a po tisíci krát kreslila v hlave smrť El Jazairu... Oneskorené 
pochopenie jej spôsobilo zimomriavky. Nevie nič o meste! Videla jeho múry, videla 
vojakov. Ale to nie je všetko. V meste sú ulice, domy, niečo sa tam deje. Mesto má 
svoju vlastnú povahu, svoje tajomstvá. Nikdy nepochopí podstatu El Jazairu, 
nenakreslí, pokiaľ sa nedostane do samotného jeho srdca.

Nie, neodváži sa! Má však na výber? Cora sa ťažko zdvihla. Musí sa dostať do 
toho prekliateho mesta! Už nie je takmer žiadny čas a musí prísť na to, ako prejsť 
cez strážcov... 

Ženy! Cora sa vrhla k truhlici. Z morských náletov Gar priniesol veľa trofejí. 
Rýchlo vyhodila šperky, schmatla závoj, vkĺzla do širokého rúcha, upevnila si 
obruč na hlave. Svet sa okamžite stiesnil, úzka štrbina pre očí jej pripadala ako 
väzenské okno. 

Odhrnula záves stanu – studený vietor zasiahol do tváre, búrka je veľmi blízko. 
Tábor mlčal, nik vonku nebol. Na to sa spoliehala. Ak ju uvidia svoji, nebudú 
vyšetrovať, kto sa skrýva pod závojom. Rozhodnú sa, že je špiónka, a strelia ju do 
nôh, aby neutiekla ďaleko. 
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Cora vykĺzla zo stanu a bez toho, že by sa obzrela späť, bežala smerom 
k čiernym postavám. Hnedé kúdele sa dvíhali nad zemou, poryvy vetra zrážali z 
nôh, prach rozožieral oči.

Zakopla a spadla na kolená. Modré roztrhané široké nohavice, kabátec, 
oblečený na nahom tele – mŕtvy vojak hľadel na oblohu, otvorené ústa stuhnuté 
v nemom výkriku. Vojak pritláčal ruky k rozpáranému bruchu v márnej snahe 
udržať vnútorností, zahnusené muchami. 

Niekto hrdelne vykríkol. Cora zdvihla hlavu – berberská žena mávla rukou 
a ukázala dolu. Cora prikývla a podišla. Na nosidlách ležal vojak s rozseknutým 
ramenom. Zdá sa, že žena nedokázala odniesť posledného zraneného a čakala na 
pomoc. Cora zdvihla nosidlá a vydali sa spolu smerom k mestu. Kto by to bol kedy 
povedal, že pomáha zachrániť Berbera! 

Vzduch sa stal hustým, takmer sa nedalo dýchať. 
Čoskoro, veľmi skoro v nej vycítia cudzinku. Nepozná jazyk, ako sa patrí 

na slobodné meštianky. Nemá pečiatku na zápästí ako otrokyňa. Závoj skrýva 
jej blond vlasy a modré oči. Ale to len dočasu. Strach sa navalil spolu s novým 
nárazom vetra. Jej ruky zoslabili a Core spadli nosidlá. Náhodná spoločníčka sa 
rozhorčene zamračila a niečo zarapotala vo svojom jazyku, podobnému krákaniu 
vrany.

Dostali sa ku bráne, keď im búrka lízala päty a hrozilo, že sa zmení na hurikán. 
Berberka rýchlo prekročila prah úzkych dverí v bráne, niečo ticho povedala. Strážca 
prikývol, previedol svoj pozorný pohľad na Coru, pod snehobielym turbanom 
zažiarili oči vo farbe živice. Stuhla. Ak ju Berberka udala, jej výlet je na konci. Cora 
sklonila hlavu nižšie, ruky znecitliveli pod váhou nosidiel. 

Zranený muž zastonal. Strážca o ňu okamžite stratil záujem, okríkol 
Berberku a tá sa prudko pohla dopredu, ťahajúc Coru za sebou. 

* * *

Zraneného muža nechali na ošetrovni neďaleko brány a Cora sa okamžite 
schovala v úzkej uličke. Ak ju chytia v meste, možností je málo. Buď ju popravia, 
alebo predajú do otroctva. Ešte ju môžu nechať zhniť vo väzení. No, čo už, v tom 
prípade použije dýku, nateraz ukrytú pod živôtikom. Bude to jediná dôstojná cesta 
von.

Zatiaľ ju však nikto neprenasledoval. Okrem búrky, samozrejme. Dokonca ani 
hrubé steny bašty ju nezachránili pred veternými vírmi. Počas chôdze sa musela 
skláňať k zemi. 

Vo vzduchu lietali malé kamienky, domáce riady, do tváre narážali štiepky, 
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slama zo striech. Cora sa chytila najbližšej steny, poryv vetra ju však hodil na 
opačnú stranu. Udrela si hlavu, zosunula sa. Kúdele prachu jej zalepili oči, skrúcali 
sa a točili... 

Prebrala sa, keď ju opäť niekam ťahali. Cora cítila ako praská látka závoja a 
prestala vzdorovať. 

Dvere sa zabuchli, zvuk vetra tiež zoslabol. Cora otvorila oči. Nad ňou sa 
skláňala žena a rýchlo-rýchlo rozprávala, ako keby ju hrešila. Zastavila sa a čakala 
na odpoveď. Cora pokrútila hlavou. Žena jej gestami navrhla, aby zdvihla závoj. 
Cora opäť pokrútila hlavou. Žena urobila krok späť. 

Vedľa Berberky sa točilo asi sedemročné dievča, ktoré sa so záujmom pozeralo 
na Coru. Tá sa usmiala – kedysi sa dívala na svet rovnakým spôsobom. Žena jemne 
odtisla svoju dcéru, niečo jej povedala a dievča neochotne odkráčalo do vedľajšej 
miestnosti. Otočilo sa však ešte raz aby sa pozrelo na Coru. 

Berberka s nedôverou skúmala nezvanú návštevníčku. Cora si uvedomila, že 
nie je vítaná, ale nikto nepôjde pre strážcov. Žena sa nad ňou zľutovala a teraz 
nevie, čo má robiť. Nakoniec sa Berberka rozhodla, zavolala ju so sebou, otvorila 
vyrezávané dvere na vnútorný dvor s úzkou terasou. Posotila Coru na nádvorie, 
ukázala na seba, priložila prst na pery a roztiahla ruky. Akože, bude mlčať, ale 
v dome nie je miesto pre Coru. Dvere sa jej zabuchli pred nosom. 

Buď hurikán vyprchával do stratena, alebo bolo nádvorie obzvlášť chránené 
pred búrkami, ale tu ju vietor nezrážal z nôh a nehádzal prach pod oblečenie. 

Cora sa zviezla na dláždenú podlahu a bezmyšlienkovito hľadela na rad 
bielych stĺpov, ktoré držali prístrešok. Nakresliť dobré počasie? Ruka sa zdvihla 
a bezvládne padla. Nezvládla urobiť ani to.

Cora sa rozplakala od bezmocnosti.

* * *

V Brede na nábreží našla napoly živú sýkorku. Cora sa márne snažila zohriať 
žlto-modrú hrudku svojim dychom, podkladala pod zobák odrobinky z chleba. 
Vtáčik sa nehýbal. 

V tom okamihu Cora verila, že môže všetko napraviť: pletúc sa pod nohami 
okoloidúcim, pokreslila hore-dole celé nábrežie. Primrznutá kôrka snehu bola 
plná vtákov, letiacich k oblohe. Ale kresby zmizli. Musela teda kresliť odznova...

Sýkorka neobživla. Vtedy si Cora uvedomila, že existuje smrť, a s tým sa nedá 
urobiť nič. A potom zistila, že je tu aj vojna.

Breda vydržala dva mesiace obliehania. Guvernér odmietol zaplatiť kontribúciu 
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v nádeji na posily. Spojenecké sily sa však oneskorili. 
Otec bol zabitý v prvom mesiaci obliehania, matka sa pomaly zbláznila, bolo 

treba ju kŕmiť a obliekať nasilu. Cora sa snažila kresliť – kresby sa rodili mŕtve 
a ona musela zanechať túto zbytočnú činnosť. Vojna nebola najlepším časom na 
snívanie. Hlad, smrť a strach vládli všetkému. 

Keď do ich nešťastím presiaknutého domu vtrhli počierni bojovníci 
v nohaviciach a podivných zakrútených pokrývkach hlavy, Cora nemala silu na 
odpor. Keď má prísť smrť, nech teda príde, myslela si, keď sedela v pivnici. Ale 
matka sa náhle vyslobodila a vrhla sa na vojakov. Len sa uškŕňali. Nehodila sa 
pre otroctvo – kto by si kúpil bláznivú ženu? Tak ju znásilnili a rozpárali jej šabľou 
brucho.  

Cora ju mala chrániť, ale zvierací strach ju pripútal k zamrznutej stene pivnice 
a veľkoryso umožnil sledovať popravu matky cez praskliny v podlahe. Coru, 
samozrejme, našli. Nenechali ju pochovať matku alebo sa rozlúčiť s domom. 

Mesto bolo vyplienené a podpálené. Odplata za to, že sa nepokorili. Ohnivé 
jazyky olizovali atramentovú oblohu – mohlo to byť dokonca krásne, keby nehorel 
jej dom. Berberi súrili väzňov, ale Cora sa otáčala do posledného okamihu. Horiaca, 
zničená, Breda musela zostať v jej pamäti. 

Čoskoro sa city otupili, Cora často zakopávala, padala. Ušliapali by ju, keby jej 
niekto nepomáhal vstať znova a znova. Nabrala silu a otočila hlavu. Svetlovlasý 
chlapec po jej pravici zachytil jej pohľad a smutne sa usmial. Berberský bič 
zasvišťal, chlapec sa chytil za krk. Väzni si nesmú navzájom pomáhať. Cora sa 
načiahla k nemu, ale opäť spadla. A keď vstala, on už nablízku nebol. 

Večer tretieho dňa sa Berberi a ich väzni dostali do Brille, prístavnej pevnosti, 
ktorú pred niekoľkými rokmi obsadil El Jazair.  

Garov oddiel dostihol Berberov pred nástupom na pirátske galeje. Začala sa 
streľba. Kamaráti v nešťastí padali, zasiahnutí zablúdenými guľkami, padali hlavy, 
pod nohami sa zvíjali živé mŕtvoly. 

Väčšiu časť väzňov a vecí sa Berberom podarilo naložiť a vyplávať. Cora 
a hŕstka preživších zostali na nábreží, posiatom mŕtvolami. Niekto sa váľal po zemi 
a zranený stenal, niekto prosil Garových vojakov, aby vrátili zlato, ktoré vyplávalo 
na more, niekto žiadal o jedlo. 

Keď sa triaška zmiernila, Cora sa postavila a potkýnajúc sa vydala smerom 
k Brede. 

Dostihol ju vysoký obrnený bojovník. Modré oči sa chladne zaleskli spod prilby 
s čiernym perím. Nenechal ju odísť. Cora sa bránila, kričala, ale silná facka ju 
upokojila. Donútil ju najesť sa, ako ešte len nedávno ona nútila matku, vypočul 
si zmätočný príbeh o nepriazni osudu. Potom jej dal prídel jedla a povedal, že je 
voľná. Cora zostala. 
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Bolo to jej prvé stretnutie s Garom.

* * *

Rozmasírovala si stuhnuté nohy a vykukla spod prístrešku. Búrka sa úplne 
vytratila, len vietor naháňal po oblohe útržky šedých mrakov. 

Cora prešla cez terasu, narazila na napoly zrútené schody kamenného 
schodiska a vyliezla na strechu. Podišla k nízkemu zubatému parapetu a zhíkla. El 
Jazair sa pred ňou nehanebne rozložil v celej svojej nádhere. 

Biele veže sultánskeho paláca s  kupolami žiariacimi zlatom. Biele kocky 
jednoduchých domov s úzkymi, ako strieľne, oknami. Schody bežiace od mora 
na vrch ulice. Zrastajúce sa strechy. Mesto je ako kasárne – v okolí sú len vojaci. 
Mešita s vyrezávanými oblúkmi, minaret ako šíp – tu sa tiež modlia k svojmu 
Všemohúcemu, ale pravdepodobne žiadajú o niečo úplne iné. Na juhu je prístav, 
more zúri po nedávnej búrke. 

Všetko je cudzie, zvláštne, aj táto oslepujúca biela farba, taká nevhodná pre 
krutých Berberov. 

Čo jej teda uniklo? Čo nepochopila? 
Premávka pri bráne upútala jej pozornosť. Isto tu ešte včera bolo široké 

námestie. Teraz tam však černeli jamy. Vojaci, ako mravce, behali po vychodených 
chodníčkoch medzi jamami, schádzali po prístavných rebríkoch a nosili celé 
náruče železných tyčí, ťahali zatočené drevá. Železnými špičkami nahusto vystlali 
dno. Spadni na nich a nedostaneš sa von živý. Na jednom konci jamy boli pokryté 
doskami, zasypané zeminou. Dosky boli tmavé, niektoré praskali priamo v rukách 
vojakov, čo znamenalo, že sú zhnité. Gar sa isto dostane do pasce. V uličkách boli 
tiež vykopané jamy – náhodne, nepredvídateľne. Iba tí, ktorí boli vopred varovaní, 
mohli ich obísť. 

Sadla si na strechu. Preto kresba zmizla. Jej bezdôvodná úzkosť mala teraz 
tvár. Čoskoro príde súmrak – brány sa na noc uzamykajú a mesto je plné vojakov. 
Nedá sa vyjsť von, nemôže ich varovať... 

Garion de Warr, gróf padlého Aachenu, mal s El Jazairom osobné účty. Rovnako 
ako Breda, aj Aachen bol vyplienený. A potom ho zapálili. Počas obliehania Garova 
žena zomrela, keď predčasne porodila mŕtve dieťa. Gar odmietol vztýčiť bielu 
vlajku, podarilo sa mu prežiť poslednú bitku a sľúbil, že dlh splatí v plnej výške.

Na zvyšky svojich úspor najal vojakov, viedol úspešné pochody – armáda získala 
dobrú povesť a lukratívne zmluvy. Ako prísny vojenský vodca, ktorý kázal železnú 
disciplínu, Gar veľkoryso platil a za svojich vojakov by položil aj kosti. Za niekoľko 
rokov bitiek nazbieral guľatú sumu a mohol žiť v mieri až do konca svojich dní, ale 
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namiesto toho rozšíril armádu, kúpil nové zbrane a najal vojenského poradcu. 
Cora strávila päť rokov s Garom vo vojenských pochodoch. Vedľa neho sa 

strach z vojny otupil, ale úplne neodišiel. Cora sa naučila dobre strieľať, celkom 
slušne ovládala šabľu. Ale keď prvýkrát zabila berberského vojaka, nevidela ani 
nepočula nikoho jeden celý deň a len zúrivo si trela tvár a ruky. Mala pocit, že 
krv jej postriekala pery, vlasy, že tá krv zostala pod nechtami a leskla sa tmavými 
škvrnami na topánkach.

Keď Garova armáda dosiahla vrchol slávy, získal podporu prímorských štátov 
a teraz viedol vojakov na El Jazair. 

Samozrejme, pirátske mesto sa nemienilo vzdať. Garove lode držali prístup 
k moru a odrezali únikovú cestu pre berberské galeje a člny. Od pevniny k bránam 
El Jazairu, sa natiahli cikcaky zákopov, vyrástlo opevnenie.

Sily boli rovnaké, kyvadlo víťazstva sa kývalo z jednej strany na druhú. Zavalené 
výkopy, rozbité delá, Garova potopená loď, smrtiace búrky na mori a na súši. 
Pevnosť, napoly zničená z mora, vybuchnutý sklad mestskej munície, medzery 
v opevnení, blokáda.

Gar sa stále viac uzatváral do seba a Cora ho chápala. V stávke bolo príliš veľa: 
česť, povesť, životná práca. Povzbudzoval pomocníkov, povzbudzoval vojakov, ale 
keď zostával sám, vypúšťal obavy von. Cora bola jediná, ktorá videla jeho slabosť. 
Gar sa snažil vyhnúť jej spoločnosti.

Chcela pomôcť, preto začala intenzívne kresliť. Gar sa len smial – akoby 
náhodou sa jeho topánka dotkla kresby a vždy vymazala tú najkrajšiu časť. Core 
to bolo ľúto, ale tolerovala ho. Nech sa hnevá, kresba aj tak prinesie šťastie. Avšak 
obrázky neožívali. 

Gar sa pripravoval na útok na mesto o pár týždňov, ale každý deň čakania hrozil 
novými výpadmi Berberov a novými stratami. Blokáda a hladomor spôsobili, že 
piráti boli zúfalí a šialene odvážni. Žiť bolo nebezpečné, niečo podniknúť tiež. Gar 
bol však mužom činu. 

