
DIERY
Stól sa trochu kýval. Snažila som sa. aby, neklopkal clo rvullu. I)lrižka totiž drzo niesla

signál1,' celé metre so sebou. Všetko rrrelodické a rytnrickó nla \, pcrslednom čase rušilo.
\/lastne skór dráždilo. A na to sonr si tlrusela diivať pozor, \4oje znrl,sh, reagovali inak.
('itlive_išiě. vnírnavejšie, akcl ked'pustíte všetky lŤekvertcie naraz, a traplno. Zr,l,kala sotrr si iba
ptlnral1.

Priclrádza. Vstúpit. Musím spravit'ešte pár ptrko_inj,clr liniek. kin-r rrenápadne otočím strallu,
- Si drres ne.iaká tichá. * pristúpil k plagátrr na stťllc a tr áril sa. že ho nlói zošit r,óbec

tlezau.iirna.

Ale ja sonr vedela. že má pastelky,nielen poriitané. alc zoradil a1 škálu f-arieb. A tváril sa len.
že si nevšinrol. ako sú z drulre.i strallv r.,šetky,poobhr!zarré. Puntičkitr. Totcl som nezcjeclila.'l'o
br,, nla nrohlo prezradit'.
- ljž ste prišli na t0. čo,,.- nrusínl si dávat'pozor:ri na sltlrá. - ...čo to vlastne _ie'? Ako to

firnguje'? Ako to íungovalo'? - cítila sclm" ako sa pastelka zarír,a hlbšie do papiera. i]šte trochu
i.r r"rrobím dieru na drulrťr stranli.

Dal rLrky za chrbát a clrvíl"u r,álral.

- Prosil som t'a. aby si sa rrevy,iadrovala o nloiej práci takto,.. .|cdnoduchcl. Clrápetn. že
nerozunrieŠ eŠte podstate. ale my,"siítn si... Nie" netrrlslím! Viertr. že t1,oje vl,jadro,,,acie
schoprrosti sú na ovel'3 1,.y''ššei úrovni. Vžci;, boii. 'I'ak neclrápenr. prečo sa slále správaš. ako
rrtalá. lerr elenrentárne vzdelaná. - odrapkal ncrl,tiztrc a ptxtalv natiičal lrlartr smeronr ku
ltrne. l\iie. ku rnne! K mójrnu zošitu. Fúzrni mr,r nrl,kaitl.
Zatvorila som zoši1 a pritlačila celou r..rchnoli čast'Ou telii,
Drres bol in!,. Mala som pocit" že dnes sa nedá tak l'alrko oklantat'.
Kde sťr tie časy. keď nra lrtljdár,,al nir kclienáclr s trápnvttri riekankanri a učil nra ciešifio.,,at'

nudné obrázky v leporelách. Alebo vtedy. kcd' sa stlriai tla tllnrorrcli záberclch z divočinr,.
Kresienc.| divočin_v- anútil nra napodclbtiorať rtiektoré posta\ičk\,. Ale lla abecedu sponrínam
rada. Škocia. že nri zamedz,l|prístup cio krrižnice.
- DÍl'aš sa na nrtia akosi neveriack1 . diet'a. - ozr irl sti zraztt r iac. aktl tlticiálrre.

..Diet'a']!" r.l-ikdy nri neho1,oril takto ršetlbecne, \iečtl sa dc.je. l)očítanr cio tlesat'. Áno. <leje.

[.iž niekol'ko dní sa veci nrenia. Tj,ždne. lvlesiace, I)ni. lrodiny,,. sekundv. Ide to prirýchlo
a stáie. Nedá sa spomalit'. zastavit'. obrátiť,..
- Ked,"- Ina Vezn.teš von? Slúbil si nri to. - skt:čaln ;l zíls ttartll,ttár,anl obal rra zclšite.

Zostáva.jú na ňonr ryhy. Od mo.jich pazúror,.

- Vieš. že to nie.ie nrožné. Nevystavirrl predsa ncbezpečenstr u... -
Odstrnrrla soln s hnnotonr stoličku a chr.,ost začal zantetat' cllážku^ N,lárrre sont ho stáčala.

narážal dcl všetkého. čcl tu. v te.ito ťrzkej nraie.i dierc bolo.
- Ja sa neLrojím! Vravel si mi. že ma oclrrárrišl Vžd1,! Slúbil si nli to! ^ zarlla sot,tr si ostré

konce nechtcrv taknrer do dlane a cítiia" ako sa nri už.iežia chlpy na chrbte.
I'rasenie ma r,,rátilo do realitv. Stiahla stlnr ch1,ost. Skrčila teltl a znrenšila sa o ciobrú tretinu.

zakotvená len na zadrrých labáclr. ale so signálrni z nlozgll: skoč! Sktlč. ak trl hucle nutné...
t]rohil dva kroky'ku nrne. ab;- nra objal. Kcie sú tie čas1. kcd'sorrr až zr,ýskla. ako siino. Ked'
nla r'1'lradzclval a potom chy,tit a pritlačil si rrla k lícLr. Kecl" s1lle sa hrali na nalráňačkrr a on ma

ťt o76tc, k x-t,,|:;'i[o va



clry,til, A objal, r\j teraz ma ob.jal. ;\le inak, Snažil sa. aby,sa nlu clrlp1 pokrýrajúce nlo.je tclo

nedostali k tvári.
- 

-['o bude dobré. Gretel.'I'o bude dobré.,.- zopakoval niekol'kokrát. ale triasol sa ol1. nie.ia.
() chvíl"r-r bolo zas ticlto. Odišiel.

