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                        z budúcna



„Si  slabá....  a studená  ako 
myš..!“  Rishi  sa  snažil 
zahovoriť  rozochvenie,  ktoré 
v ňom vyvolával  pevný stisk, 
akým jej držal dlaň. 

„Cítiš  moje  srdce?  Cítiš  tep 
môjho  dychu?“  Díval  sa  jej 
pritom  uprene  do  očí,  až 
strácala  schopnosť  súdnosti. 
Obracala  jednu  kartu  za 
druhou a už vôbec nevnímala 



súvislosti,  ledva  dokázala 
rozlíšiť  symbol.  Vnútorne 
videla  obraz  seba  a Rishiho, 
ako  sa  bozkávajú.  Pri  tej 
predstave  si  dlaň  vymanila 
a nebezpečne  sa  na  neho 
zadívala. Čo si myslí?

Rishi bol trochu v ráži, Agnes 
sa  mu  páčila  kvôli  svojej 
plachosti,  ktorou  ukrývala 
vnútornú  silu.  Ani  nechcel, 
aby mu vykladala karty,  ona 
sa  mu  však  zalíškala.  Teraz 



fajčil  pred  penziónom 
a s rukou  vo  vrecku  džínsov 
pozoroval  okoloidúcich.  Bol 
večer,  no  do  rozsvietených 
kaviarní  a barov  sa  mu  ísť 
nežiadalo. Na izbe číslo sedem 
má svoju malú Agnes.

„Už  sú  hotové?“  Dvaja  mladí 
muži  prišli  k verande,  na 
ktorej  stál  a jeden  z nich  mu 
podal  cigaretu.  „Zasa 



pašované?“  vrátil  Rishi 
chlapovi prihrávku.

„Už dva týždne na ne čakám. 
Viem,  tú  výšivku  som  si 
objednávať  nemusel,  no  máš 
také zlaté ruky...“

„Zajtra  sa  zastav,  už  mi  len 
schne koža.“  Rishi  si  z konca 
cigarety  dovytriasal  tabak 
a zapálil si.

„Bola  to  fuška,  máš  obzvlášť 
špecifický  vkus.  Fénixa  som 
ešte nerobil.“



„Ja  si  vypýtam  jednorožca!“ 
zasmial  sa  druhý  muž 
a napravil  si  klobúk.  „Dobre, 
pôjdeme,  len  nech  sú  do 
konca  týždňa  pripravené, 
v meste bude zábava.“

„Bez  obáv,  máš  ich  pozajtra 
u mňa.“

Topánky  sa  mu  naozaj  sušili 
v dielni  a boli  nádherné.  Na 
svetlohnedej  hovädzej  koži 
boli,  ktovie,  ako  to  dokázal, 
pevnými  ťahmi  vyšité  krídla 



bájneho  ohnivého  vtáka  vo 
farbe  šarlátu,  pomaranča 
a žlte.  Dúhový  preliv 
spôsoboval,  že  topánky 
pôsobili,  akoby  ich  na  sáre 
lemovalo  pávie  oko 
s perleťovým leskom. Vskutku 
krásne dielo.

Však  sa  Rishimu  aj  darilo, 
okrem  neprekonateľnej 
zručnosti  v obuvníckom 
remesle,  získal  po  otcovi  aj 
originálneho  ducha  a svoje 



nápady  dokázal  vždy 
uskutočniť.  Len  jedno  ho 
škrelo  –  že  Agnes  má bližšie 
do svojej izby v penzióne než 
do  jeho  domu.  Mala  by  sa 
prepychovo,  nič  by  jej 
nechýbalo.  Ibaže  sa  stále 
akosi  ostýcha,  bráni,  útočí 
a bojí.  Nevedel  si  rady.  Vzal 
by  ju  do  náručia  a bozkával 
by  sa   s  ňou  až  do  súdneho 
dňa.  Odklepol  popol  a vyšiel 
na ulicu.



„Sára, sľúbila si mi to..“ Agnes 
sa  mračila  na  kučeravú 
kamarátku,  no  usmievala  sa, 
v očiach jej poletovali šibalské 
iskričky.