Deň pred búrkou zhromaždil väčšinu armády a viedol ich prístupom k lodiam, 
pričom si vybral obchádzku, ďalej od mesta. Uistil sa, že strážcovia opevnenia mali 
čas všimnúť si manéver. Keď sa o tom dozvie sultán, isto vrhne hlavné jednotky na 
ochranu prístupov z mora. Gar sa vráti ráno a zaútočí na mesto z pevniny. Acosta 
so zvyšnými vojakmi bude kryť chrbát zo zálohy...

Keď sa lúčili, Gar sa jej nepozrel do očí. Len tesne, bolestivo ju zovrel v náručí. 
Drsné vlasy pichli do líca. Taká známa vôňa pušného prachu a vojny – a taký cudzí 
človek.

* * *  
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El Jazair je zmytý morom. 
El Jazair horí v plameňoch. 
El Jazair zrovnávajú so zemou delovými guľami. 
Mesto zničí búrka. 
Všemohúci posiela El Jazairu smrť. 
Zbytočne. Kresby matneli a mizli. 
Cora si nevšimla, keď sa zotmelo. Len z nejakého dôvodu jej začalo byť 

nepohodlné, keď kreslila. Drevený uhlík sa už dávno zošúchal, kresbu dokončovala 
prstom, až kým ho nezodrala do krvi. Keď prestala vidieť svoje ruky, začala si 
predstavovať obrázky vo vzduchu. 

Telo sa triaslo zimnicou. Je unavená. Nevie, čo má robiť. Bojí sa. Cora vzlykla. 
Priveľmi nenávidela El Jazair. Priveľmi chcela pomôcť Garovi. A priveľmi sa 

bála, že sa to nepodarí. Čo sa aj sa stalo. Len vystavila Gara zbytočnému riziku 
a ohrozila Acostovu hlavu.

Acosta si už isto všimol, že chýba. Cora prvýkrát oľutovala, že je ďaleko. Ivo 
Acosta, ľahkovážny kapitán, jej vždy pomáhal. Vždy bol pri nej, keď sa to už nedalo 
zvládnuť. Snažil sa ju rozosmiať. A ten úsmev – ako keby nikdy nezabil, a netiahla 
sa mu jazva cez celý krk, akoby v jeho živote neboli žiadne bariéry a nikdy neboli. 
Cora nepovedala Ivovi ani jedno láskavé slovo. Pravdepodobne už ani nepovie... 

Ona už viac nemôže bojovať. Cora si ľahla na chrbát a civela na oblohu. Cudzie 
hviezdy. Je zvyknutá na iné.

Noc tlačila svojou temnotou a stekala v drahocenných okamihoch do zosušenej 
červenej zeme. Ticho trhali výkriky, keď vojaci pripravovali Garovi stretnutie.

Dole, na prvom poschodí,  nepokojne spí žena, ktorá ju zachránila. Alebo nespí 
– sedí pri postieľke, upravuje prikrývku, snaží sa zapamätať každú črtu rodnej 
tváre. 

Vojna nenecháva čas na rozlúčku. Všetko, čo teraz Cora má, sú spomienky.

Ide k radnici a spolu s ďalšími divákmi zdvíha hlavu, čaká. Veľká ručička kmitne, 
ukáže špičkou na oblohu, hodiny odbijú nový čas a postavy nad číselníkom opäť 
zatancujú pre Coru. Usmieva sa. Bude to v poriadku. Teraz sa môže predierať 
tlačenicou na trhovisku, počúvať klebety. Cora si odfrkne – či sa im už nezunovalo 
rozprávanie o vojne... 

Walkenbergský Park – dôstojný, s žiarivými očami kvetinových záhonov, 
fontánami a rybníkmi – sa rozprestieral okolo kráľovského hradu. Cora fascinovane 
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obzerá hrad, ale neponáhľa sa ku bráne, Granátová a Holubia strážne veže sú príliš 
impozantné, napriek ich pokojným menám. Vojde do Grothequerku, zo zvuku 
orgánu behajú po chrbte zimomriavky. Cora si pripadá ako zrnko piesku, ale je 
pokojná a cíti sa chránená. Ale aj tak má radšej bezstarostné trhovisko. A starú lipu 
na neďalekom námestí, elegantné ostré okná perníkových domčekov aj úbohé 
škaredé chrlíče, ktoré pľujú zo striech dažďovú vodu... 

Cora pomáha mame s pečením. Mama sústredene miesi cesto. Je veľmi krásna 
a Cora sníva o tom, že keď vyrastie, bude tiež taká. Dvere smutne spievajú, schody 
vŕzgajú – otec ide hore za nimi. Tvár je unavená po dlhom dni služby. Otec sa 
usmeje na Coru, zachytí pohľad matky. A nemôže sa odtrhnúť. Je až neuveriteľné, 
ako rýchlo jeho tvár ožíva. Cora sa spamätá a ponáhľa sa ku sporáku. Stihla to! 
Chlieb práve zhnedol. Potichu odchádza.

Nechcela zabudnúť na nič. Pamätala si každú maličkosť. Cora zostavila z hviezd 
obrázky minulosti. A obrázky sa pomaly usádzali na El Jazair...

Začalo svitať. Cora sa zodvihla na lakti a posadila sa. Už je neskoro. Teraz Gar 
začne útok a padne do pasce. Srdce jej zovrelo.

Posádka sa zoradila pod stenami, nechávajúc námestie prázdnym. Ale došlo 
k explózii – mína zbúrala bránu, väčšiu časť múru, a zmietla berberských vojakov. 
Zatiaľ ide všetko podľa plánu. 

Víťazný výkrik tisícich hrdiel sa utopil v zvuku výstrelov. Cez oblaky prachu 
Cora videla lesklé prilby, panciere kyrysov. Dostali sa sem! Radovala sa a zabudla 
na pascu.

Berberi ustupovali vypočítavo zmätene a lákali kyrysníkov čoraz bližšie 
k zamaskovaným jamám. Čoskoro bude počuť výkriky, Gar stratí ľudí. 

Vojaci sa stretli tvárou v tvár, blýskali šable, striekala krv a špinila biele kocky 
domov a lesklé kyrysy, pokrývajúc rovnako lepkavou vrstvou živých aj mŕtvych. 

S mestom však niečo nebolo v poriadku. El Jazair sa triasol, ako odraz 
v nepokojnej vode. Ulice sa jemne menili. Prašné námestia, ošúchané uličky sa 
odrazu pýšili záplatami z čistých dláždených chodníkov, pripomínajúcich rodnú 
Bredu. 

Berberi rozdrobovali armádu, lákali Garových vojakov do uličiek a utekali cez 
strešné terasy. Kyrýsnici postupne strácali bojového ducha. Koľkokrát ich piráti 
odhodili k bráne, vytláčali ich z mesta preč. 

Potom Cora uvidela Gara. Medený jazdec, s čiernym perím na prilbe, ktoré 
vialo vo vetre. Takého si ho pamätala z prvého stretnutia. 
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Gar letel cez guľky a niečo kričal. Cora videla ako sa vojaci nabíjajú jeho silou  
– rozptýlené kúsky armády sa opäť formovali do silného mechanizmu. 

Na obzore rástla línia. Od planiny sa blížil k mestu Acostov oddiel. Ivo im kryl 
chrbát. Garovo víťazstvo bolo otázkou času!

Okolo sultánovho paláca, obkoleseného hrubou stenou, sa zhromažďovalo 
čoraz viac ľudí – vojakov, žien s deťmi, starých ľudí – niektorí sa pripravovali na 
obranu, niektorí hľadali útočisko. 

Cora triumfovala – nech sú teraz v jej koži, nech sa zbláznia zo strachu a hrôzy, 
s ktorými žila posledné roky!

Očami vyhľadala známu vysokú postavu. Zdá sa, že Gar už nepotrebuje jej 
pomoc. 

Muž tmavej pleti v dlhom plášti, zjavne nie vojak, pozdvihol šabľu, ale stretol sa 
s Garovou čepeľou. Berber sa skrčil a, ako opitý, spadol dopredu. Gar silou odhodil 
telo preč. Rozhliadol sa okolo seba a vnoril sa do uličky. Chlapec sa hodil k jeho 
nohám - prosil o milosť, chcel sa vzdať? Gar nebral zajatcov. Z chlapcovho hrdla 
vystriekla šarlátová fontána. Jeden výstrel a Gar zložil vojaka, ďalšie dva výstrely 
dostihli ženy, ktoré sa vyskytli na ceste v nesprávnom čase. Gar ich prekročil 
a kráčal dopredu, priamo ku Corinmu úkrytu.

Garoví žoldnieri sa vlámali do domov, rabovali, pálili a zanechávali za sebou 
sťaté mŕtvoly. Cora sa zatackala, ale nebolo sa o čo oprieť – prekrížila ruky na hrudi, 
silou si ich pritlačila k sebe. Ako keby sa takto mohla uzavrieť pred tým, čo videla.  

Takže táto armáda ju chránila? Cora si spomenula na Bredu – teraz sa Garovi 
vojaci nelíšili od Berberov. S jediným rozdielom, že Gar neobchodoval s otrokmi 
a teda nemal dôvod ušetriť aspoň niekoho. 

Mala sucho v ústach, Cora si olizla vyschnuté pery. Takže toto je víťazstvo? Ale 
veď ona sama chcela všetko zničiť. Prečo teraz sa cítila tak zle? Nie je fér pomstiť sa 
za seba, za svoju rodinu? Neznášala El Jazair. Nenávidela Berberov, ktorí zneuctili 
jej matku. Nenávidela svoj strach a vojnu, ktorú zrodilo toto mesto. 

A teraz nemohla prísť na to, čo bolo silnejšie – nenávisť k El Jazairu, alebo láska 
k navždy stratenému domovu, k jej Brede. 

Buchli dvere – majiteľka s dievčatkom utekali z domu. Dolu ulicou, 
k sultánskemu palácu. V ústrety Garovi. 

Preskakujúc cez schody, zamotávajúc sa do závoja, Cora zbehla na prvé 
poschodie a vyskočila na ulicu. Všetko Garovi vysvetlí. Nesmie ich zabiť. Pochopí 
to. Musí to pochopiť. 

Videla Gara spoza chrbtov utekajúcich žien, vrhla sa dopredu, sotila do ženy. 
„Nestrieľaj, Gar!“ 
Pocítila náraz do hrude, svet sebou trhol, Cora spadla na kolená. Periférne 
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videla ako žena a dievčatko zmizli v uličke. Zvalila sa na bok, hlava narazila na 
niečo tvrdé. 

Gar na ňu vystrelil? Nie! Áno... Nepočul jej slová, nespoznal ju v závoji. A nebol 
to Gar. Bývalého Gara zožrala nenávisť. 

Dúfala, že žene a dievčaťu sa podarí prežiť dnešný deň. Kedysi dávno Cora 
nedokázala ochrániť svoju matku. A teraz túžila po tom, aby to dievča nezostalo 
samé.

Na prsiach ju pálil oheň. Cora sa rozkašľala, ústa sa naplnili niečím slaným 
a lepkavým, teplé pramienky stekali po brade. Teraz už sa nebolo kam ponáhľať. 
Urobila, čo sa dalo. Nakreslila Garovi víťazstvo a on vyhral.

Záblesk bolesti v kŕčoch prenikal do tela. Zábery z minulosti blikali pred očami. 
Obliehanie, pochody, Gar, Breda. Promenáda, mŕtvy vtáčik v rukách. A stovky 
živých, nakreslených na kôre snehu. Vtedy verila, že dokáže zvíťaziť nad smrťou. 
Ale nefungovalo to. 

Musí sa o to pokúsiť ešte raz. Naposledy. 
Cora s námahou otvorila oči, rukou nahmatala zem, prešla prstom do prachu. 

Chvejúca sa silueta letela do neba. Mykla sa a ponorila sa do tmy.

* * *

Výkriky, dupot konských kopýt, cingot šablí. Ak zomrela, potom svet mŕtvych 
sa veľmi nelíšil od masakru El Jazairu. Cora sa stiahla a očakávala ďalší kŕč bolesti, 
ale bolesť nebola. Len jej niečo šteklilo ruku. 

Zdvihla ťažké viečka – na jej dlani poskakovala a priateľsky čvirikala sýkorka. 
Živá, skutočná! Cora sa usmiala a snažiac sa nevystrašiť vtáčika, zdvihla sa na lakti. 
Voľnou rukou si ohmatala hruď – nijaké rany, nijaká krv, nijaký priestrel v závoji. 
Previedla pohľad na sýkorku. Tá sa rozrušila, vzlietla a vyletela k oblohe. 

Jej smrť sa zmenila na vtáčika! 
Cora si oprášila oblečenie a rozhliadla sa. Gar je, pravdepodobne, už niekde 

pri Sultánovom paláci. Možno bude čas zastaviť ho. Nie kvôli iným, kvôli nemu. 
Za nenávisť sa zachytiť nedá – je to prázdnota. Je možné však chytiť sa toho, čo 
milujeme. 

Zem pod nohami sa otriasla. Ulice sa rozplývali, rozvlnili sa drobnými vlnkami. 
Biele steny popraskali, pod nimi sa objavila viacfarebná vrstva. El Jazair mal 
horúčku. 

Pevnosť v pevnosti, Sultánov palác, strácal svoje pozície. Garova jednotka sa 
ako láva vlievala do otvorenej brány. Čierne perie na prilbe sa na okamih zjavilo – 
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Gar, zúrivo odhadzoval Berberov z cesty, ponáhľal sa pre sultánovú hlavu. Neodíde 
s prázdnymi rukami, alebo neodíde vôbec. 

Svet sa znova rozvlnil. Palác sa rozpadal, murivo praskalo a pomaly skĺzlo ako 
stará koža. Kupola spľasla do tvaru palacinky, sa strhla a vytiahla sa hore. Steny 
palácovej pevnosti sa rozpadli na drobné kúsky. 

„Gar!“ Cora bežala dopredu, riskujúc, že znova chytí guľku, alebo ju zasiahne 
niečia rýchla šabľa. 

„Gar! Gar!“
Kričala, kým neochrípla, a kým sa jej nezlomil hlas. Vedela, že to bolo zbytočné, 

ale nemohla prestať. Jasné, že ju nepočul. A nič z toho už neprekreslí. Príliš veľa 
úsilia vložila do prvého impulzu. Nedá sa to zvrátiť.

Cora sa túlala ulicami. Stratila Gara. Prišla o jedinú osobu, ktorú milovala, a pre 
ktorú bola pripravená zomrieť. A aj zomrela. On sám ju chcel obetovať. Obetný dar 
pre jeho nenávisť. Cora sa započúvala sama do seba. Strach tam nebol. Možno, že 
naň bola príliš unavená. No možno prišla až na koniec svojej cesty. 

Postupne sa potýčky skončili – na tých miestach, kde sa odohrali boje, pôda sa 
vzdúvala hrboľmi a vyrastali z nej dláždené uličky, domy s kachľovými strechami, 
pestré kvetinové záhony. Vojaci, každý vo svojom vlastnom jazyku, čoraz viac 
spomínali Všemohúceho. Ale on s tým nemal nič spoločné.

Piráti sa stiahli, utekali k moru. Bolo nepravdepodobné, že Berberi dokážu 
ďaleko zájsť – Garove lode zablokovali prístav, uzavreli všetky únikové cesty. 

Keď Acostov oddiel vstúpil do mesta, rabovanie sa skončilo. Opantaných 
vedomím vlastnej všemocnosti, prvých votrelcov rýchlo upokojili vlastní. Civilistov 
nechali na pokoji. Ľudia sa schovali v domoch a za bránami iných ľudí a báli sa 
urobiť nejaký krok navyše. 

Pred Coriným nosom na spenenom koni precválal jazdec, ktorý vyzeral ako Ivo, 
niečo zakričal, no jeho výkrik sa utopil v hluku prestrelky. 

Schovala sa v uličke vedľa námestia. Pritlačená chrbtom na niečie dvere, Cora 
hľadela na palác. Keď sa stará koža ošúpala a kamene sa rozpadli na prach, nik 
nezostal. Gar, spolu s najneohrozenejšími vojakmi, sa ponoril do ničoty. Tej, ktorá 
stojí za nenávisťou. 