- Dáš mi vediet'. ak zas rriečo objar,íte'] - pýtala solt} síi sa}]1ot\:.

rtl neznelo ako otázka. skór prianie. Prcrsba. I,iiirr,a sa nri ešte spantátávala ztolro
odptlrnc{ho zvuku sirénr,. Dalši z ťttokor,. Prešli nii ptl clrrbtc ziIrrotrrriavkl. Zabolelo to.

Prečo']l

- Je to kozrnopolitný, a syrrarrtropnj,druh, -

- ()stražitý a v nebezpečenstve nekonrpronrisne agrcsírrr1,1 --

_ Obar,1, mánr aj z kolónií. lrlar n,-, z ttlhit. žc súi lrierarchickv rrsptlriadané. Pernranentne

terorizu.iú iabilnejších sťlkmetiovcov r"riinrci vlastrrci korrlunit1,. trieto,..- asi si rečník niečo

predstal,i1. lebo na čele sa nru zjavili dve 1rlboké. kolrrré l,ráskr.
- A a.i šest' kilonretror, štvorcor,,ýclr na jedntr "jedinlr ktllttniu jc firkt. ktorý bi sme nemali

prehliadat'. \'zhl'adorrr na rnutáciu a icl-r súčast,te{ parametre. - clodal starší nruž unavenÝrn

lrlasorrl. dolrora dvihr'utýnr prstom, ale s hlavou sklrltrelttlu. ako človek. čo ttl ttž dár,nejšie

vzdal a zapojil sa tak do výrneny názorov ntužov tlkolo okrťrhlc-ho stola.

Všetci sedeli s lrlavami sklonenÝnri. A báli sa nalrlas priznirt'" že to nirozaj rzdali.
- Dtlnrestikovany Rulítts norvergic,ttr r,ariácia ttlbu^ má zrrižctrťt schoptrost'prenášallia chorób

r.rámci kolónic- a.ie odolnejší aj 1,oči inlbkciánl. 't'o 
.ie aspekt. ktorý nárn sťažu.je tvorbu

protilátkr, A obrana'] - ozval sa d'alší.

- Je to hlodavec. Betón. pletivo'i \,1ákké kor,,v',) Pre nelro lrračka| - rrery,riržal spotetlý staťší

trruž a s lrrnrototn sa odsunul. vedonrý, si tclhtl. že nerlašli nič. ako postup kolónií zastal,it'.

alebo izoiovať od zvy,šku l'udstva. ktoré zatial" lrolo l,oči rrtutiicii odolné.

- Máme najnovšie úciaje. Potvrdzu.jú pó,,,odné. - skočil tltl rcči inj,- § r tejto nlutácii

trrá...- postavil sa mladý r.edec s okuliarnri spadriutýrr-ri na špičkr"r l,}()sa a zar,álral. či poLržije

ternrín prináležiaci človeku. keď tu už o l'rrdi rótrcc nc.jde, Použi.ie. O l'ucii tu predsa šlo.

Ked;-si. -'felrotenstvo. respektíve graviclita trl,á ]1 - ]4 drrí. i.iednorn vrhr-r -l - 7 mlád'at.

tlokonca 6 -- l0. Ich r,ývo.j postupuje rjchlo. Do clroclr t, žcirior sťt osrstení. r,idia. po cl'alšoil,i

týždni odstavení od kojerria. Po trresiaci .ie tLr nol,ý .jc,dinec. Sanlci dospiei,a.iú dokonca

rl,chlejšie...- papiere §a nlu zatriirsli r ruke.

- Sarnce! Nie..sanrci''! Sú to už iba zx,ieratiil Nie l"udia! opraril lio inj,.

starší lnužza vrchom stoia ich }rádku zastavil.
_ Vierne. To r,šetko vieme. * odpovecial a t'ažktl. si,ltlnrtrletre vy,t'ahoval sltlr,,á. ktoré by

kolegov nevvstrašili ešte viac. - 1-ri l,rh1 rltl roka. pLi dobrých ptldnlicnkach aj pát". Do

dr.adsat'šty,ri hodin nróže sanrica Ruíltt,s, rulrrtgit,tts otelrotnieť znovit. - dodal. akoby,

s dál,kou irónie. doplnil údaje do strašidclne.i tal-rul'k1.