„Ak  tam  so  mnou  nepôjdeš, 
uschnem  od  podvýživy... 
Sama  nejdem.“  Sára  sa  na 
Agnes  zadívala  vševedúcky 
a napravila si korzet.

„Vieš  dobre,  že  nakoniec 
pôjdem, čert ber pekáreň. Dva 



dni  voľna  mi  určite  dajú,  no 
kvôli  tebe  budem  musieť 
budúci  týždeň  pracovať  aj 
v noci!“  Zasmiala  sa  mladým 
smiechom,  hoci  jej  ťahalo  na 
štyridsať.  Agnes  bola  jej 
rovesníčka,  no  čo  sa  týka 
životnej  sily,  boli  to 
dvadsiatničky  zapálené 
vášňou  pre  život.  Akoby  len 
včera  opustili  študentské 
lavice  a s vysvedčením 
vyzerali nové plány. 



„Pôjde  aj  on?“  Sára  žmurkla 
jedným očkom na Agnes.

„Asi. To nie je až také dôležité. 
V spoločnosti,  keď  počujem 
hudbu a bavím sa,  krásne sa 
mi zaspáva.  A,  Sári,  tie  sny... 
A v nedeľu spať až do obeda. 
V čipkovanej  škrobenej 
košieľke  prísť  k zrkadlu, 
pozrieť  sa  sama  sebe  do  očí 
a povedať  si,  že  život  je 
nádherný...“



„Na  sny  ťa  je,“  smiala  sa 
srdečne hnedovláska. Agnes si 
prehodila  dlhý  čierny  vrkoč 
na plecia a zavrtela sa:  „Som 
striga,  koho  uzriem,  ten 
skamenie!“  Bláznili  sa  takto 
ešte  hodnú  chvíľu,  až, 
unavené  veselosťou  a opité 
dobrou náladou, rozišli sa do 
svojich izieb.

Agnes  posunula  petrolejovú 
lampu po stole bližšie k sebe, 
sliepňavé,  no  jasné  svetlo 



ožiarilo  matným  svitom 
peknú  bledú  tvár. 
Karty  vyložené  na  stole 
vyzerali  ako  tabuľky 
vianočnej  čokolády,  zabalené 
vo farebných papierikoch.

„Mám sa oň zaujímať?“ padla 
nahlas otázka, vyšepnutá z jej 
pootvorených,  nežne 
krojených  pier.  V ružovom 
živôtiku  vyzerala  ako 
obrázok. Pomaly začala otáčať 
karty. Prvú... Druhú... Tretia...



Zahmlilo sa jej pred očami. So 
závraťou  sa  oprela  o stôl 
a vzápätí  si  čupla,  a potom, 
celkom  zbavená  síl,  kľakla 
pod stôl. Padala kamsi veľmi, 
veľmi hlboko..

Po chvíli sa jej vyjasnilo. Cítila 
sa trošku lepšie, už jej nebolo 
nevoľno.  Predtým  sa  rútila 
kamsi  do  neznáma,  no  za 
niekoľko  okamihov  bola 
schopná postaviť sa.



A čo... čo to..... Sprvu nevedela, 
kde  je.  Rozhliadla  sa.  V kúte 
miestnosti  stála  akási  biela 
skriňa  s rukoväťou  a jemne 
bzučala.  Zo  stropu  visela 
okrúhla  guľa,  asi  zo  skla.  No 
čo ju najviac prekvapilo, bola 
skrinka  s gombíkmi 
a skleným  čelom,  sivým  ako 
kameň.

Podišla  k nej  a dotkla  sa 
jedného z gombíkov.  Potiahla 
ho  k sebe,  no  bol  pevný. 