Garion de Varre porazil mesto. Porazil svoje slabiny. Porazil sám seba. 
Cora stiahla z hlavy závoj – ihneď sa jej ľahšie dýchalo, hodila už teraz zbytočné 

prestrojenie pod dvere. 
Dovtedy prázdne námestie sa zaplnilo ľuďmi. Svoje, cudzie, lesklé prilby, 

klobúky, turbany – to všetko sa zmiešalo. 
Dostala sa cez dav, zastavila sa na okraji dláždeného chodníka a pozerajúc 

sa na radnicu, neverila vlastným očiam. Uprostred červeného prachu, páliaceho 
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slnka a bielych kociek cudzích domov vyrástlo jej rodné mesto!
„Aj mne chýbala Breda.“
Cora sa mykla a otočila sa. 
Nezvyčajne vážny Acosta pozorne študoval námestie, zdvihol hlavu a pozrel sa 

na hodiny. 
„Myslel som, že ťa už nikdy neuvidím,“ rýchlo sa pozrel na Coru. 
A ona si odrazu uvedomila, že jeho oči sú úplne tmavé. Nie šedé, nie zelené 

–  hnedé. 
„Vždy si to myslím. A zakaždým si uvedomím, že sa mýlim,“ dodal Ivo a zrazu 

sa začervenal. 
A Cora si spomenula. Bielovlasý chlapec v dave na trhovisku. Chalan, ktorý ju 

zdvihol v dave väzňov. Biela cikcakovitá jazva po berberskom biči na Ivovom krku. 
Jej meno, utopené v hluku streľby. A tie oči, ktoré sa jej stále nedarilo nakresliť. 
Koľko uhlíkov použila, keď sa pokúšala nakresliť Ivov pohľad na plochom kameni 
pri rieke!

Corine pery sa roztiahli do úsmevu samé od seba. Pravdepodobne teraz vyzerá 
rovnako smiešne ako kapitán Acosta, večne bezdôvodne veselý. Ale Ivo to pochopí. 
A na zvyšku nezáleží.  

Ivo jej podal ruku a spoločne tak vkročili na trhové námestie. 
Veľká ručička ukazovala na oblohu, hodiny hlasno odbíjali a postavičky začali 

svoj tanec.

preložila Vita Jamborová
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„Mali by ste odísť.“
Upachtená Agneška položila na stôl hlinený džbánok s kvasom a misku 

hrachovej kaše s omastkom, ktorá zvýšila zo včerajšej veselice. 
„Aby sa z toho ešte dačo plané nevyvŕbilo! Padol im do oka ten váš inštrument, 

tak ste im ho mali dať. Veď vám núkali pekné peniaze! A teraz sa ešte musíte 
strachovať, aby ste sa celkom až po uši a po krk v kaši neocitli! Zbyškovi takíto nóbl 
príliš nevoňajú.“

Zásterou svižne zhrnula zo stola omrviny, na odpoveď nečakala, vyrazila 
k ďalším stolom. 

Bard vyprevadil pohľadom jej ladnú postavu, oblečenú do vlneného kostýmu 
so svetlou nadýchanou sukňou a korzetom z tmavého súkna, v dôsledku čoho sa 
jej driek zdal ešte štíhlejší – dal by sa azda prstami oblapiť – povzdychol si a pustil 
sa do skromnej hostiny. Tak či onak, večer si veru brucho ani nespomenie na akési 
okúňavé vrtochy. A v jednom mala súcitná Agneška pravdu: v ‚Troch rybkách‘ trčal 
už pridlho, najvyšší čas, aby zdvihol kotvy a vypadol. Ušatého Zbyška si pamätal 
ešte ako uhrovitého krpáňa a nebál sa ho. S inakšími si on neraz poradil. Ech, 
rozmaznal veruže richtár, miestny staršina, synáčika, nuž nečudo, že sa tomu 
všetko vymyká z rúk, aj skazené dievky, aj pitky a hýrenia, za ktorých sem-tam 
buď po papuli tresne alebo utŕži. Lež odísť musí, nie kvôli vrtochu výrastka, ktorý 
doposiaľ vždy dostal, o čo si zažiadal. Ale cesta volá. Nuž teda večer odohrá svoje, 
vezme peniaze, aby mal čím v mešci poštrngávať, a hajde ďalej. 

Šenk bol podvečer na prasknutie preplnený. Ešte dobre, že sa s majiteľom 
vopred dohodli na štvrtine z tržby, inak by sa ten kujon šudiersky pokúšal teraz 
dokazovať, že pán minnesänger sa o to vôbec nepričinil, to sa prosto sem ľudia 
sami od seba zhlukli, aby si pivca zavdali. A on tu je len tak navyše ako dáky 
prífrcok. 

Ľudia pili a jedli, občas zaškúlili smerom k stolíku, za ktorým sa usalašil nie 
najmladší, nakrátko ostrihaný chlap v poctivých, hoci trocha zánovných háboch 
z kože a bavlny, ktorý práve nenáhlivo dorážal svoju porciu. No a vysomár sa teraz 
z toho: čakajú na hudbu alebo na zábavku s päsťami, ktorú akiste rozpúta Zbyšek, 
keď vytriezvie zo včerajšia – a dotacká sa po dupľu. 

„A čo budú dneska hrať, čo nám zabrnkajú?“ Podgurážený návštevník sa oprel  
o stôl, schuti si odgrgnol a utrel si fúzy. „Hymnus na počesť Matky Božej alebo 
mazúrku? Život svätého Stanislava? Alebo hádam vylúdiš dáke nôty o Vladislavovi 
Varnenčíkovi1?“ 

1 Hymnus na počesť Matky Božej alebo tiež Bogurodzica, je najstaršou známou a zachovanou 
piesňou v poľštine, poľskí rytieri ho spievali počas najslávnejších bitiek svojej histórie; Život 
svätého Stanislava je jednou z najznámejších poľských legiend , zaoberá sa životom a smrťou 
krakovského biskupa, ktorého roku 1079 zavraždil poľský panovník Boleslav II Smelý; Vladislav III 
Jagelovský, zvaný tiež Varnenčík, bol poľský kráľ, ktorý zomrel v bitke proti osmanským vojskám 
pri Varne roku 1444...šíky Poliakov, ktoré sa hrnuli do útoku, vtedy spievali hymnus na počesť 
Matky Božej (pozn. prekl.)
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* * *

„Poď, Tomáš, nechaj ho. Nemý je. Zmôže sa iba na brnkanie strunami.“ Kompán 
odtiahol a odvliekol korheľa od stola za cíp panského plášťa. „Jazyk mu nebodaj 
zrejme Turčíni, pľuhy pohanské, pri Varne odfaklili.“

Mariuš sa sotva postrehnuteľne usmial. Ľudia si vždy všetko sami pre seba 
vysvetlia a v hlavách i mozgoch pekne poukladajú. A veď nechže tak, tým lepšie. 
Nebránil sa ľudskej imaginácii, nepretrhával nitky predstavivosti a preto jeho 
život pozvoľna, potroche opriadala pavučina dohadov a chýrov. Napokon... ktože 
by strkal nos do jeho skutočného príbehu, kohože by trápil jeho reálny osud, ak 
vymyslený pôsobí údernejšie a je väčšmi pikantný? Štipka tu, štipka tam a hneď 
chutí demikát... Hej, naozaj sa akosi ocitol pri Varne. Na bojovom poli. A aj sa odtiaľ 
vrátil. Živý. Vďakabohu. Veď tam mohol prísť nielen o jazyk, ale aj úplne a celkom 
zhynúť. Najvyšší čas, aby oferoval sviecu Hospodinovi za to, že vyviazol.

Dojedol, odsunul misku. Poutieral lyžicu zvyškami posúcha a poriadkumilovne 
si ju zastrčil do puzdra za opasok. Nenáhlivo vstal, z rozstrihnutých rukávov kontuša 
pootriasal omrvinky. Plášť bol poctivo ušitý z tmavého pevného odolného súkna, 
takže aj obnosený vyzeral slušne a farba kde-tu mohla zamaskovať prípadné 
fľaky a škvrny. Lepšie časy poznal aj spopod kontuša viditeľný hnedý kabátec s 
radom malých strieborných gombíkov, z tuhej vlnenej anglickej látky. Nuž, je čas 
pustiť sa do hrania, hostinský už neraz mrzko zagánil na pána barda, že čo ešte 
stále za stolom lažíruje a kysne. Nechal sa predsa najať na hranie, tak nech dačo 
zavrzúka. Napchávať sa môže potom. Potulný trubadúr sa teda premiestnil bližšie 
ku krbu na neveľkú lavicu zvlášť pre neho nachystanú, vyňal z puzdra svoju vernú 
priateľku a družku, pozvoľna začal otáčať kolíčkami, kontroloval tóny. Návštevníci 
ožili, podali sa bližšie. Starí kunčafti sa však len opovržlivo uškrnuli: vedeli, že on 
ešte veru dlho-predlho môže tak „montovať“. A aj potom sa pán hudobník neraz 
v prestávkach medzi piesňami pustí do postupného stláčania a uvoľňovania strún. 
Čo narobíš: ten jeho „inštrument“ proste dlho nevydrží. A aký je divný – na rozdiel 
od dengľavých citár, na ktoré si ľudia zvykli, tento má „krk“ hrubý a krátky, prudko 
zahnutý dozadu, akoby zlomený. A hudec ho aj inak tríme. 

Keď sa Mariuš ubezpečil, že nesedí príliš blízko pri ohni – šestica strún 
zhotovená z trikrát zvinutých ovčích čriev, namáčaných v červenom víne a potom 
majstrom trpezlivo vysušených, nezniesla ani nadmerné vlhko ani horúčavu, oba 
extrémy im škodili – nastokol na prst ornamentami vyzdobené kostené brnkadlo 
a vylúdil na skúšku prvý tón. Zľahka. A začal hrať. 

Repertoár mal nadostač rozsiahly a pestrý, vystačil na celý večer bez toho, aby 
sa musel opakovať. Obratne vyberal a volil si kúsky, ktoré v danom okamihu si 
obecenstvo želalo najviac. Hrdinské piesne teda striedal s ľúbostnými rytierskymi 
baladami i romancami, skladby Nikolu Radomského s vlastnými dielami. Nuž a že 
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bard sám nespieva, to ktovieako nevadí. Vždy sa nájdu takí, čo majú dosť odvahy 
na to, aby rozozneli a zatiahli známu pieseň, začnú nôtiť, ostatní sa pripoja, hoci 
aj nepoznajú slová, nuž sa potom veruže nezriedka stávalo, že hulákali opreteky a 
ostošesť. Agneška ale napríklad mala príjemný tenučký hlások s celkom slušnou 
farbou, ibaže trocha poslabší. Minule ostýchavo s rumencom, hužvúc do opasku 
všitú hrubú vlnenú handričku so štyrmi uzlíkmi v rohoch, ktorú si Ukrajinky 
pripínajú k čepcu, melodicky rozozvučala otčenáš a Hymnus na počesť Matky 
Božej. A stáli zákazníci začali rečou čo najsladšou prehovárať šenkára, že nech ju 
len pustí spievať aj dnes. 

„A kto bude namiesto nej nosiť pokrmy a trúnok? Nebodaj ja? Beztak nestíha, 
šuchta jedna!“ šomral starý Pavol, ale bolo evidentné, že mu to pomastilo pupok. 
Agneška bola jeho vnučkou. Jej matka Malgorzata sa zvŕtala v kuchyni, len čo však 
začula dcérin hlas, tiež sa pobrala do siene. 

Práve doznieval akýsi žartovnejší kúsok, keď sa dvere hostinca otvorili dokorán 
a dnu sa vdrúzil Zbyšek s kompánmi. Celá partia sa rehotala a ktosi z publika 
zasyčal „pśt!“, keď však v prítmí zistil, čo za osoby sa sem dovalili, preglgol 
a náhlivo zvesil nos. 

Zbyšek ihneď odohnal tých, ktorí sa opovážili zabrať a uzurpovať si jeho 
obľúbený stolík, objednal si najlepšie víno, pivo a jedlo. Hostinský sa mu uklonil 
až po zem, začal vláčiť a teperiť pokrmy, klásť na stôl poháre a krígle pre vzácneho 
hosťa a jeho priateľov. Zbyšek a jeho družina s honosne vycifrovanými zbraňami, 
operenými čiapkami, v končistých čižmách s dlhými priliehavými sárami alebo 
šviháckych čižmičkách, ktoré siahali sotva nad členky, vo farebných županoch 
a vrchných plášťoch uhorského strihu frajersky prešupnutých cez jedno plece, 
rozšafných mentiekach, kabátcoch z prepychových kožušín, podšitých a vystlaných 
jemnučkým hodvábom, krikľaví, halasní, hluční sťa morské vtáky v kŕdli, nemohli 
neupútať pozornosť pospolitej spoločnosti. Agneška sa po prikvitnutí nových 
návštevníkov v momente naježila, zasekla, uťala pieseň v polovici a odbehla 
pomáhať dedovi. Mariuš si pre seba voľačo zahmkal kýpťom, kratučké fiasko 
predstavenia plynulo preklenul ďalšou melódiou. Hostia akomak zmalátneli. 
Podaktorým už začínali kľuckať hlavy, telá sa zosúvali z lavíc. Iní sa zase akurát 
dostávali do tempa, dupotali v rytme nadmieru rezkého krakoviaka. Tanečníci 
súperili: točili sa, vrteli, alebo predvádzali mužské figúry rázovitého párového 
podhalianskeho tanca – kresali čižmou o čižmu v povetrí, až sa vám občas zazdalo, 
že šerom ku krbu iskry letia. Po hupsnutiach s pridupnutím sa otriasali dosky 
a trámy dlážky, na stoloch hrkotavo poskakoval a rinčal riad. Tanečníci pridrepli 
so zjojknutím, potom výskavo zryčali a plieskali sa rukami po bedrách a bokoch. 
Mariuš hral, raz zrýchlil, inokedy spomalil, brnkadlo trielilo strunami hore-dole. 
Napokon tanečníkov úplne vyšťavil a prudko, rázne prerušil melódiu. Kostenú 
tabličku bedlivo uschoval do vrecúška – aby sa niekde nezapotrošila, inak sa bude 
musieť zas s husím brkom moriť – uchlipol si vody z džbánu, ktorý mu priniesla 
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starostlivá Agneška, vztýčil sa, hojdavo sa zaknísal od piat k špičkám, uvoľnil si 
zmeravené nohy. Načim sa bolo dobrať na dvor potrebu zvŕšiť, ale zanechať 
nástroj v sieni nemôže, teraz sa to vskutku nedá. Prehodil si lutnu v puzdrom na 
chrbát, nenáhlivo vyrazil k vrátkam na protiľahlej strane miestnosti, ktoré viedli 
na vnútorný dvorček. Vedľa nich sa nachádzalo schodisko, ktoré ústilo na druhom 
poschodí, kde v jednej z kutičiek tkveli jeho pakšamétle. Zajtra sa z dediny pohne 
ďalej kupecká karavána. Mariuš si v sieni všimol obchodníka s pomocníkom. Azda 
sa s nimi dáko dohodne. 

„Héj, pane, zahrajte ešte!“ kričali najnespratnejší spomedzi návštevníkov, 
koťuhy z nezdolnej fajty spoza hôr. „Éšče!“ 

S vynachádzavou obratnosťou im gestami odprezentoval kam a prečo sa 
odoberá, čím podnietil družné dunivé veselie, v sprievode ktorého predsa vyrazil 
zo šenku na zadný dvor. 

* * *

Už sa zvečerilo a zmrklo. Na oblohe poblikávali nepočetné hviezdy. V stajni 
bučal dobytok. Sliepky, ktoré sa tu vo dne neprestajne plietli popod nohy, už 
kvočali na bidlách a pántoch, hlavy si skryli a zastrčili pod krídlo. Na záhumienku 
gágali husi. Mäkučko, nečujne, napoly nepostrehnuteľne preťal dvor sivý kocúr, 
šedý tieň šelmy sa mihol uprostred plochy a zmizol v hustejšej tme pri kôlni. Bolo 
ešte teplo. Mariuš sa pechoril popri žľabe, v ktorom napájali dobytok. Nevdojak 
si povzdychol. Ech, onedlho poletia na juh žeriavy, nuž mal sa aj on presťahovať 
na zimu do dákeho mesta alebo k zámožnému magnátovi. Boli časy, keď sa páni 
šľachtici oňho veruže aj hádali. A teraz je dobre, keď ho vôbec dnu do svojho 
príbytku pustia. Máriuš úchytkom pozrel na svoj odraz v statkom nedopitej 
vode: ešte si nepripadal starý. Obrvy mal čierne, nie sivé. A chrbát rovný. Priam 
mladoženáč, dofrasa. Ponuro sa zaškľabil, rozčeril svoj odraz rukou. Nie, táto cesta 
je mu odopretá, márne by sa teraz kamsi chaboril. 

„Pán hudec!“ Agneška ho dobehla, keď sa už vracal späť na dvor a uväzoval si 
šnúrku na rázporku. „Pán hudobník, nechoďte tam! Zbyšek besnie a vyčíňa že až. 
On je už ožratý ako čík, dedo ma potajomky poslal, aby som vám priniesla vaše 
veci. Všetko už máte v torbách. A tu sú peniaze. Hen, berte.“

Hm, hostinský teda asi nevykrváca. Ale nejde o peniaze. Mariuš Kamiňski 
ešte od nikoho myšacou dierkou nezdúchol a ani teraz to nespraví! Lenže tvár 
spriaznenej Agnešky je belšia než krieda, pery sa jej trasú. A poprsie sa jej pod 
jemnou plátenou blúzkou, na ramenách vyzdobenou mriežkovaným vzorom, 
vzpína tak hojne, že v dekolte vyšívanom kvetmi mu je úzko, zdá sa, že z neho už-
už vyhupne. Ruka devy žmolí ikonku Čenstochovskej Panny Márie, zavesenú na 
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na jemnučkom kŕčku, ktorý voľakedy dávno osobne priviezol z kláštora paulínov 
v Jasnej Hore a daroval malému hlúpučkému dievčaťu. Viezol on tento obrázok 
svojej Danute, ale to akosi neklaplo.

Uzlík s drobnými mincami v jej ruke, ktorá sa chvela, sotva počuteľne cvendžal, 
mince klepocú ako zbabelcove zuby. 

„Odíďte. Pri kríži toho, čo za nás trpel, v mene Ježišovom vás zaprisahávam: 
odoberte sa odtiaľto preč! Zamorduje Vás! On... on je taký ničomník, robí si, čo 
sa mu zapáči.“ Agneška medzi rečou šikovne vkĺzla pod prístrešok, kde pánovi do 
tváre nežne fŕkol čakaním znudený Javtuch. Starý valach zaškúlil, sťaby sa opýtal: 
No tak čo, dvojnohý, tak si sa napokon vychystal na cestu? Veruže dlho si sa tu 
obšmietal! 

Mariuš si poobzeral brašny. Ech, šikovnica je to, raz darmo, na nič Agneška 
nezabudla! Dokonca mu na cestu strčila aj paklík s posúchmi. Aj mech na vodu bol 
plný. Nuž, dočkal sa, dievčina ho z domu vyprevádzala, dvere mu otvárala. Ešte 
dobre, že ho nepoštuchla, aby sa mu rezkejšie bežalo. Mariuš si povzdychol. Starý 
kujon nechce, aby sa v jeho šenku strhla bitka, nuž popudlivca vypoďká radšej 
vopred. A Zbyšek nech si ho potom naháňa, kde len chce. Ostatne, to hádam ani 
nebude potrebné. A vonku, na čerstvom vzduchu sa čepeliam debatuje obratnejšie. 

Mariuš pohladil vystrašenú Agnešku po líci, prehodil si cez ramená plášť 
s futrom z líščej kožušiny, uchopil uzdu a vyviedol Javtucha z dvora. Vyšvihol sa 
do sedla a tátoš bez pobádania rezko vykročil. Kone na úväzisku pred hostincom 
zastrihali ušami, ale nezaerdžali. Nuž a vďaka za to.

* * *

Blížila sa polnoc, chvíľa kedy zajtrajšok strácal svoju prízračnosť a rýchlo sa 
stával nespochybniteľným racionálnym dneškom. Aby sa potom následne dotočil-
dokotúľal, dotešil-dosmútil a zmenil na temer nebadateľný prelud pavučinových 
čipiek včerajška. Nič sa nedá vrátiť späť ani napraviť. Bolo a pominulo: hotovo. 
Zmier sa s tým, ži ďalej, spomínaj, pamätaj si. Koľko len takých včerajškov utratil 
už: neporáta. 

Cink.
V tábore i na vandrovke pri vatrách, v špitáli na gavalci, na poli i v lese s tŕňmi 

v päte, v palácoch a zámkoch za sklom a blanou okien. Sám aj v partii. Kvílivo 
skučal smútkom i žiaľom, rehotom rozprskával penu piva.

Ceng.
Ale načo sa v tom vôbec prehrabávať a kutrať? Márne plačeš nad rozliatym 

mliekom. Čo uplynulo, to nevzkriesiš. 
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Štrng.
Na chvíľu zavrel oči, predstavil si, ako k nemu ražným poľom, okrajom ktorého 

sa náhlil a kde napochytre rozduchoval plamienky svojej malej vatry, beží, trieli, 
fujazdí jeho Danutka. Čierne vrkoče, čierne oči. Speváčka a chichotalka. Ako 
ju uchopí za ruky, zatočí ňou nad sebou a jej vrkoče s povpletanými stuhami 
a grajciarmi pofrčia s vetrom opreteky. A potom šťastní a ukonaní vzájomnými 
nežnosťami, budú ležať pod jeho plášťom, opájať sa ražou, počúvať ako šumí, 
vnímať hojdanie a prekrikovanie kláskov. „Miluješ ma? Miluješ? Miluješ?“ Odtrhne 
teplý klas a bude ju štekliť a ona sa zo žartu niekoľkokrát odsotí, potom sa osmelí 
a sama ho pobozká na pery a potom vyplašená, bo prvýkrát okúsi vlastnú odvahu, 
schová tvár za svoje husté vlasy... Pichlo ho pri srdci: nebude z toho nič. Dávno 
sa už jeho Danuta vydala, inému porodila dieťa a v nemilosrdných plameňoch 
ohňa skonala spolu s ním. Nieto jej viac a nebude už nikdy. Sám musí nekonečno 
vozdajšieho času tráviť: tak si sám predurčil. Ešte dobre, že má lutnu: uživí ho. Nie, 
nevyzretá Agneška nepochopí, že neslobodno nič čo tkvie ti v srdci vymeniť, či už 
za kus kôrky alebo aj miesto v nebi, keby ti ho náhodou sľubovali. 

Variže by vedel Zbyšek, ktorý, čo svet svetom stojí, nevylúdil zo seba žiadnu 
melódiu, čo si má s tým nástrojom počať? Ach, veď aká krehko vrtošivá je letora 
lutny, ako ju len načim chrániť pred teplom i chladom, priam sťa milovanú ženu. 
Leštiť teplom dlaní do ligotava... Nosatý Španiel Pedro, ktorého nevedno akou 
cestou a chodníkmi zanieslo vreteno osudu k múru hradieb Varny, nie vľúdne, 
maznavo volal svoju priateľku a družku „testudo“. A rozprával o zvláštnych 
zvieratách s chrbtom z kosti, čo najprv z vĺn vynoria sa potom ráčia komótne na 
breh vykročiť. A vraj z tej ich kosti majstri rezbári zhotovujú aj hrebene pre fintivé 
krásavice. Tesne pred samotnou bitkou vyhral Mariuš lutnu od kamoša v kockách 
spravených z kosti. Keď dohrkali a čísla padli, Pedro sa rozbrýzgal a zastrájal sa, 
že mu nabudúce v hre ešte ukáže zač je toho lakeť. Lež beda: armáda sultána 
Murada rozdrvila ich vojská pri hradbách Varny. Pedrovi veru nebolo súdené, 
aby sa vrátil domov. A akým zázračným spôsobom vyviazla vlastne jeho lutna? 
Mariuš zahnal a zaplašil myšlienku, ktorá sa dotieravo natískala: spomedzi 
všetkých spolubojovníkov sa vybŕdnuť z krážov onoho jesenného dňa roku pána 
1444 podarilo iba jemu... Po nich len zopár krížov v kríkoch... Pritom sa dofrasa 
furt a stále šírili chýry o tom, že kardinál Giuliano Cesarini – muž, ktorému husiti 
pred časom vyprášili gate pri Domažliciach a prišiel tam o klobúk, ktorý označuje 
jeho hodnosť – navrhuje okolo tábora postaviť vozovú hradbu a za ňou v bezpečí 
doštených stien počkať, kým dorazia lode. Och, keby tak boli poslúchli chlapa, 
ktorého porážka poučila na vlastnej koži a pokúsil sa tu zužitkovať dôvtip kacírov! 
Lenže skúsený veterán sedmohradské knieža Ján Huňady, zjazvený v bojoch 
s Turkami, rozhodol po svojom: presvedčil všetkých, že skrývať sa za kárami je 
nehodné vojakov, ktorí smerujú k triumfu a prahnú po ňom, takže víťazstvo ich 
už isto očakáva a skýta im otvorenú náruč, stačí sa natiahnuť. Hupnúť vpred... 
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a rebriniaky nech sa krčia vzadu na kolesách ako posledná príchyľa, keby výpad 
predsa len zlyhal. No beda-prebeda: utrpeli totálnu porážku. Azda by sa ešte 
bolo všetko zvrtlo a obrátilo inak, keby sa prchký mladý poľský kráľ Vladislav III 
Jagelovský nebol pokúsil osobne skoliť niekdajšieho sultána Murada, ktorý sa 
zriekol trónu v prospech Mehmeda. Lenže panovník-rytier sa neovládol, pustil sa 
nerozvážne do prenasledovania a zahynul v boji. Hrdina padol a zhynul. Zákerný 
janičiar preklal brucho vodcovho tátoša, zoťal Vladislavovi a hlavu a darebák 
Huňady, aby ho porantalo, so zvyškom vojsk zdúchol, zdrhol, ufujazdil do Uhorska. 

Mariušovi sa onen deň zreteľne črtal v pamäti. Bitka bola strašná. Trúby duneli, 
tetivy napínané a uvoľňované obratnými prstami cvakotavo rozklepotali luky sťa 
nazlostené bociany svoje zobáky nad poľom. Šípy a kopije zastreli oblohu i všetok 
priestor rýchlosťou bleskov. Jeden mohutný osmanský šíp, na ktorom sa iskrivo 
trblietali belasé perá akéhosi obrovského vtáka, utŕžil aj on, prerazil mu kožený 
chalát. Posledné, čo videl Mariuš predtým, než stratil vedomie, bol červený kríž na 
bielom pozadí. Zástava križiakov ešte viala nad bojovým poľom. Keď však precitol, 
panovalo všade ticho, nemé ľudské telá sa objímali s pôdou. 

Pútnici, ktorí pobudli a strávili istý čas v krajinách Osmanov, rozprávali po 
šenkoch a krčmách, že roky-rokúce po tej bitke sultán Murad II uschovával hlavu 
premoženého a porazeného Vladislava v sklenenej nádobe s medom, ktorýmžto 
aktom dával najavo, že ctí si udatnosť zosnulého panovníka. No je to naozaj 
pravda? Alebo majú pravdu tí, čo vyhlasujú a konštatujú, že keď teda predsa 
jeho údajne dekapitovaný trup na bojovom poli nenašli, nuž prosto prežil a ušiel 
do Svätej zeme. A neskôr sa s povolením samotného portugalského monarchu 
Alfonza V usadil na ostrove Madeira. Vraveli ešte, že delegácia, honosné posolstvo 
pánov magnátov, ktorá mu ponúkla, aby sa ujal poľského prestolu, sa vrátila 
s dlhým nosom. Nuž, ktožehovie. Hádam to i tak bolo. 

Vatra dohorela, ledva tlie. Hviezdy sa dívajú z nebeskej klenby na rázcestie. 
Medze popri ceste sú zarastené hustou trávou s dlhými huňatými metlicami. Vietor 
ju kolíše sťa vody vzdialených morí a trocha obďaleč už vlny raže trielia hnané 
rytmom jeho dychu za kraj neba. Slasť tíše čalúni hradskú, svrčky robia čo majú, 
cikády tiež nôtia. Počúval by ich donekonečna. Mariuš zverí ťarchu tela lakťu, 
nadvihne sa. Hľa, rieka, za ňou v nočnom tichu zreteľne počuť vzdialený zvučný 
štrngot podkov. Jazdci, husári, kavaleristi. Sedliacke koníky k takému galopu 
nik neprimäje. Už počuť ako rinčí zbraň, šabľa či meč, ak zakliesni sa o strmeň. 
Zrejme sa, chlapci zlatí, uberajú za ním a po jeho stopách. Hm, nastal teda veru 
čas by čepeľ obnažil, nechže kov zrkadlí jas stálic, čo ešte nezhasli. On však zvyšky 
vatry zadupe a skontroluje, či je Javtuch dobre priviazaný. Koník sa popása okolo 
krehkého kmienka jedinej z osík, čo nevedno ako a prečo sa opovážila vyrašiť 
v poli. Zjavne sem semienko zaniesol a dovial vietor. Hm, nedá sa teda nič robiť: 
ej, najvyšší čas, aby uvítal nočných hostí. 
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* * *

Dorútilo sa kvarteto. Piaty maestro sa evidentne potrundžil a zotrval v šenku. 
Mariuš sa díval na tých, ktorí sa blížili, zdola nahor. Čepeľ čakala na svoju chvíľu za 
opaskom, semišová rukoväť prahla koženým zamatom oblažiť dlaň. 

S nemým sa veru nepozhováraš, nepodebatuješ si: či už tak alebo onak, 
neodpovie. Preto sa junáci bez rečí určených hudcovi radšej vystatovačne nadŕdali 
a posmeľovali tak, že donútili paripy behať dookola, aby tým vystrašili a ponížili 
obeť; tu a tam prehodili medzi sebou vtip či žart, hecovali a povzbudzovali sa 
navzájom. A samotný Mariuš sťaby tu ani nebol. Sťaby bol iba vecou, nie mŕtvym, 
lež nehybným predmetom, vytúženou lutnou, ktorú, aby ich náhodou neuviedol 
do pokušenia, pre istotu ukryl v hustej teplej raži. Nech zbytočne neutrpí škody, 
nedôjde úhony chmátaním neopatrných rúk. 

„Tak čo, pán hudec? Dáš nám tú svoju hračku?“ oslovil napokon Zbyšek korisť. 
„Poponáhľaj sa, lebo si to s platbou rozmyslím!“

Mariuš pokrútil hlavou. Veru nie, tento šuhajko ho nedonúti k tomu, aby porušil 
sľub. A o čom sa má vlastne s nimi rozprávať? Jedinou pochopiteľnou rečou sú 
pre nich rany a údery päsťou. Uch, aleže by im vysolil. Lenže pešiakovi bez kopije 
sa s jazdcami bojuje horšie než psovi v obkľúčení svorky vlkov. Zákerný spôsob 
obrany janičiara bard nemienil opakovať: bolo mu ľúto koníkov. Čím sa previnili? 

„A vieš ty čo, pán hudec, poihrajme sa my tu zoči-voči v čestnom boji, 
usporiadajme súboj, ako sa patrí.“ zarehlili sa naň kumpáni zborovo. „Kto vyhrá, 
berie nástroj, udá tón a zahrá si do vôle! Meč ti teda požičiame, abo vykutreš 
vlastný z tanistry?“ 

Mariuš akoby uvažoval o návrhu a presúval pritom zrak zo súpera na súpera. 
Následne nenáhlivo odhrnul cíp plášťa, odhalil k remeňu opaska pripnutú pošvu  
s mečom a prikývol na súhlas.

Šuhaji hneď zosadli, ledva skrotili opratami nespratné paripy. Potom protivníci 
tasili čepele, pozdravili sa navzájom. Skúsený vojak ale neútočí prvý. Veterán 
počká, poskytne zelenáčovi možnosť predviesť finty, ktoré sa už naučil. Navyše, 
kto sa prvý pustí do bitky, tomu skôr dôjde dych a vyčerpá sa. I keď zas nie vždy a za 
každých okolností... Richtár svojho potomka miloval a preto Zbyškovi zabezpečil 
lektúry u kvalitného majstra. Viacero jeho výpadov veru nemuselo vyjsť nazmar, 
prezrádzali dobré školenie. Nuž súperi zatiaľ vírili pohybmi prach krížnych ciest 
a uštedrovali si navzájom údery, zároveň útočili a bránili sa. Miesto zápolenia 
osvetľovali hviezdy a mesiac, ľudia a kone naň vrhali bizarné tiene; uhlíky, ktoré 
zvýšili z vatry, pôsobili dojmom záhadných beštií, ktoré v okolí číhali s blčiacimi 
krvavočervenými očami. Vyrušením znepokojené a z miery vyvedené cikády aj 
svrčky zmĺkli, zato však funí masívny ťažkopádny Zbyšek, no šľachovitý Mariuš tiež 
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lapá po dychu: dávno už veruže muzikant neabsolvoval takúto rozcvičku. Vtom 
aha – kôň predstúpi z nohy na nohu, zmätene prešľapne, zavirgá, prudko mávne 
chvostom, zaháňa ovada a či strečka. Traja diváci debatujú tlmene, aby nerušili 
protivníkov. K týmto zvukom sa znezrady pripojí dupot kopýt osamelého koňa. 
Voľakto trieli z celých síl, odušu sem upaľuje. Zrejme sa prebral potrundžený druh 
týchto podarených kompánov. Mariuš práve zbraňou manévruje zdola nahor mieri 
do lakťa Zbyška, ktorý sa dostal do švungu, priam pení nadšeným vytržením, no 
nič sa nedá robiť. Z ruky vyrazená čepeľ vykrúži strieborný pásik do dogniavenej 
trávy. Už neletí, dopadla, nehýbe sa, súboj skončil, Mariuš sa zľahka ostrím dotkne 
priehlbiny na kľúčnej kosti Zbyška a presúva rad za radom zrak po tvárach zvyšných 
súperov. Sú všetci uzrozumení s výsledkom?