Zatlačila  naň  a...  šťuk! 
V sklenej  tabuli  sa  zaiskrilo 
a rozžiarila  sa.  Angnes 
uskočila, myslela si, že vnútro 
zapálila,  už  aj  chcela  zháňať 
vodu,  keď  si  všimla,  že 
namiesto  dymu  a plameňov 
zíza  z obrazovky  mužská 
tvár.. A.. ale veď to je Rishi! Je 
to nejaké okno na dvor,  lebo 
za  Rishim  behajú  kone 
a ľudia...  Prišla  k obrazovke 
a zdúpnela. Za oknom nebola 



stena,  ako  sa  nazdávala,  ale 
akési  drôty,  poprepletané 
a pripevnené  k stene.  Bolo 
toho na ňu už veľa a sadla si 
pred  televízor.  Tupo 
a vyčerpane  hľadela  na 
obrazovku  a nechápavo 
sledovala  Rishiho,  ako...  Aha, 
tam je penzión! Ide k nej! Inú 
známosť  tam  nemá.  A  už  jej 
klope na dvere, už... A naozaj, 
niekto  zaklopal  na  dvere  do 
miestnosti,  v ktorej  sedela. 



Podišla  k nim  a otvorila.  Za 
nimi  stála  postava  v modrej 
pelerínke  so  šiltovkou 
a veľkou  hnedou  koženou 
kabelou  na  boku.  „Pre  vás,“ 
podala  jej  poštovú  obálku 
a dlhý  modrý  predmet.  „No 
prosím,  podpíšte  sa,  nemám 
čas.“  Agnes  vzala  do  ruky 
pero.

„A kde je atrament?“ Poštárka 
sa  uškrnula:  „No  pani, 
nežartujte, prvého apríla bolo 



pred mesiacom. Čo je? Vy asi 
nie ste kompletná. Dajte sem,“ 
vytrhla jej poštárka nervózne 
pero  z rúk  a načmárala  do 
zošita podpis. „Majte sa!“

Agnes  stála  vo  dverách  ako 
obarená  a po  chvíli  sa 
upokojila. Isto sa jej sníva sen, 
preto je všetko také podivné. 
Bude si to teda vychutnávať.

Usadila sa na gauč a pozerala 
sa do televízora. Jej nápadník 



práve vysadal z voza. „Rishi!“ 
zvolala, vstala a...

„Agnes,  kde  si  sa  tu  vzala?“ 
Stála  pred  jeho  domom 
a všetko bolo opäť  normálne. 
Bola  už  celá  pomotaná  a tak 
ho  objala,  hľadajúc 
vysvetlenie  a istotu.  Mlčala 
však  a o svojom  zážitku 
Rishimu nepovedala.

„Keby  si  vedel,  ako  si  mi 
chýbal!“



„A  čo  ideš  z konca  sveta, 
srdiečko?“  Agnes  sa  iba 
zasmiala  a ešte  tuhšie  sa 
k nemu privinula.

„Voniaš  surovou  kožou,“ 
šepla.  Podišli  spolu  do  jeho 
domu  a Rishi  jej  ponúkol 
obed,  ktorý  mu  prichystala 
gazdiná.

„Niečo  ti  darujem,  ale  sama 
neviem,  či  ťa  poteším  alebo 
popletiem..“  Agnes  sa 
zapýrila,  a sediac  vedľa 



Rishiho  pri  stole,  podala  mu 
neotvorenú  obálku.  
„Prišla  ti  pošta?“  Vzal  si 
obálku  a začudovane  hľadel 
na adresu príjemcu. „To nie je 
do penziónu, odkiaľ to máš?“

„Jedna  pani  mi  to  doniesla.“ 
Agnes  si  uhladila  vlasy 
a čakala. „Sama som zvedavá, 
čo  v nej  je.“Rishi  rozlepil 
koniec a z obálky vypadlo čosi 
ružové, zlatistý lístok.