Spoza zákruty sa vyrúti štvrtý mládenec z družiny richtárovho synka. 
Naprieč jeho sedlom ovísa schúlené ženské telo. Z hlavy zajatkyne zletel čepiec 
a rozstrapatené svetlé vrkoče končekmi kreslia cestičky do prachu. 

„Vystríhať ho chcela! Mrcha!“ únosca zoskočí a stiahne vydesenú Agnešku zo 
sedla. „A potom ešte huckala ľudí proti tebe, Zbyšek: že by ťa vraj spútať mali, do 
povrazov dať.“

„Neopovážte sa jej dotknúť!“ Slová sa rodia a predierajú nahor ťažko. Hlasivky 
i jazyk si odvykli od ľudskej reči. Šesť rokov je dlhá doba. 

„Pfuj! Však on ani nie je vôbec skaličený!“ Jeden zo Zbyškových kumpánov, 
kolohnát s údmi ako bocian, si odpľul pod nohy. „Ľuďom tu hlavy mätie, oplan, 
aby mu viac grošov ochotne hádzali! A pritom nehrkúta o nič horšie než našinec... 
a po našom...“

„Odhoď zbraň!“ Zbyšek dýcha prerývane. „Už aj a hneď! Lebo to s dievkou 
vybavíme raz-dva!“ Agneškina tvár je belšia než mlieko, jeden z podliakov jej 
pritisol ku krku dýku. 

Mariuš pomaly uvoľní zovreté prsty, spoľahlivá, verná čepeľ odovzdane klesá 
do vysokej trávy k nohám majiteľa a pána. 

„Teraz doteper to svoje vrzúkadlo! Svižko! 
Mariuš sa uberal bokom, krajíčkom lánu, tam, kde bola roľa strmšia a steblá 

vyššie, takže zavinutú lutnu medzi nimi nevidieť. On ale jasne vidí: Agnešku 
zamordujú. Zbyšek svedkov svojho skvelého bohatierskeho úspechu nepotrebuje. 
Avšak čvarga, čo mu pochlebuje, si ešte predtým príde na svoje: pomaznajú sa 
s dievkou naposledy, pobavia, jeden pred druhým predvedú svoje schopnosti, 
sebavedomia si dodajú holopyskovia... Mariuš si hryzie pery od bezmocného 
hnevu. Na čo mu je a čo je vlastne hoden všetok jeho cvik, intuícia, dlhoročné 
skúsenosti, ak sa nedokáže vysporiadať s takýmito sopliakmi?! Ech, ľúto mu bolo 
čepeľ špiniť, zabrýzgať... a teraz sa nepreliata krv  proti nemu obrátila... Chcel im 
príučku dať, nie zbytočne ich kántriť. Lež schybil a zblúdil, keď si myslel, že jeho 
výtečný grif šermiara s prevahou a rezervou stačí na zopár dedinských parobkov. 
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Teraz na jeho pýchu a honor doplatí Agneška pred smrťou ešte aj krvou, čo pozbaví 
ju panenstva. Ohavy! Netvori! 

Mariuš nesie lutnu opatrne ako dojča, maličké dieťatko. Jeho prsty 
poslednýkrát pohladia hruškovitý palisandrový trup, nevedomky sa spontánne 
kĺzavo prešmyknú od hmatníka nahor ladiacimi kolíkmi, dotknú sa filigránsky 
uprostred rezonančnej dosky vystružlikaného kvietka. Viac si na nej nezahrá. 
A henten dopletený zhýralý grambľoš Zbyšek sa sotva bude dlho tešiť a radovať 
z novej hračky: lutna je vrtošivá, jej jemný mechanizmus dlhšie neznesie, aby sa na 
ňom hralo len tak, pri zaobchádzaní s ňou sa vopred treba vyzbrojiť trpezlivosťou. 
Juj, aby ju len v zápale náruživosti nerozdrúzgal.

„Áuuuuu!“ pritakávač, ktorý držal Agnešku, spratal čepeľ od jej šije a zaumienil 
si, že s gustom pobozká obeť na pery, cmukne si. Dievčina sa vlnivo zvrtla ako 
líštička zdrapila ho za ruku, kmasla a vrhla sa do raže. Naivné dievčatko je to... 
nemá kam ujsť, na poli ju vidno zo všetkých strán ako na dlani a keby sa aj schovala 
v hustej raži, Zbyšek sa nezháči ani pred zapálením zbožia, nie, on sa veru nekašle. 
Potom len odšprihne pomedzi zuby a vyseká sa z toho tak, že utrúsi: suché šúpolie 
vzplanulo, ani sa nenazdal. Galiba, ktorú tým spôsobí gazdovi, ho vôbec nezaujíma 
ani netrápi, veď čo by sa on o cudzie nešťastie staral. 

Mladých povaľačov skrz-naskrz pohrúžených do svojej nekalej činnosti 
však zrazu prekvapivo prikvačil richtár, ktorý sa so sprievodom, s vernou suitou 
boženíkov, drábov a paholkov dovalil spoza zákruty. Povedľa plecnatého 
mohutného richtára, ktorý pripomínal územčistého podsaditého medveďa, ktorý 
sa ktovieprečo vztýčil a postavil na zadné laby, sa na mulovi uberal vycivený vetchý 
drobný starček v súkennom šate s prenosnou súpravou, kompletným zariadením 
na písanie. Smiešne gestikuloval, pokúšal sa richtárovi čosi vysvetliť, ale ten sa iba 
trucovito vzpieral a odmietal.

„Hej, vy sukini synovia, čo to tu stvárate doparoma?!“ Otázka odpoveď 
nepotrebovala: ku krku Mariuša, ktorý kľačal pred Zbyškom sa práve primkýnala 
čepeľ, dvaja šuhaji ťahali lánom k ceste rozgajdanú Agnešku bez šatky v roztrhanej 
košeli.

„Otče!“ Zbyšek zvraštil čelo a zo všetkých síl hútal, čo povedať ďalej.
„Mlč! Tvoja to hanba len, lež i na mňa tieň vrhne a poškvrnu tú ničím nezmažem 

nikdy. Príliš dlho som čakal, kým nadobudneš rozum. Zjavne sa už nedočkám.“ 
Starosta zaručal na syna ako medveď a zároveň udelil pokyn stráži: „Berte ich!“ 

* * *

Mariuš sa musel vrátiť s richtárom a pisárom do Troch rybiek. Prezlečená 
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a učesaná Agneška v parádnejšom čepci, v ktorom inak chodieva iba do kostola, 
sa snaživo starala o jeho krk, nežne prepierala, rázne plákala čisté plátno vo vode 
čoraz väčšmi ružovej od krvi. Jej dedo vystrnadil z krčmy návštevníkov, prázdny 
priestor zaplnil najlepším riadom a jedlami stôl uprostred siene priam prekypoval, 
pričom samotný majiteľ sa skromne utiahol späť za pult. V šenku vábivo voňalo 
cesto: Agneškina matka kládla do pece koláče. 

„Odpustia nám milosťpane Mariuš, že sa všetko tak vyvŕbilo. Jedného jediného 
ho mám. Mať ho preukrutne rozmaznala a ja, hej, schybil som, priznávam, 
kajám sa, podriadil som sa, tu a tam oko i obe som prižmúril a privrel. Odteraz 
a v budúcnosti tak už robiť nebudem. A on aj jeho nepodarení kamaráti sa budú 
dedinčanom zo všetkých svojich skutkov i výčinov zodpovedať. Bo moje slovo platí 
vždy. Keby som bol vedel, že ste k nám zaskočili, sám by som bol zašiel popočúvať 
vašu lutnu.“ 

Dodržiavať porušený sľub aj naďalej nemalo zmysel: richtár by také žarty 
mohol aj nepochopiť. Tým väčšmi, že keď starec naposledy naďabil na Mariuša 
Kaminského, onen na plné hrdlo nôtil a vyspevoval vysokourodzenému pánovi 
Brzezinskému s družkou. Mariuš teda ubezpečil richtára, že nakoľko jeho lutna 
vyviazla bez úhony takmer nedotknutá, tak mu nič nezazlieva. Šenkár, ktorý 
obdržal za Agnešku odškodné, tiež šetril sťažnosťami.

* * *

Javtuch, ktorého zasa priviazal pod prístrešok na dvore hostinca, s rozkošou 
blažene chrúmal ovos z vaku. Mariuš ho skontroloval, pozorne poprezeral, 
potľapkal po krku a ponúkol mu ako zákusok a maškrtu jablko. Drsný remeň síce 
odieral krk, no dofrasa aj s ním. Všetko sa v správnom čase zahojí. Tátoš mal aj 
tak celú kožu na chrbte pruhovanú od šablí a biča Osmanov. Jazva sem, jazva 
tam. Mariuš si popreťahoval plecia, uvoľnil ramená a tmolivo sa odbadkal do 
svojej kutičky. Kavalkáda s obchodníkmi vyrážala na úsvite. Pred cestou si bolo 
treba aspoň trocha pospať. Skľúčene, clivo, smutno, žiaľne sa naň díva plameňmi 
Danuta, tisne sa k tmavovlasému parobkovi a on ju zasa nie a nie dohoniť. A oheň 
ju potom už úplne zastrie. Oči sa rozslzia, nedá sa dýchať, steny a múry rodného 
hrádku sa drobia zosúvajú, dolámanými, roztrieštenými zuhoľnatenými zubmi sa 
dívajú do neba. Tej viny sa nezbaví. 

 „Och, panenkomária čenstochovská! Ochráň nás, zmiluj sa nad nami!“ Dlážkou 
zaznie nesmelé ťapkanie bosých nôh. „Variže sa pánu hudcovi dačo planô zamarilo, 
že tak stoná, achká, horekuje? Hej, pán hudobník!“ Mariuš sa prudko posadí na 
úbohom ťažko skúšanom z lát postĺkanom lôžku. Danuta?! Nie, Agneška, to ešte 
vo sne sa mu zazdalo, že vrkoče sú čierne. Útla krehká postava v bielej košeli so 
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šatkou na pleciach žiarila v pásiku mesiaca spoza okna.
„Pán hudec tak strašne stonali, desivo kvílili namojveru? Mám im azda priniesť 

vody?“ 
Mariuš prikývne, v krku ho zasa špie. Akiste preto, že odvykol. Dnes ani za nič 

nemohol spoznať vlastný hlas. Znel mu akosi zvláštne, cudzo. 
Voda bol studená. Aj Agneškine prsty, ktoré držali orosený krčiažok, boli vlhké 

a svieže. Zatiaľčo on chtivo pije, dievčina sa rozhoduje a opatrne, ostražito mu 
kladie dlaničku na čelo. Uľaví sa tak, hej.

„Úplne si skrehla. Bež rezko do svoje izby. A ďakujem, že si ma zobudila, ty 
vtáča.“ 

Mariuš si utrie ústa opakom dlane, vráti prázdny krčiažok. Agneška prikývne 
a tíško, plavne v mesačnom svetle kráča k dverám. Postaví krčiažok vedľa džbána 
na policu, otočí sa a nesmelo, plná ostychu sa spýta, sťaby nevedela, či vôbec smie:

„Pán hudec, stále volali akúsi Danutu. A čo zač je ona?“
„Bola to moja nevesta, ty hrdlička. Dávno-pradávno. Nieto jej viac. Skonala. 

Slová sa rodia a predierajú von namáhavo, sťaby mu niekto hrdlo päsťou zvieral.“
„Bola chorá?“ V hlase devy zaznie súcit a tichý smútok. „Mala som sestru. Tejto 

zimy si ju vzala ťažká nemoc.“ 
„Nie, vtáča. Moju Danutu mi vzal a skántril požiar. Aj syna Michala.“ Mariuš 

žmolí v pästi látku. 
„Pán žiali za rodinou...“ bosé nohy priťapkajú späť. „Preto pán tak dlho mlčali...“
„Smútim,“ prizná sa Mariuš. „Previnil som sa voči nim, hrdlička. Zložil som 

sľub. Vykúpim sa mlčaním.“
„A čo pán spravili, že sa tak trýznia a trescú?“ Agneška sa naň díva vážnymi 

sivými očami sťaby mu v srdci čítala. 
Mariuš jej potroche, pozvoľna vykladá a vysvetľuje, že tam dnu v útrobách ho 

omína, páli, zhrýza, bolí srdce a myseľ sa mu zahmlieva. Zjedá, kvári, sužuje ho 
dač. Z Varny sa vrátil vetchý, vycivený, chudý ako trieska. Bez peňazí a slávy, chorý. 
A od cudzích ľudí sa dozvedel, že Danuta sa vydala za Dariuša. Mladší brat si ju vzal 
na rodinné sídlo. Už majú aj potomka, dediča. Mariuš ostal ako obarený. Hm, nemá 
sa teda kam vrátiť. A ani prečo. Nuž sa pobral, vychytil, vyrazil s lutnou blúdiť, túlať 
sa, ponevierať cestami a necestami. Bardom sa stal a začal aj sám piesne skladať. 
Boli to dobré piesne, rinuli sa mu z duše, srdcom ich pretrpel. Ľudia k nim priľnuli 
a šíria tóny o vojne, rozlúčke, aj o neveste, ktorá svojho rytiera prestala vyčkávať 
a vydala sa za iného. A raz kdesi na trhu, na jednom z jarmokov, pritrafilo sa mu, že 
brata postretol. Mariuš sa zatváril, že ho nespoznal, schoval sa v dave. 

A pobral sa ďalej... ponevierať sa Poľskom, veľkou šľachtickou republikou. Keď 
akomak vychladol a vrátil sa aj do rodných končín, zaskočil a zarazil ho ponurý 
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chýr. Nieto viac sídla, ktoré predkovia postavili, nieto brata, ani jeho manželky 
a potomka. Ostal len list s jeho menom, dokument uschovávaný u fiškáľa. A v tom 
liste sa nachádzal krátky odkaz od nebohého brata, že keby sa im teda náhodou 
nepodarilo už nikdy vidieť, nech Mariuš vie, že keď vyrazil na výpravu v mene slávy 
Božej, zanechal doma Danutu ťarchavú. Nuž a aby ľudia o nej neklebetili zbytočne, 
Dariuš si ju vzal za ženu a syna uznal za vlastného legitímneho potomka.

Jemná dievčenská košieľka premoká od sĺz. Agneška hladí Mariušove tmavé 
vlasy, potichu pritom lamentuje, ako už ženy zvyknú, zatiaľčo ten, čo zaboril 
a pohrúžil sa do nej sťa dieťa do náruče matky, duto vzlyká...

„Tak, tak je to veru, hrdlička. No tie piesne už nenapravím. Z hláv ich nevytriem, 
z mozgov nevytrhnem. Ľudia ich spievajú, pamätajú si ich. A veď ani nešlo o to, žeby 
ma Danuta nevyčkala, lež ja som prosto termín návratu domov nedodržal, lehotu 
som premeškal. To je moja vina a môj hriech.“ Mariuš sa odtiahne a poodsunie. 
Potom vstane, poberie sa k oknu, pozerá, hľadí na nočnú oblohu. 

„Nuž, napíš novú pieseň,“ Agneška podíde k nemu nečujne a oddane uchopí 
oboma rukami muzikantov driek, v objatí zaborí čelo do jeho chrbta. „Nechže ju 
spievajú a nôtia.“

Mariuš sa vychystal ešte za tmy. Agneška ho vonku na dvor vyprevádzať nešla. 
Akiste ešte spí, vtáča. 

Pri studni čerpala vodu Malgorzata. Mariuš sa síce ponáhľal, no aj tak jej 
pomohol vytiahnuť putňu. Trocha z nej vyšplechol do žliabka na klát pre Javtucha, 
tátošík otrávený dlhým státím netrpezlivo strihal ušami. 

„Pán hudec sa dnes asi neskoro vráti...“ Malgorzata schovala ruky pod vlnený 
ku košeli prišnurovaný plédik, nesmelo miesila bosými nohami zem. „Kde teraz 
bude hrávať?“

„Cesta ho už dakam zavedie,“ pokrčil Mariuš plecami a šikoval koňa z dvora. 
„Oj, ale s odpustením, milostivý pane...“ Malgorzata sa akosi zarazila, lež 

nadýchla sa pokračovala:
„Kebyže tak ráčili Agnešku pred hriechom ustriehnuť. Veď ak nie Zbyšek, nuž 

jeho kompáni a kamaráti sa s ňou pozabávajú. Vyvŕšia sa na nej, bo vás majú 
v žalúdku, veľmo ste im tŕňom v oku. Veruže tak ľahko a skoro na vás nezabudnú! 
No jej sa potom nezastane nik. Ja mám sestru v Kamenci. Azda keby ste sa k nej 
uchýlili na čas... Sto rokov sa za vás modliť budem!“ 

„Len či pôjde so mnou Agneška... A čo povedia ľudia? Nie som jej príbuzný ani 
legálny manžel. Zhanobia devu, roznesú na kopytách.“

„Ľudské reči sú prach, čo vietor odvanie. A tu ibačo do nešťastia a skazy 
upadne.“ Malgorzata sa s úpenlivou nádejou zadívala na Mariuša. 

„Nechže je po vašom. Schystajte ju na cestu. Ale svižko. Kupci nepočkajú. 
A akákoľvek cesta iba s ňou vo dvojici by bola príliš nebezpečná.“ 
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* * *

Mariuš sa nestihol s Javtuchom , ktorého viedol za opraty, vrátiť na dvor, keď 
z domu vytrielila rozrušená Agneška, zbadala barda a vrhla sa mu okolo krku. 

„Júj, pane. Som hútala, že či ste sa reku už nepobrali po svojom. A ja som vám 
ani ‚ďakujem‘ nepovedala. A hádam by ste ráčili tu s nami ešte zotrvať?“ Agneška 
si zahryzne do pery, díva sa drankavo. 

„Ech, v tebe sa veru ani čert nevyzná, holubička,“ Mariuš sa šibalsky uškrnie. 
„Raz ma preč vyháňaš, potom zas pustiť nechceš. A čo keby si sa vybrala so mnou 
ľuďom piesne spievať?“

„Juj, pane, pobrala by som sa hnedky s potešením!“ Agneška mu pritisne 
ruky na hruď. „Ale to len tak žartujete, fígeľ tu, fígeľ tam... Alebo žeby to vari bola 
pravda? Či by to naozaj...?“

„Ak ťa pustia príbuzní, nuž by som ťa so sebou vzal,“ Mariuš si ponapráva 
opasok, „v dvojhlase nôta piesne lepšie znie.“ 

* * *

Javtuch rytmicky kráčal za rebrinákom. Mariuš poškuľoval na Agnešku, ktorá 
zmalátnela na slniečku. Zlatisté lúče roztrblietali ľahučký páper panenských líc, 
pri tvári žiarivo poblikávali jantárové vlákenká i suché steblá. Dievčina pokrčila 
vyhrnutým pehavým noštekom, tichučko kýchla, prebudila sa. Zadriemaná 
sa rozhliadla, zazrela Mariuša, šťastne, priam blažene sa usmiala, líca a čelo 
v momente vyzdobil jasný rumenec hoden Eós. 

Hm... hádam som pre ňu nie až tak pristarý... Čas ukáže čo a ako... zapriadol 
v duchu Mariuš, rozkošnícky prižmúril oči a nastavil tvár slnku sťa kocúr. Kolesá 
povozu zanechávali za sebou v prachu cesty kľukaté koľaje a krivolaké brázdy. 
Klásky v raži si čosi šuškali s vánkom, sťaby sa s ostychom pošepky spytovali: 
„Miluješ?“ 

preložil Miloš Ferko
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Len spolu

Ernest Marinin (pravým menom Rabinovich Ernest Khaimovich) sa narodil v roku 1939. 
Pracoval ako výskumník a strojný inžinier, neskôr ako profesor. Je ženatý, má dcéru a vnučku, 
žije v Charkove.
Napísal viac ako 30 sci-fi poviedok, v roku 2006 mu vyšla zbierka “Väzeň”. Spolu s dcérou 
Helenou vydal tri detektívne romány pod pseudonymom Andrey Khazarin. Je aj 
prekladatelom z angličtiny do ruštiny a ukrajinčiny, preložil diela Dicka Francisa, Louisa 
L‘Amoura ďalších, poväčšinou autorov detektívok.
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Deň bol zlatisto-sivý. Kaviareň čupela na okraji zrázu nad širokou nivou rieky, 
čo komótne plynula dolu, kde sa striebrila pomedzi vŕby, kým jej druhý breh 
a vzdialený les strácali farby v kúdoloch oparu. 

Zlatom sa blyšťali listy, okrové dlane javora, popri mosadzných srdciach 
v korunách briez. Hneď vedľa žiaril sýty rumenec neveľkých krov, nepoznal som 
ich druh, lež práve tá červeň robila z okra a mosadze zlato. 

Sedel som s cigaretou v ruke a netrúfol som si zapáliť, aby sa nenarušila 
špecifická vôňa októbrovej atmosféry; lahodná, čerstvá, hrejivá a pokojná... 

Zrazu zaznel rytmus, úsečný pravidelný klepot: štyri alebo päť úderov. A potom 
ešte dva. 

„Natálka priletela,“ povedali pri susednom stolíku. 
Pozrel som tam. Natálka bola sýkorka: čulá hrudka s hrdielkom z kvitnúcich 

púpav a končistým noštekom. Paberkovala na stole. A tí dvaja sa na ňu dívali. 
Všimol som si ich, len čo dorazili. Nemohli ste ich nepostrehnúť, hneď vám udreli 

do očí. Najsamprv ich šaty: on aj ona mali striktne čierne obleky zo splývavej látky, 
ktorá evokovala flanel. Oni sa však v tých oblekoch uhniezdili akosi tak útulne, 
že háby, ktoré dnes pokladáme viac-menej za raritu, nepôsobili ako smútočné 
rúcha ani ako rovnošaty príslušníkov pohrebnej služby. Na úbeľových manžetách 
sa matne nevtieravo leskli drobné gombíky. On mal kravatu, ona motýlika... 
Nuž, a potom tváre. Samozrejme, boli to manželia, prežili spolu prinajmenšom 
štvrťstoročie, a neboli to viditeľné šediny, čo prezrádzali ich vek, pretože napriek 
tomu vyzerali oveľa mladistvejšie. Jednoducho mali rovnaký výraz tváre ako 
ľudia, ktorí dlho žijú v harmónii, rovnako premýšľajú a navzájom sa milujú. Ich 
tváre upútali mnohosťou významu: zreteľne odzrkadľovali city aj myšlienky. Bolo 
zjavné, že sú to dobrí ľudia a že spolu sú šťastní dobre a že mne by tiež bolo dobre, 
keby som si s nimi posedel za jedným stolom, potichu sa s nimi pozhováral, alebo 
by sme sa na seba len tak usmievali a vnímali pokožkou tento teplý zlatistý deň...

Bolo však trápne vstupovať do cudzej debaty, najmä keď a ak šlo o partnerov 
a ak v podstate si nemal čo im povedať, okrem toho, že by sa ti s nimi tak dobre 
zhováralo alebo mlčalo...

„Hej, to určite je to Natálka,“ povedala ona. „Pozri, má kravatku a či mašľu takú 
inakšiu, výnimočnú. A chvost sa jej vetví do vidličky... ja ju vždy poznám podľa 
týchto znakov.“ 

„A veď aj ťuká výnimočne, špecificky, veľmi presne zachováva osminkový 
rytmus a takt,“ usmial sa on. 

Jeho oči sa za tmavými okuliarmi nedali rozoznať, sivé fúzy zas zahaľovali 
hornú peru, ale tak či onak, úsmev to bol dobrý, prajný, žičlivý. 

A môj takt i bontón zrazu usúdili, že je naozaj trápne takto na nich zízať, nuž 
som si odkašľal a odvrátil sa, lenže aj tak som ich smerom pokukoval a poškuľoval.
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„Natálka, poď, vezmi si smidky,“ ozval sa on.
Sýkorka zasa činorodo klopla zobákom o stôl. V tej chvíli však barman za pultom 

zaštrngal pohármi, vták sa vyplašene mykol a odletel. Žena ho odprevádzala 
očami, usmievala sa. Muž sa tiež usmial. Ibaže sa pritom díval na manželku. Potom 
si zapálil cigaretu. Kúdolček nad ňou sa sotva hýbal, pomaličky sa presúval nabok: 
vánok ste takmer nevnímali, ale predsa vzduch pri rieke prúdil.

„Aký je nádherný ten les v opare hmly,“ povedal muž. „Prelestný deň. Ako 
maľovaný. Zrejme sa vyskytnú každý rok takéto dni, ale si ich v náhlení a zhone 
nie vždy všimneš...“

Barman mrkol ich smerom, nečujne si povzdychol a začal za pultom 
rozostavovať poháre. 

„Zdá sa, že už je čas,“ ozvala sa ona. „Päť hodín popoludní.“
On potom pozrel na hodinky a prikývol.
„Áno, Anka, už je čas. Poberieme sa, odprevadím ťa na zastávku.“ 
Na stole nechal peniaze, zdvihol sa, podal jej ruku. 
Ona tiež vstala, narovnala si sukňu, usmiala sa naňho:
„Nezabudni na tú svoju frajerskú paličku...“
A kráčali nádherne. Predsa len, takto naozaj nefalšovane krásni môžu byť iba 

zrelí ľudia. Dokonca aj vtedy, keď čas dotkne sa ich vlasov a postáv...
„Akí príjemní ľudia,“ povedal som barmanovi. „Zaujímaví.“
Pokrčil plecami. 
„No, to sú Docenkovci. Známe osobnosti v našom meste. On je organista, hráva 

v kostole. Ona spieva... teraz, isteže, neveľmi často.“
Díval som sa, ako stoja na zastávke. Už sa práve priblížila električka, on jej 

pomohol vystúpiť na schodík, postál, odprevadil ju očami do vozňa, potom 
sa otočil a pobral sa, vykročil popri trati, znezrady meravý, s tuhým chrbtom 
poklopkával paličkou o dlaždice pred sebou. 

„On... je slepý?“ hlas sa mi nevdojak zachvel. 
„Hej,“ povedal barman. „A ona takisto. Obaja sú nevidomí.“ 
„Ale... ako to? Veď som počul, že vraveli... proste rozprávali sa o tom, čo sa dá 

iba vidieť. Aký je les na tamtom brehu, hmlistý opar nad ním...
„Hm, oni, keď sú spolu, tak vidia,“ povedal barman a začal utierať lyžičky. 
„Vari je niečo také možné?“ zovrelo mi hrdlo, preglgol som. 
„Je, ako vidíte. Kedysi havarovali. Šli autom. Jemu poškodilo oči, ona si 

udrela hlavu a niečo sa jej porúchalo so zrakovým centrom v mozgu, alebo 
ako sa to volá. Liečil ich Reznikov. Neviem, fakt netuším ako... či telepaticky, 
abo im tam dačo voperoval, akési rádio či čo – ale v podstate to funguje tak, 
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že ona sa díva a on vidí. Však aj je to Doktor, riadny! Som si s ním podebatoval: 
ako teraz s vami. Vysvetlil mi, ale ja som si prirodzene nezapamätal všetko 
a klamať nechcem. Ale, ohromilo ma, fakticky som užasol, keď povedal, že 
sa to podarilo preto, že sú muž a žena... taký ozajstný pár. No, ja tiež mám 
manželku, takú celkom poriadnu babu jak lusk, osemdesiatdva kilovú, ale...  
A teraz aj ona vidí – on jej vysiela...“

Prehltol a stisol zuby. Potom sa zadíval do prázdna a povedal:
„Viete čo, tak ja vám radšej nalejem štamprlík koňaku... A sebe asi tiež.“
Stáli sme s kalíškami a dívali sa za ním, za slepcom, ktorý vidí tento svet, iba 

keď je so svojou ženou. A ona, len ak je spolu s ním. Pretože sú skutoční. 

preložil Miloš Ferko
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Záchranári

Henry Lion Oldie je spoločný pseudonym Dmitrija Gromova a Olega Ladyzhenského. Do 
roku 2022 sa predalo približne 2 milióny výtlačkov ich kníh.
Oleg Ladyzhensky sa narodil 23. 3. 1963 v Charkove na Ukrajine. V roku 1980 sa zapísal do 
Charkovského kultúrneho inštitútu ako študent katedry divadelnej tvorby, ktorý v roku 
1984 absolvoval. V tom istom roku sa oženil a o rok neskôr sa stal otcom. V rokoch 1984 až 
1999 pracoval ako režisér, má na konte viac ako desiatku inscenácií. Okrem toho je hlavným 
inštruktorom školy Goju Ryu Karate v Charkove (Oleg má čierny opasok – 2. dan v Goju Ryu 
Karate-do) a rozhodcom plnokontaktného karate na Ukrajine. Má rád jazzovú hudbu.
Dmitrij Gromov sa narodil 30.03.1963 v Simferopole na Ukrajine. V roku 1969 sa jeho rodina 
presťahovala do Sevastopolu a v roku 1974 do Charkova. V roku 1980 sa Dmitrij zapísal na 
Charkovský polytechnický inštitút ako študent Katedry anorganickej chémie a promoval 
tam v roku 1986. Dmitrij pracoval ako chemik vo Vedecko-výskumnom ústave chémie. 
Oženil sa v roku 1989. V tom istom roku sa mu narodil syn. Od roku 1992 do roku 1994 
pracoval ako redaktor. Od roku 1976 píše Dmitrij Gromov science fiction a fantasy. Jeho 
poviedka „Súradnice smrti“ na Ukrajine vyšla v roku 1991. Má čierny opasok (1. dan) v Goju 
Ryu Karate-do. Obľubuje tvrdú rockovú hudbu (najmä Deep Purple).
Na Eurocone 2006 získali H. L. Oldie titul Najlepší európsky spisovateľ SF & Fantasy roku 
2006. Od roku 1991 do roku 2022 publikovali viac ako 270 kníh, vrátane dotlačí a prekladov. 
Viac ako 70 z nich boli prvé vydania a antológie. Doteraz im vyšlo viac ako 40 románov, 
14 noviel a viac ako 70 poviedok.
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...A ušetril sivého drobca
Simargl, kráľ vtákov, veľkosť otca 
(Firdausí, Kniha kráľov)

Dnes ideme opäť zachraňovať svet. My, to znamená Lenka, Yorick, Vaska-Väzba 
(ktorý sa inak normálne volá Alpamyš, ako ten uzbecký bohatier z eposu v čítanke, 
ale Vaska-Väzba mu viac sadne) a ja, Dum-Dum. V papieroch mám, že Sergej. Dum-
Dum je prezývka. Zbožňujem zbrane. Zabíjam nerád, ale zbrane milujem. No, a sú 
také guľky že ‚dum-dum‘. A mňa volajú podľa nich. 

Máme vniknúť do utajeného ústavu. Treba odtiaľ získať jeden disk. Hard 
už vymazali sami. Sa boja, že im ho čmajznú. To uľahčuje našu úlohu. Na disk 
zapísali veľmi nebezpečnú vecičku. Dobre, že majú ten disk iba jeden. A že ten, 
kto tú vec vymyslel, včera umrel na starobu. Tak nám to aspoň naservírovali. Ústav 
špehujeme už týždeň. Bolo by treba ešte zopár dní, ale disk zajtra odvezú. Ďaleko. 
Neostáva, než sa ponáhľať. To je zle. Náhlenie je vždy zlé. Keď sa ponáhľaš, dačo sa 
určite pokazí a domrví. Pozerám, ako Vaska-Väzba dožúva svoj hot-dog. Posledný 
žvanec hlce komicky: ohryzok sa mu pošklbáva ako žaba. 

„Poďme,“ povie Vaska-Väzba a utrie si pery dlaňou.
Budova ústavu je úplne obyčajný šesťposchodiak. Podobá sa na komunálny 

barak. Len štít má iný. Zvláštne: kým naň čumím, furt chápem, čo je tam napísané. 
No keď odvrátim oči, už si nič nepamätám. Iba jedno číslo. 

Dvadsať tri. 
Ústav je taký tajný, že pri vchode nemá dokonca ani ochranku a stráž. Trčí tam 

akurát ujco-vrátnik a hotovo, basta. Teraz je obedňajšia prestávka, ľudia sa motajú 
sem a tam a my sa pridáme k davu, zamiešame sa doň. Prejdeme okolo vrátnika, 
Vaska-Väzba mu seriózne zakýva ako starému známemu. A zíza pritom na hodinky, 
že ako musí frčať. Vaska-Väzba je hlava. On má takúto metódu. Pozrieš na hodinky, 
zamračíš sa a vrátnik si pomyslí, že si od nich. Že meškáš na ceste za riaditeľom. 
Alebo dakde inde. Vaska-Väzba je z nás najstarší, má tridsať sedem. Preto ide prvý. 
Hoci nám fakticky vlastne ani nikto nešéfuje. Každý vie, čo má robiť. Každý je 
Mimoriadny (skrátene vravíme MI, čiže mimoriadka) expert na Dačo (čiže Déčko). 
A dohromady sme parta. Ako prsty na ruke: každý je sám, a keď ich zovrieš, vyvŕbi 
sa z toho päsť. A takou päsťou sa dá zavalašiť, že jajaj! Sakramentsky.