„...  A... Agnes  Behul  a Rishi 
Otta  vám  s radosťou...  Čože? 
Agnes,  čo je to?? Oznámenie, 
že  tretieho augusta  vstúpime 
do  sviatosti  manželskej? 
Vysvetli mi to!“

Rishi  sa  usmieval  a rukou  si 
nervózne prechádzal po štici, 
ani  zamak  tomu  nerozumel. 
Agnes  vedľa  neho  stála 
s velikánskymi,  doširoka 
roztvorenými  očami  a ústa 
mala  pootvorené.  „A..  aký  je 



tam  rok?“  Rishi  si  priblížil 
kartičku k očiam: „1992 ?! Veď 
to  je  o polstoročie  dopredu!“ 
Pozreli  sa  na  seba  a  Rishi 
poznamenal:  „Niekto  si 
vtipkuje na náš účet. Odkiaľ to 
máš?“  agnes  sa  začervenala 
a strčila ruku do vrecka dlhej 
sukne. „Bola som na návšteve 
u kamarátky a..“ Nevedela, čo 
povedať.  Nevedela  dobre 
vysvetliť, čo sa jej stalo, už len 
preto  o tom  nehovorila. 



Dokonca  si  zážitok  aj  zle 
pamätala,  súvislosti  sa  jej 
prelínali  a tvorili  akýsi  opar, 
ktorý  bol  viac  než  mystický. 
Neskôr  sa  v penzionáte 
rozpamätala. Pýtala sa predsa 
kariet,  či  sa  má  o Rishiho 
zaujímať. Tá pošta mohla byť 
odpoveďou,  ako  by  to 
skončilo!  Zamyslela  sa  ešte 
viac.  Je  to  predpoveď 
najbližšej  dôležitej  udalosti, 
ktorá  by  nastala.  Teda  už 



tomu  rozumie,  po  otočení 
troch  kariet  nájde  v inom 
svete odpoveď.

Hneď  aj  vyskúšala,  či  to 
funguje.  Po  vyložení  tretej 
karty  sa  ale  nič  nestalo. 
Pretrela si oči a začala chystať 
večeru.  Najedla  sa,  už  bolo 
šero.  Vonku  sa  začali 
v uliciach  schádzať  ľudia,  ich 
tlmená vrava sa  niesla až do 
izby.  Zapálila  petrolejku 
a rozložila opäť vejár na stôl.



„Ľúbi  ma  Rishi?“  Usmiala  sa 
pri  položení  tejto  otázky. 
Poznala  sa  s ním  asi  šesť 
rokov, no nikdy sa tak hlboko 
nad ich vzťahom nezamýšľala. 
Rishi bol od nej starší, mal by 
byť aj múdrejší. Na lásku teda 
asi nemyslí. Agnes už vyrástla 
z dievčenských  snov,  ale 
nechávala  si  ich  po  boku, 
vnášali jej do života príjemný 
ruch  a osladzovali  ho.  Bola 
sama,  rodičia  jej  pomreli 



a ona len tak blúdila životom. 
Jej  opatrovníci  boli  síce  jej 
rodina,  mala  vďaka  nim 
pravidelný  príjem,  no  bývali 
ďaleko  a videla  ich  možno 
šesťkrát v živote.

Blikotavé  svetlo  petrolejky 
ožarovalo  miestnosť 
ponorenú  do  večerného 
modrého  svitu  a Agnes  si 
uvedomila,  že  to  ona  je 
dôvodom,  prečo  sníva 



v budúcnosti.  Otočila  prvú 
kartu, druhú... Na tretiu sa už 
prichystala  a prichytila  sa 
okraja  stola.  A veru  dobre 
urobila.  Hneď,  ako  uvidela 
obrazec,  skoro  stratila 
vedomie. Šumelo jej v ušiach, 
videla  hviezdičky.  Keď  sa 
rozjasnilo,  stála  na  rušnej 
hradskej  zaliatej  slnečným 
svitom. Podľa tieňa mohlo byť 
poludnie,  nevrhala  skoro 
žiaden,  iba  po  prašnej  ceste 



okolo  nej  klusali  kone 
zapriahnuté do vozov.