Teraz teda ideme hore schodmi a doprava. Vaska-Väzba nám predtým 
povedal čo a ako. On tu nikdy predtým nebol ako aj my všetci. Ale Vaska-Väzba 
je mimoriadka-špecialista na videnie déčka. Ho môže vidieť aj cez tenšiu stenu. 
Nie vždycky, samozrejme. V nedeľu napríklad nemôže. A ani vo všetky stredy od 
desiatej do dvanástej. 

Ahaho... krpaté schodíky ako vravel, dlhá chodba s dverami. Treba sa poberať 
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rýchlo, ale nebežať, netrieliť, nedupať. Aby sme nevzbudili a neupútali pozornosť. 
Na konci chodby budú železné dvere a či brána. Yorick ju prerazí. A vypáči. On 
vypáči a prerazí všetko, čo chceš a zaželáš si. Či dvere a či vráta abo heslo v počítači. 
Pretože Yorick je mimoriadka-macher na prerážanie a vypačovanie déčka. On má 
taký krpatý ligotavý odomykač. Cvak! A je to. 

Hm, stará šatňa pre robošov. Načo majú v utajenom ústave robošov, neviem. 
A šak asi preto šatňu zamykajú a nie je tu nikto, iba skrinky. Tu budeme čakať. 
Čakám nerád, ale nedá sa nič robiť. Do ústavu sa dá dostať cez obedňajšiu pauzu. 
A na jeho podzemné poschodia večer, keď sa strieda hliadka. Tam, v podzemných 
poschodiach, je kopa hliadok. To len pri vchode majú iba jedného vrátnika, aby sa 
nik nedovtípil. Tí, čo tú pracujú, určite asi tiež nevedia, čím sa vlastne zaoberajú. 
A ani my by sme sa nedovtípili. Ale nám povedal simargl. Simargl nám zadáva 
úlohy. Vidím ho u seba dnu v hlave a môžem sa s ním rozprávať. Hej, hovorí mi , 
to čo treba. 

Ja som totiž spojovaco-konktaktná mimoriadka déčka.
Vypočujem si simargla a porozprávam o úlohe ostatným. A vyrazíme 

zachraňovať svet. To sa nám páči. Pretože my sme Záchranári. „Chip a Dale 
trielia na pomoc!“ smeje sa Lenka. Veď sme aj akurát presne štyria. Vaska-Väzba 
je samozrejme Montry Jack. Je tiež veľký, tučný a stále žviaka, nielen syrové 
sendviče. Lenka, jasnačka, Gadgetka ako vyšitá. No a my s Yorickom sme Chip 
a Dale. Len teda akurát nikdy neviem, kto z nás je Chip a kto Dale. Ja si to pletiem 
aj v kreslenom seriáli.

Lenka je z nás najmenšia. Má dvadsaťtri rokov. „Dvadsať tri a pol!“ rada 
zakaždým spresní. A vyzerá na osemnásť. Alebo na pätnásť, ak sa ti zažiada a inak 
prižmúriš oči. Yorick je drobná minca a lacný peniaz mimoriadky pre déčko. Dívam 
sa na neho akomak zhora, pretože mám tridsať jedna. Yorick je Lenkin snúbenec. 
Už dlho a dávno. Určite asi zo dva roky. Neviem prečo sa oni nie a nie vziať. Mne 
sa mimochodom, Lenka páči tiež. Som sa s ňou bozkával. Trikrát. Myslel som , že 
sa potom budem hanbiť a nehanbil som sa. Ani za náprstok. Naopak, bolo mi fajn. 
Yorick to vie a neštve sa ani nekašle. Sa mu veď tiež páčia aj iné dievčatá. Občas. 

Čakať musíme dlho. Sadnem si na lavičku, opriem sa o kovovú skrinku na šaty, 
pritisnem sa k nej a zaspím. 

Špeciálny drak mimoriadky uviazol. Jaskyňa je tu priúzka, neprelezie. 
Z priechodu mu trčí iba krk s hlavou. Papuľa dymí, oči sa vo svetle lampáša trbliecu 
purpurovým ligotom. – Nádhera! – volá Lenka. – „Chytro! Šup, treba rozšíriť otvor!“ 
Má pravdu: len drak si môže poradiť s Temným Váhavcom. Už počujem ako dupe 
dolu, blíži sa. Niekde vedľa by mala byť kutica so starým baníckym náradím. Vravel 
mi to simargl, keď zadával úlohu... Aha hej, tuná je! Vaska-Väzba a Yorick šli za 
drakom a tak sa k nám teraz nedostanú. S Lenkou dvoma čakanmi zúfalo tlčieme do 
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múra. Odhodlane dolujeme. Lenka je krehká iba na prvý pohľad. Keď treba, maká 
ako šialená. Nie každý chlap by tak vládal. Kameň je mäkký, vrstevnatý, odfrkáva 
v celých plátoch. Otvor sa nám rozširuje pred očami. „Rýchlejšie!“ súri nás drak, 
pričom funí ďalšie kúdoly. Pot sa z nás len tak leje, od kamenných omrvín nás páli 
v krku, slzia nám oči. „Juj!“ Do zadku sa mi zadrelo sťaby tisíc rybárskych háčikov. 
S vreskotom si pustím čakan na nohu. Pivničný krysí ksicht, aby ho porantalo! 
Hocaj je to aj len decko, krpec... V ďalšej chvíli sa na nás dunivým rachotom zvalí 
ozrutný kus steny. Drak cestou odšmarí krysieho ksichta, smeruje vpred do útrob 
a hlbín kolosálnej siene. Hrnie sa tam ako do tlamy ohavy s tesákmi stalaktitmi. 
Frkan krysí ksicht zúfalo kňučí a narieka kdesi v kúte. Je totálne skrznaskrz urazený 
a nasrdený. Z otvoru vyhupnú Vaska-Väzba s Yorickom, svietia si kahancami. V ich 
lúčoch sa rodí velikánsky čierny obrys, ba priam silueta. Zrážam Lenku z nôh, 
klesnem na ňu, rútim sa nadol, klesám, padám, kryjem... déčko. 

Už je čas.
Vždy sa preberiem okamžite. Kým si Yorick šúcha a pretiera oči päsťami, ja už 

kontrolujem vybavenie. Najsamprv háby. Odlepím z trička samolepkový obrázok 
a nápis. Nasúkam sa ešte do svetlomodrej blúzy, ktorú vytiahnem z tašky. Veľmi sa 
to podobá na háby tunajších technikov. Ktoré videl Vaska-Väzba. No, a teraz zbrane. 
Revolvery máme špeciálne. S takými keby sme aj na políciu narazili, nestane sa 
nič. Po prvé preto, že Vaska-Väzba to môže zariadiť tak, aby revolvery nikto nevidel. 
Hypnotizuje. Ja to tiež zvládam, ale sa mi to nie vždy podarí. A po druhé, revolvery 
vyzerajú ako hračky. Plastikové. Stlačíš kohútik, z hlavne vyšplechne prútik vody. 
Chlapcovi som kúpil darček. Ale keby vedeli, kde sa to upevňuje a odmontovali 
vrchný poklop s balónikom na vodu...

Drsná zbraň. Páči sa mi. 
Príprava trvá šesťdesiat sekúnd. 
Vaska-Väzba mrkne na hodinky. Nečujne pohybuje, ševelí perami. Zrejme ráta. 
„Vyrážame!“
Ideme nadol iným schodiskom. Míňame priechod. Jeden, druhý, tretí. Na stene 

je elektrická rozvodná doska. Yorick zloží veko, vytrhne akési drôty a káble. Svetlo 
na schodisku zhasne. Uplynú dve minúty. Dolu vrznú dvere, zaznejú hlasy. „Zasa 
vybilo ističe! Zbehnem po elektrikárov.“ Vzďaľujú sa, hlas nadáva. Nadáva veľmi 
škaredo. Rozumiem, čo to znamená, ale hanbím sa to zopakovať. 

„Reflektory zapnúť!“ zašepká z čierňavy Vaska-Väzba a tri lúče svetla 
z lampášov začnú kmásať čierňavu, ktorá sa čo snaží čo najrýchlejšie zdrhnúť dolu 
a ešte viac dolu... A my takisto tade za ňou. Len Lenka kahanec nezažne. Kráča za 
mnou a dychčí. Lenka dychčí vždy, keď je nahnevaná alebo sa koncentruje. 

Naproti nám hlasno dupú kroky. 
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„Aha, to ste už vy... Rýchlo!“
„Sme tu prvýkrát, či čo?“ pokrčí plecami Vaska-Väzba.
Strážca zamáva, pustí nás dopredu. Vaska-Väzba sa ho pýta otočený chrbtom: 
„Kde tu máte istič?“ 
Istič nájdeme za rohom v rozvodovej skrinke. Keď pôjdeme ďalej chodbou 

a potom zahneme vľavo, tak tam bude miestnosť, v ktorej schovávajú disk. 
Strážnik sa vracia na svoje miesto pri vstupe do podzemného poschodia. Ostatní 
strážcovia sa teraz odoberajú zo služby o poschodie vyššie. Tam sa svetlo nevyplo, 
a tak nemajú o ničom ani tušenia. Prezliekajú sa , ukladajú automaty do osobitnej 
truhlice, vedúci smeny zaznačí zápis do knihy. Na určených miestach stávajú po 
tri osoby. Alebo štyri. Vaska-Väzba si nie je celkom presne istý. Keby sme mali 
k dispozícii ešte niekoľko dní...

Pod plafónom vzbĺknu a rozžiaria sa reflektory núdzového osvetlenia. Sú 
purpurové ako oči draka. Treba sa poponáhľať. Ešte dobre, že skrinka je hneď za 
rohom a strážca na nás zo svojho miesta nedovidí.

„Yorick, ty ostaneš tu. Tvár sa, že opravuješ istič. A pozoruj chodbu. Keby niečo, 
šli sme meniť vyhoreté reflektory. Za mnou!“ To Vaska-Väzba povedal len aby to 
malo šmrnc. On rád velí. My totiž aj tak vieme, čo máme robiť. 

Vytiahneme a tasíme revolvery, uberáme sa za ním. 
Stropy sú nízke. A pod stropmi sa vyskytujú hrubé rúry. Jedna z nich sála 

horúčavou. Vykurovanie? Ale prečo kúria v lete? A hen kvapká voda. Úplne ako 
v obyčajnej pivnici. A to tu fakt ničím nepripomína tajný ústav. Nie vôbec to tu 
tak nevyzerá. Som si to veru inak predstavoval. Skrine s  prístrojmi, kadejaké 
rozmanité skúmavočky, čosi-kdesi zaklokoce, blikajú a mihajú sa indikátory, 
mihajú sa a kmitajú ľudia v bielych plášťoch...

Zákruta. Náležité a príslušné dvere sú pootvorené. Majú totiž elektrický 
zámok... no a elektrinu sme predsa dosekali a vyradili z činnosti! 

„Hej, hej, kamže kam? Stojte!“ Z bočných dvierok sa vynorí a vymrští strážca. 
Juj, veruže zbytočne a priskoro sme vytiahli revolvery. Nepremysleli sme si to. 
Mohol nás hádam pokladať za elektrikárov... Strieľam nerád. Presnejšie povedané, 
nie je to úplne tak: nerád niekoho mordujem. Strieľanie samo osebe je práveže 
mojím koníčkom a pasiou. Lenže túto záležitosť vybavíme bez paľby, žiaľ teraz sa 
nerozpúta žiadne pukbum-tresk, lebo keď Vaska-Väzba proste namieri na člena 
hliadky revolver, strážca cúvne späť do vrátok, z ktorých vyhupol. Zamkne sa tam 
a trasie sa od strachu, lomcuje ním hrôza. Na streľbu ani na zavolanie pomoci sa 
neodhodlá. To je dobre. Ba priam skvelé je to. Nevdojak lusknem prstami. Fakt 
fajn.

„Konajte!“ Zasa rázne zavelí Vaska-Väzba. 
Hm, by sme bez neho nevedeli, nedocvaklo by nám...
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Sejf je otvorený. K sejfu sa chrbtom k nám nahýňal tučný plešúň v obleku. Sako 
sa mu vyhrnulo, vypasený, nohavicami stisnutý zadok komicky vyčnieval. Žiadalo 
sa vám kopnúť do toho zadku nohou. S námahou som sa ovládol, no Lenka kopla. 
Ona je vychýrená uličnica a chuligánka. 

„Disk! Rýchlo!“
Plešatý ujo belie. Vidno to dokonca aj v žmurkavom mihote núdzových 

reflektorov. Na čele mu vyrážajú ligotavolesklé perličky potu.
„Ja... nie som kompetentný...“
„Si kompetentný! Povieš, že sme sa ti vyhrážali zbraňami a kopli ťa!“
„Pomóc! Teroristi!“ nariekavo sa rozkňučí plešúň, pričom cúva do 

najvzdialenejšieho kúta miestnosti. Teraz sa veľmi podobá krysiemu ksichtovi. 
Lenka mu šibrinkuje pred nosom revolverom. 
„Nerev, nevrieskaj! Aj tak ťa nebudú počuť. Zavreli sme dvere. Veruže... riadne 

sme ich zacapili... priam hermeticky...“
„Čo?“ 
„To ja len tak.... ale k veci... daj disk, lebo...“
„Tam je, tam! V sejfe, na druhej polici zhora.“ Ujkom lomcuje hrôza a des. Veľmi 

sa bojí o svoj život. Bojí sa zbytočne, my nie sme vrahovia. Ale aj keby to vedel, 
jemu to na nič, tak ho tým ani nebudeme otravovať. 

„Hej, je! Ideme.“ 
„Počkaj. Treba ho zviazať a zapchať mu ústa. Aby predčasne nerozpútal 

poplach a zmätok. „Ech, aleže mrzko zaveštil!“
Ovalí nás kvílenie sirény. Rýchlo sa poobzerám na všetky strany, hľadám 

signalizačnú skrinku, aby som ju rozdrúzgal. Ako v počítačovej hre. Skrinky 
nikde nieto, takže nemá zmyslu, aby sme sa ešte párali s viazaním a spútavaním 
plešatého. 

„Odchádzame!“
Reflektory žiarivo vzplanú sotva sa ocitneme na chodbe. Repráky jačia: 

„Poplach! Najvyšší stupeň pohotovosti! Vniknutie do mínus druhej úrovne! Štyria 
ozbrojení teroristi v odevoch technického personálu! Hliadkujúci, bezodkladne 
uskutočnite nevyhnutné opatrenia na zadržanie!“

„Za mnou!“
Veľmi sa spolieham na to, že Vaska-Väzba vie, kam nás vedie. Zákruta. Jedna, 

druhá. Ojojoj, to je tu ozaj faktický labyrint. 
„Lenka, disk máš ty?“
„Hej.“
Vaska-Väzba spokojne zafuní. 
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Ďalšie zákruty, železné dvere a či vráta, rúry, haldy plechových sudov 
a drevených debien orazítkovaných nápismi „Tajné“. Schodisko. Také ako 
požiarne. Schodíky sú vlhké, šmykľavé. Len aby sme sa tu nestrepali... Mínus 
prvý level. Zabudnutá opustená hala: prach, kopy harabúrd. Opäť schodisko, už 
obyčajné, kamenné. Zábradlia vyleštené dotykmi mnohých rúk. Takými sa fasa 
kĺže. Ibaže my musíme hore, nie dole. Tam je svetlo, tam je slnko, tam je sloboda! 

Bežíme, ozlomkrky trielime. Náhlime sa. Milujem dobrodružstvá. Ale sa 
mi nebárs páči a pozdáva, že ma prenasleduje húf statných rezkých strážcov. 
S automatmi a v obrnených vestách. 

Vzdialime sa a unikneme oknami druhého poschodia. Na prvom sú mreže. 
Najdôležitejšie je, aby sme sa dostali do najbližšej pracovne alebo laboratória. 

Yorick si s každými dverami poradí tak svižko, že si ani neodpľuješ. Ale vtom na rohu 
a či tesne za ním doslova exploduje rev a dupot. Oneskorili sme sa! O všetkom teraz 
rozhodne Lenka. Bleskovo sa vyzlieka, sčerveniem, áno červenám sa, nestihnem 
sa obrátiť. Jej šaty blikotavo požmurkávajú A ľaľa... stojí pred nami prísna „úča“, 
kantorka ako vyšitá: biela naškrobená blúzka s čipôčkami, staromódna sukňa, 
okuliare, drdol vlasov na zátylku. Hotová hentá... „modrá pančucha“. Som si veru 
nikdy nemyslel, že Lenka môže vyzerať tak staro. Na štyridsať. Aj čosi vyše. 

„Hliadka! Sem. sem. videla som ich!“
Ziape teda riadne. Ohluchnúť by sa z toho dalo. A hlas sa jej chveje tak akurát, 

náležitým spôsobom. 
„Utekali hen, tade! Tam, tam!“
Pritisneme sa k stene. Nedýchame. 
„Vďaka!“ štekne veliteľ, keď s dunením uháňa popri nás. Za ním dupocú 

ostatní. Bravó, Lenka. Raz darmo: si skrátka správny chlapík, pašák ako sa patrí. 
Mimoriadka na odtransportovanie déčka. Odborník a macher. 

Zvonka k nám dolieha zavýjavé kvílenie policajných sirén. 
„Okná sú v háji, rušia sa. Polícia obkľučuje budovu.“
„Kanálmi?“
„Myslí ti to spoľahlivo, Dum-Dum. Vyrážame.“
Príjemne zahreje, ba priam pošteklí pochvala Vasku-Väzbu. Ale sprobovať 

stoku zdnuká sa človeku beztak vonkoncom nechce. Som už raz tade liezol. 
A hoci si to sám vyhútal, nepraješ si také niečo, nevonia ti to. 
Dobehli nás, keď sa Vaska-Väzba s Yorickom vylamovali mrežu. Lenka akosi 

zadriemala, strieľať som musel ja. Strážnik mal našťastie obrnenú vestu. Takže sa 
jednoducho zvalil ako podťatý alebo ako snop. Neskôr ho odvezú do nemocnice 
a vyliečia. 

„Padáme!“
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Pod nohami nám zašpliecha špinavá voda. Veľmi silno a intenzívne smrdí. 
„Vyzujte si topánky a stiahnite nohavice. Potom predsa pôjdem hore von medzi 

ľudí.“
Čliapeme bosí. Obuv a držíme v rukách. Lenka si tiež stiahla sukňu, poblikáva 

bielymi gaťkami. Sa človeku celý čas chce posvietiť si na ňu, po inšom neprahnem... 
avšak ovládnem sa. Rúra sa rozširuje. A už to ani nie je rúra, ale čosi s tehlovou 
klenbou, evidentne stará murovaná konštrukcia. Na rôzne strany sa tu vetvia 
a odpájajú tri chodby. Voda nám siaha po kolená. Vaska-Väzba zvraští čelo, sklopí 
a zovrie viečka, mlčky stojí niekoľko sekúnd. Tuho húta, koncentruje sa. Snažíme 
sa ho nerušiť, usilujeme sa mu neprekážať . 

„Tam!“ mávne rukou doprava. 
Kráčame dlho. Tehlu vystrieda rozpraskaný betón, betón hrdzavé železo, železo 

polopriehľadný matný plast. Je čoraz väčšmi svetlo. V žiare našich reflektorov sa 
trbliece chróm uzatváracích ventilov. A už tu nieto žiadnej hrdze, ani striekancov 
na stenách, dokonca aj smrad zoslabol, citeľne poklesla jeho intenzita. Poklopy 
sú z plastickej hmoty, v nádržiach klokocú bubliny farebných kvapalín. Som 
presvedčený, že to tak má byť, som si istý, že všetko je ok. Ak sa totiž blížime 
k záchrane, tak všetko zosvetlie a vyčistí sa. Jasné, no nie?

Posledné schody. 
Štveráme a teperíme sa nahor. Vaska-Väzba zatlačí do krytu šachty, s námahou 

ním pohne...
Prázdny a osamelý verejný záchod bol akurát vhod. Ako-tak sme sa dali do 

poriadku a okiepili. Zmyli sme zo seba líčidlá, odlepili, ja falošnú umelú bradu, 
Vaska fúzy. Lenka zahodila do odpadu parochňu. Teraz nás nespoznajú. Pofŕkali 
sme sa voňavkou, aby už nesmrdelo. Vonku na ulici sme nastúpili do električky 
a slušne sme si kúpili lístky u sprievodcu. Už len pokuta by nám chýbala! Viezli sme 
sa popri tajnom ústave. Sirény, zmätok žmurkajúcich svetiel. Zasa nedokážem 
prečítať nápis, vývesný štít mi odolá, poddá sa iba číslica: 23. Okolo sú hromady 
policajtov. Ale o cestujúcich , ktorí zízajú z okna električky, čo sa terigá popri nich, 
sa vôbec nestarajú. Chytajú predsa nepolapiteľných teroristov. 

Previedli sme veru tie kapustné hlavy cez lavičku až ku kríčku! 
„Dum-Dum, spoj sa...“
„Hneď...“
Zavriem oči. Odpoveď prichádza rýchlo. Simargl je ako vždy v obleku s kravatou, 

hladko vyholený. Lícne kosti má také ostré, až sa vám zdá, že by ste sa mohli o ne 
porezať. Niekedy si veru myslím, že toto nie jeho tvár, ale maska. Simargla som 
nikdy nevidel „live“. Čiže naživo. A v mojej hlave sa zjavuje taký, ako sa mu práve 
zachce. Zvláštne... fakt by ma zaujímalo, kto on vlastne je, z akej planéty?

„Ďakujem,“ povie simargl. 
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„Zasa ste zachránili svet,“ – vraví simargl. 
„Vráťte sa, čakajú vás,“ – povie simargl a usmieva sa. 
Usmejem sa na revanš. 

* * *

Po skončení seansy vstal Simargl z pohovky. Odobral sa k oknu, náznakovito 
sa pružne sa ohol v kolenách, pričupol. Komicky rozprestrel ruky a zavrel oči. 
Primitívny sled týchto úkonov sa vraj naučil od akéhosi tibetského lámu, korheľa 
a svätca. Asi klamal. Anna Nikolajevna ho pozorne sledovala, hanbila sa za 
svoju detsky naivnú lásku. To že sa dostala na interné doktorandské štúdium 
k Simarglovi a mohla si robiť u neho ašpirantúru, pokladala za bláznivo šťastnú 
náhodu, dar osudu, ktorý si nijako nezaslúžila. O tomto človeku sa rozprávali 
legendy a anekdoty. Pracoval bez helmy a ochranného štítu: neskúsení začínajúci 
psychokorektori utvorili poradovník na testy naslepo, do ktorého sa poctivo 
zapisovali, pričom dúfali, že komisia dovolí aj im vyraziť v ústrety neznámu bez 
adaptérov – mozog potom trešťal bolesťou a predseda komisie mechanicky 
podpisoval odmietnutie za odmietnutím. Ono veď napokon nieto sa čo čudovať: 
Simargl bol žiakom Starého Mazaja. 

Obľúbeným žiakom.
Toho Starca, socha ktorého stále pri bráne internátu. 
Anna Nikolajevna podišla zozadu, jemne a zľahka sa dotkla Simargla, 

nahmatala jeho spánky. Veľmi sa snažila, aby gesto vyznelo pracovne, akoby 
nevdojak zvŕšené kolegom v rámci štandardnej procedúry a postupu snímania. 
Ako vždy, nič nezachytila, absolvovala prosto ďalší nezdar. A ako zakaždým, 
Simargl zotrval v dobroprajnej ľahostajnosti, pomáhal v spojení. 

„Veľmi som sa unavil, Anka,“ povedal. „Som zmorený,  že až.“ 
„Mali by ste ísť na dovolenku, Dimitrij Iľchanovič. Potrebujete to.“
Neovládla sa, unikol jej povzdych. Snímanie prebiehalo bez problémov, ale tie 

výsledky! Šesť týždňov na základné úpravy a korekcie?
„Bezpochyby je to tak, áno, máte pravdu Anka. Doťuknem ešte týchto 

archarovcov a vyrazím na Krym. Bez prípravy a chystačiek. Nadivoko. Na vrchole 
sezóny. Prenajmem si v Sudaku kôlňu a budem tam stvárať hlúposti. Spálim sa 
na pláži, natriem... nie namažem sa kefírom, vyštverám sa na hradby janovskej 
pevnosti na kopci aj na Alčak uprostred mysu.“

„Stále klamete a vymýšľate si. Nikam sa vy veru nepoberiete.“
„Anka, teraz ma urážate a strašne mi ubližujete! Presuňte prsty nižšie hentam 
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do tých priehlbín a či jamiek, tam to azda uchopíte správnejšie... a aj sa to lepšie 
drží... príjemnejšie... A bez obáv i rozpakov mi pokojne dychčite do tyla. V mojom 
temer kmeťsko-patriarchálnom veku to patrí k neveľkému počtu drobných radostí, 
ktoré ešte starému nevrlému mizantropovi ostali a zvýšili.“

V jeho veku... Anna nevdojak ohromene zaspätkovala, doposiaľ neverila 
výsledkom. V druhom mesiaci krigovania sa nevyskytla žiadna vražda. Dokonca 
ani zranenia. 

„Tiež ste si to všimli? Juj archarovci, chlapíci skvelí... Pamätáte si prvé tri 
seansy?“

Hm, bodaj by si ch nepamätala. Po nasnímaní ju napínalo na zvracanie. Niežeby 
teda nevedela, ako zachraňujú svet tieto nešťastné, úbohé, na všetkých nahnevané 
deti, vedela to z učebníc, prednášok, informovali ju o tom testy v laboratóriách... 
ale keď pacienti vo dne trielia popod tvojím oknom, pričom sa výskotavo smejú 
a potom nadíde seansa, krv, krv a smrť... Pomsta za spôsobené zlo, prekliaty 
nepodmienený reflex. Anne Nikolajevne sa príkrilo frázovité označenie inštitúcie 
ako internátu „pre maloletých poškodených násilím“. Viac sa jej už teda pozdával 
žart Starého Mazaja: „čln pre zelené uchá“. 

A ešte sa jej páčil Simargl. 
„Mali by ste ísť na dovolenku, Dimitrij Iľchanovič. Potrebujete to,“ - zopakovala. 

„Priveľmi vás to tu vyčerpáva. S archarovcami to dokončím sama, s vaším 
dovolením. Veď tam stačí už len doťuknúť. Ja vlastne stále nechápem, ako to vy 
všetko vydržíte a znesiete, ako tomu pri vašej intenzite kontaktu odoláte... Ste sa 
to naučili od Starého? Teda, pardón, chcela som povedať od profesora Rečického?“

Simargl sa narovnal. So chrupnutím kĺbov sa natiahol.
„Naučil? Anka moja drahá, mňa Starý liečil. Zo pol roka. Mal som vtedy... hm, 

no... nezrelý som bol. Bol som Dimka Simargl, zaryto nenapraviteľný... Svet vo mne 
zachraňovali toľké potoky a kvantá krvi, taká zžieravá nenávisť voči všetkým a za 
všetko, že archarovci sú v porovnaní so mnou, hriešnou dušou, anjeli. Vari ešte 
hentá... Lenka. S ňou som sa musel potrápiť, špeciálnejšie sa jej povenovať. Ťažko 
sa mi veru jedná s tými ženami, Anko. Veru, doposiaľ s tým mávam problémy. –

 Anna Nikolajevna nepochopila, čo tým myslí. 
Do okna vletel chlpatý nočný motýľ a začal krúžiť pod lustrom. 

* * *

„Vztyk!“
Z lôžka sa veru nechce. Oči sa lepia. Dofrasa, prečo sa mimoriadky tam na 
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déčkach preberú vždy v momente a tu nie? Prečo som tam dospelý, kým tu... 
krpec... Ale nič to, aj tu predsa vyrastiem. A potom... A vtedy...

Ešte pred mesiacom som vedel, čo potom a vtedy. Vedel som to tak, že sa mi 
v bruchu všetko klokotavo miesilo od nenávisti. A teraz to viem celkom inak.

„Vstávaj Sivý, nedrichmi. Raňajky prespíš.“
Premotkám sa do umyvárky. Voda bude ako vždy ľadovo studená a primokrá. 

Jasnačka. No vcelku to tu nie je zlé. Jednoducho som ospalý, ešte driemem. 
Keby nás ešte nenútili vstávať tak skoro. A keby sme nemuseli jedávať na raňajky 
krupicu! A nech nás častejšie pustia zahrať sa na počítači. Injekcie... á čo tam... 
včeličky. Injekcií sa nebojím. Tým viac, že od minulého týždňa ich zrušili. Len Lenku 
ešte pichajú a dávajú jej pilulky. Jednu žltú tabletku raz za tri dni večer. 

Teraz je leto, vyučovanie nemáme. Po raňajkách pôjdem stavať pevnosť. A po 
obede sa zahráme na jej dobývanie. A knižky sú tu všelijaké, v knižnici. Som zistil, 
že čítanie je zaujímavejšie než hra na počítači. Tam to ti už všetko nakreslia vopred 
a tu si čítaš, kreslíš sám. Predstavuješ si. Ale nie tak, ako si predstavuje Lenka, no 
inak. Lenka to tak nevie. Ona číta knihy zriedka a výnimočne. 

Ale najzaujímavejšie zo všetkého je zachraňovanie sveta! 
Je to priam strhujúce vzrúšo!
Žalúdok sa vám vtedy príjemne zachveje... 
My sme totiž dobrá partia. Zohraná. A ešte sa nám aj darí. Hej, tak to povedal 

simargl. Simargl povedal: „Veľmi, veľmi sa vám darí, ste skutočne nesmierne 
úspešní!“ pamätám si všetky naše úlohy. Mimoriadky tam na déčku všetko 
zabudnú a tu si hneď spomenú. Najmä však nesmú nikomu z dospelých rozprávať 
o simarglovi a jeho misiách. Dokonca ani Anke, hoci jej sa mi to vyrozprávať chce. 
Ona je dobrá. Ale hlúpa, ako všetci dospelí. Ešte furt špekuluje o tom, že nám asi 
šiblo. Na rovinu: tiež som si to najprv myslel. Som sa až trocha zľakol. A potom 
som sa pozhováral s našimi: s Yorickom, s Vaskom-Väzbom, s Lenkou... oni mi 
vraveli, že s nimi je to takisto. No ale povedzte: vari sa stáva, aby štyrom osobám 
naraz úplne rovnako preskočilo? Čiže sme úplne Ok. Nás akurát simargl dakde  
premiestni, keď spíme, a my tam naozaj reálne zachraňujeme svet! Môžete mi 
veriť, alebo aj nie, nie sú to však žiadne nezmysly. Pretože naša parta je skutočný 
oddiel. Sme záchranári. A nie žiadni švihnutí psychopati.

Keď som vychádzal z umyvárky – z našej chlapčenskej samozrejme! – Lenka 
práve vychádzala z dievčenskej. Mrkla na mňa. A ja na ňu. Včera sme sa zasa 
bozkávali. Vkradli sme sa do kríkov, drepíme tam, zízame jeden na druhého. Obaja 
sa usmievame od ucha k uchu. Yorick to vie, ale sa nezlostí. On sám sa už predsa 
bozkával s Naďkou a Vikou. A Lenka tiež nežiarli. Bude ju treba naučiť čítať knihy.

Po raňajkách budeme stavať pevnosť... Jaj, hej, to som už vravel? Pridáte sa 
k nám: Po obede si na tú pevnosť poútočím a po večeri si zrejme prečítam kúsok 
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knihy. No a potom bude večierka. Ľahneme si do postelí a opäť príde simargl. Zadá 
nám nové úlohy. A my zasa budeme zachraňovať svet. Ibaže nie ten, čo predtým. 
Iný. Henten sme už zachránili a teraz tam bude všetko dobre. Niekedy sa mi zachce 
vrátiť sa ta, kde som už stihol pobudnúť. Navždy? Nie, navždy nechcem. Tu je lepšie. 
Iba nedávno som začal chápať, že tu je lepšie. Hoci aj tam je fajn. Simargl sľúbil, 
že občas nám poskytne a uštedrí „dovolenky“. Vtedy sa smieme ocitnúť a skočiť 
si, kam sa nám zachce. Mimochodom, drak z jaskyne mi sľúbil, že ma povozí. Len 
čo nás simargl pustí na dovolenku, ja ihneď vyrazím k nemu na návštevu. Sľúbil, 
sľúbil mi, že vraj keď chceš. Voz sa! A vôbec, drak je dobrý. Dobručký. A simargl je 
tiež dobrý. Keby bol zlý, posielal by nás hádam zachraňovať svety? No ja si teda 
myslím, že neposielal. A ešte nám aj vraví, že sa nemáme zbytočne znepokojovať 
a nerváčiť. Veď sme nikoho nezabili. Dokonca ani keď sme strieľali a prepadávali. 
Boli len zranení a aj tí vyzdraveli, vystrábili sa. To vravel skôr, už predtým. Teraz 
nevraví. Nemá prečo teraz také vravieť. No šak ale sami posúďte: vari môže byť 
taký človek zlý? Ja vravím: nie, nemôže. A trebárs to aj nie je človek, to je jedno. 

Dosť, stačilo musím na raňajky. Už je najvyšší čas. Asi ma dnes neznechutí ani 
krupicová kaša. Pojem ju všetku až do dna. Si nebodaj myslíte, že zachraňovanie 
sveta je akási brnkačka?!

Preložil Miloš Ferko
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