„Pozor, ženská tupá!“ Pohonič 
strhol  opraty  tesne  pred 
Agnes a vtom ju niekto uchytil 
a temer odhodil z cesty. Agnes 
ležiaca  v rozprestretých 
sukniach  na  zemi,  ledva 
dýchala.  „Teda  dievča,  zničíš 
ma..“  V šoku  hľadala 
záchrancu,  no  zazrela  ho  už 
iba  z profilu.  „kde  to  sme?“ 
Nepočúval  ju,  správal  sa  ako 



cudzí  muž.  Na  sebe  mal 
deravé  šaty  a mastné  vlasy 
mu  splývali  po  neoholených 
lícach.  Odišiel  akousi 
zvláštnou  chôdzou.  Ale  tie 
šaty...  netradičné,  a z vrecka 
mu  vykúkal  akýsi  čierny 
obdĺžnik,  ktorý  si  držal  pri 
uchu  a hovoril  do  neho, 
zahľadený  kamsi  na  zem. 
Sledovala ho ešte chvíľu. Čo to 
tam  stojí  vzadu  pri  strome? 
Železná  krabica  veľkých 



rozmerov  a po  stranách  má 
kolesá...  A akej  je  peknej 
farby!  Červená ako Agnesina 
pudrenka.  Čosi  cvaklo,  na 
boku škatule sa otvorili dvere 
a Rishi  sa  nechal  zhltnúť  aj 
s topánkami.  Agnes  sa 
zachichotala  a priložila  si 
šatku  k uchu,  ako  sa  tak  cez 
sklo  z auta  na  ňu  díval 
a napodobňovala  jeho  gestá. 
Zapamätala  si  ich,  keď 
rozprával do mobilu. Rishi jej 



z auta zablikal a Agnes zostala 
pobavene stáť.

„Rishi!“ zvolala.

A je to tu. Ocitla sa na posteli 
v svojej  penzionátnej  izbe 
a líčka  jej  horeli.  Vždy,  keď 
nahlas  zavolá  jeho  meno, 
vráti  sa  do  reality.  Bola 
navýsosť  spokojná,  že  našla 
odpoveď  na  svoju  pochabú 
otázku.



                           *

Sára  si  štetčekom  z laku 
dozdobila  necht.  Pretiahla 
posledný  ťah  a vyhlásila:  „V 
živote máme na búrlivé časy 
vyhradený čas.“

Agnes  si  odpila  z kávy 
a prikývla:  „My ho  už  máme 
za  sebou,  Sári.  Ale  stále 



nemám  pocit,  že  som  stará. 
Ešte toľko ma láka skúsiť!“

„Nikto  ti  nič  nezakazuje,  no 
nerob to preto,  že máš pocit, 
že už nič nestihneš. Nechaj to 
plynúť.  Život ti  sám ponúkne 
príležitosti.“  Sára  sa 
zamyslela.  V jej  vlastnom 
živote  nebolo  veľa  radosti. 
Práca  pekárky  jej  pridala  na 
kilách a ubrala z krásy. Agnes 
vyzerala  mladšie.  Všimla  si, 
ako sa Sára znechutene tvári, 



upravujúc  si  líčenie  pred 
zrkadlom. „Sári. Vieš, že láska 
nikdy  nie  je  pekná  vizážou. 
Toľko trpí, toľko sĺz zbrázdi jej 
tvár,  a každá  jej  vráska  je 
prejavom  sladkobôľneho 
utrpenia. Každý šedivý vlas je 
jedným  dňom  búrlivej  noci.. 
Láska  je  stará  striga,“ 
uzavrela a rozosmiali sa. Vždy 
skončia debatu pri bosorkách. 
Vtedy sa  cítia  najlepšie.  Sára 
ešte napodiv nešedivela,  zato 



Agnes  mala  vlasy  akoby 
popretkávané  kúdeľou  žltého 
ľanu.  „Asi  som  v živote 
nemilovala,“  smiala  sa  Sára 
a dodala:  „Ukončime  to.  Som 
bezcitná  žena  a ty  chodiaca 
Afrodité.  A ešte  nám  aj 
zábavu  zrušili.  Vraj 
rekonštruujú  pivničné 
priestory v sále.“

„Čože?“  Agnes  vyplašene 
zažmurkala.  Bola  sklamaná, 
tešila  sa  na  posedenie 



s Rishim. Ale veď ona si nájde 
inú  radosť. 
O dobrodružstvách  s kartami 
síce  nikomu  schválne 
nepovedala,  ani  Sára  by  jej 
neverila,  a potom  –  niektoré 
veci  nemusí  nikto  vedieť. 
Uchová si tak svoj pokoj.

Výlety  do  snov  jej 
v podobenstvách  ukazovali 
odpovede. Nemohla si zaželať, 
kde  sa  ocitne,  lampa  nebola 
Aladinov  prsteň.  Uvažovala. 



Hodnú chvíľu jej  trvalo,  kým 
zistila,  čo  ju  tak  veľmi 
zaujíma.

Agnes  si  nepamätala  detstvo 
do  pätnástich  rokov.  Ani 
náznak spomienky, nič. Veľmi 
ju  to  mrzelo.  Sára  často 
spomínala, ako sa so sestrami 
jašili  v stodole  svojich 
rodičov, alebo stvárali pestvá 
na  jarmoku.  Agnes  vôbec 
nevedela,  ako  jej  rodičia 
vyzerali,  čím  boli,  a čo  mala 



v detstve rada. Rozhodla sa na 
to opýtať kariet. Ktovie, kde sa 
ocitne  a čo  všetko  uvidí. 
Večer,  keď  všetko  pospalo 
a pred  penziónom  sa  začali 
zbiehať  túlavé  mačky,  Agnes 
opäť zapálila lampu.

„Čo  sa  stalo,  keď  som  bola 
malá?“

Opäť  závrat,  končeky  prstov 
jej  po  otočení  tretej  karty 
stŕpli  a musela  si  sadnúť  na 
gauč.



Zrazu ucítila  pach spáleniny. 
Udrel jej do nosa a zakašľala.

“Utekaj, Agnes!“ začula výkrik 
ženy.  Ocitla  sa  v akejsi 
starodávnej  kuchyni,  všade 
bol dym a za ruku ju schmatla 
mladá  žena.  Mala 
rozstrapatený  vrkoč 
a pribehla  s ňou  k nejakému 
mužovi.  „Anton, do komory!“ 
Plamene  oblizovali  všetko 
v dome  a Agnes  pocítila 
úzkosť  väčšiu  než  obyčajne. 



„Bože,  zvieratá!  Bežme  ich 
odviazať! Agnes, čakaj tu a ani 
sa nepohni!“ 

Žena ju nechala v miestnosti, 
kde  plamene  nedosiahli. 
Agnes si  udrela koleno,  a tak 
si  ho  dlaňou trela.  Chcela  sa 
pozrieť,  či  jej  netečie  krv. 
Zbadala svoju ruku,  maličkú, 
detskú,  s korálkami  na 
zápästí. Kolienko nebolo oveľa 
väčšie.  Hodnú  chvíľu  stála 
v izbe,  no  plamene  sa  už 



blížili aj k nej. Na starodávny 
nábytok  sa  kúdolil  dym  so 
štipľavým  zápachom  a Agnes 
v úzkosti zvolala: „Rishi!“

„Miláčik, čo ti je?!“ Stál pri jej 
posteli  v penzióne  a dlaň  jej 
držal  na  čele.  „Celá  horíš, 
donesiem  ti  vodu.“  Odišiel 
a Agnes si  utierala pot z čela. 
Takže  tragédia...  Agnes 
vstúpili  pri  spomienke  na 
kontakt s rodičmi do očí slzy. 
Aspoň na chvíľku, na okamih, 



spoznala  ich  tváre  a osud, 
ktorý jej ich kruto vzal... Rishi 
priniesol  šálku  čaju.  Dlho 
nezažila  taký  pocit  opatery 
a starostlivosti. Voľkala si.

Rishi  na  druhý  deň  sedel 
v dielni  a prezeral  si  svoju 
prácu.  Vychádzkové  topánky 
s Fénixom  kamarát  vychválil 
do  neba.  Už  sa  v nich  aj 
prechádzal  po  meste,  no 
Rishiho  zaujímalo  niečo  iné. 
Agnesine  čudné  stavy  si 



nevedel  vysvetliť,  navyše  mu 
vždy  na  otázky  odpovedala 
niečo  banálne  a všeobecné. 
Akoby  cítila,  že  sa  starostí, 
a vedela  aj  príčinu,  s takou 
istotou  sa  vždy  zľahčujúco 
usmiala.

Niekto mu zaklepkal na dvere 
dielne.  „Ďalej!“  Zavolal 
polohlasom.

„Rishi  ahoj.  Poď  na  drink,“ 
vstrčil  dnu  strapatú  hlavu 



kamarát.  Prešli  do  kaviarne 
oproti.  Nikolaj  sa  zadíval  na 
Rishiho  zvedavým  pohľadom 
a začal:

„Agnes  sa  nám  v poslednom 
čase nezdá. Chodí zmätená, je 
popletená.  Ale  k veci  –  pred 
dvoma  dňami  sme  čistili 
studňu  pri  penzióne.  Sú  nad 
ňou balkóny.  Aj  ten Agnesin. 
Nuž  a vieme,  že  Agnes  rada 
vykladá  karty.  A čo  sme 
nenašli  v studni?  Kartu. 



Studňa je vyschnutá, karta je 
celá,  takže,  ak  ti  to  pripadá 
ako  dobrý  nápad,  vráť  ju, 
istotne  patrí  práve  jej.  Často 
ju  vídať  za  stolíkom  na 
balkóne.“

Rishimu  sa  trošku  vyjasnilo. 
„Ukáž  mi  ju.“  Kamarát 
vytiahol z vrecka vesty kartu. 
„Srdce...“  šepol  Rishi.  „To  je 
ono,“ zašomral si.

‘Nie  som  poverčivý,  ale...  ak 
jej  v sade  chýba  práve  tento 



symbol,  môže  to  mať  na  ňu 
neblahé  dôsledky.’ 
„Ďakujem.“

Kamarát sa len spýtavo pozrel 
na  Rishiho  bezvýraznú  tvár 
a podivil  sa.  K Agnes  sa 
v poslednom  čase  zmenil. 
Nebol  uvoľnený,  dumal 
a často  sa  zapozeral  do 
prázdna  cez  toho,  s kým 
hovoril.  Pobadali  na  ňom 
i živšie  city,  celý  akoby 
zvýraznel. „Tak sa maj, idem.“ 



Kamarát  odišiel  z reštaurácie 
a za  rohom  sa  stretol 
s druhým mužíkom.

„Ako?“

„Nič,  je  v tom  až  po  uši.  Ale 
ani sám o tom nevie.“

                            *

„Vykladá  karty...“  Rishi 
posunul  pohár  s vínom  po 



stole  a zapálil  si.  Vyfúkol 
oblak dymu.

„Ak je na ne viazaná, musela 
strata na ňu zapôsobiť. Hovorí 
sa, že kartárky sú veľmi úzko 
späté so svojim balíčkom... Ak 
jej chýba srdce, tá sada jej ho 
mohla vziať.. Čo to trepem. Už 
začínam  rozmýšľať  ako 
hotentot.“  Nahlas  sa  zasmial, 
aby  odohnal  iracionálnu 
neistotu.



„Zajtra ráno jej prinesiem. Jej 
srdce!“  Veľmi  spokojne  sa 
usmial.  Pomyslel  si,  že  je 
veľmi  odolný  a chrabrý. 
Darmo,  narodil  sa v znamení 
Leva a tí  sú príliš hrdí na to, 
aby  si  priznali  slabosť. 
Oplývajú hrdosťou presne ako 
králi púšte.

„...Kde  si  našiel...?“  Agnes 
žiarila. Postavila sa na špičky 



a Rishiho jemne pobozkala na 
líce.

Od  tých  čias  prestala 
navštevovať  snové  krajiny. 
Zato  sen z budúcnosti  sa  stal 
prítomnosťou.  O necelé  dva 
mesiace  sa  Rishi  s Agnes 
zosobášili.  Veľmi  dbal  na  to, 
aby  sa  jej  zo  sady  nestratila 
ani  jedna  z kariet.  Tiež  jej 
kúpil  medailóniky  s menami 
jej  rodičov.  Teraz  už  nie  je 



taká  sama.  A nikdy  viac  ani 
nebude.

                          ***