Skrčerrý r,kresle si predstavii svoju dcéru. Llž Iric ako nralé krásne clier,čatko. Viclel potkana

s naježenou srst'ou. Presne. ako drres rárro. kecl'htl žiadala. ab1 .jr-r rzal r,,on a on odmietol. lba

oči rnala l'utlské. A v nich strach. Ro,,,nakj. aktl r .ielro očiacl'. ť]o lerr s ňc-ru bude',' Čo len

s rrimi bude']! Ak zistia. že nlutácia postihla a.i.iu...ichtl.ierlirrťr tlcérr,r.

Nic. rrie. rrie. Nevzdá saiei. Bude.irr skri,r,ať" dokedv to lcn pó.idc. ()na sa im nestnie dclstať

do rťrk.



Za sklanri rokoracej nriesttrosti btlli laboratťrriá. Obrovské. Lebo a.j problénr bol už

obrovsk_n... Pod bledozeienlnri plachtanri boli telťr.'i'Oto už neboli i'udia. Potkany,. Obrol,ské.

Dokreslila sonl a pozrela sa na sroje rukr,. Na labk1,. Strticali trochu šikovnosť. akoby,r"rž

nedokázali počťrrať rL)zum. hoci r,,ei'nri clrceli. Prelistclviria som pozorne svoje záznam"v.

ptlslcdnýkrát porol nár,ala úda.ie na niclr s otcor,,v.rrti plánnri. ktoré iredár,,no nrártle hl'adal.

Pott,lt,t-t sr,lll-} s3 pltstiia do ich rozhrjzania. |§eboltr to až takc htrusné. ako sonl si nr],,slela. A.i

otrhrrzanie pasteliek bolo už r, posleclnorrr čase l-a.jrr.

Ked' sa senl otec r.ráti. ná"jde tu z triclr iba Irralťr ptlltrlzc-nťt kópku. Asi ich ani nespozná.

Sroje plán1. štúdie. rrávrlr1,. opatťenia...Pastelkr. ktorc nli clartlval" aby sonr sa zabal,ila..Ie to

ien člor ek,
pclobzerala som sa po svo.ie.j izbe. po cclc. kclc stltn strlir ila posleciné mesiace životir.

zat\ orená pred zrakmi ostatnýclr.

Ktltrečne idem preč.

t,"jdenr1

|1,1usímI

L,ž tu d'alej nernóženr zostat'.'iahá Inzi to k svo.jirn. Ner,icttr si ry,svetlit'prečo. ale cítinr. žc
senr. nledzi l'udi. už nepatrírn, Sclnr iná. ()ni nta iste pri.inlLr nledzi seba. Nesienr itrr dar.

Opatrne sor,n pohladkala labkor,t sr-,o.| zošit. Brrdťr sa tlróct' lepšie bránit'. Nie _ie spravodlir,é.

že tra nich l'udia chy,sta.iú pasce a jed1 . Je to hrtlzrró!

\iždy som nrala rada potkan1.

Zaregistrovali.iu lnecl'. Ai keď tu. r poclzenrrrých kanáloclr. btlla neprenikrrLrtel'ná tma.

Zoskupili sa. lch túzl, nepriatel'skl,knritali, Srst'nrali na.ieženťr. 1-en vpreclu vvzeral hrozne .

Páchol strašne. Sekal zubarni. Alí-a sarrrec.

Bála sa. Cítiia kvapk.v potu medzi polepenýrrri clrlpnri.

]Víárne ir-rr rTatťčala svo.i zošit.

Všetko sa zbehlo tak richlo.,.

\ Iu,qtl u l é lt,, a" t i.š ktlyti
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t- 11 ayd, |í^rl 11ayJ;\kva ltt" l"aL-,

Správa zvitkov velúrovej kože...
o nikdy ,,nenarodených knihách"

Pršalo. Lialo ako divé. Sledoval som jeho tvár, zamračenejšiu ako obloha, v hrubom
kamennom ráme okenného otvoru, ktory nás delil od tej hnusnej smršte vonku. Ani tu, v tejto
smradťavej kobke, to nebolo o nič lepšie. Chlad a potuchlina už premohli habit aj kutňu, ktorú
som si vydupal navyše. Oťaželi azačalí tiež páchnuť. Kto to kedy videl vyrábať pracovné
odevy identicky s dobou?! V dvadsiatom druhom storočí?! Na posmech sveta!
Tento svet ma však už iritoval.
Tretí deň trčíme v pivrričnej diere niekdajšieho kláštora, kradneme zvyšky zl,nitej zeleniny

z ich predpotopnej záúttaďy, čo už ani červom nešmakujú a skrývame sa pred zralgni tunajších
obyvateťov. A vonku leje. Vkuse leje! Planovačovi by som strhol body zatakúto amatérčinu.
- Máme už len niekoťko hodín. Potom je celá akcia odsúdená na neúspech. - natočil sa ku

mne Ján.
Ruky mal smiešne pretiahnuté v širokých naskladaných rukávoch, presne ako mnísi

z obrázkov, čo ma nútili si naštudovať pred týmito misiami. Tvár mal zacbrnixeni. vlasy
polepené, pleť špinavú.
Nečudujem sa. Po pár hodinách v tomto pekle by rezignoval každý. Ja tu tiež sedím

zakutraný v handrách, powaz som si trikrát omotal okolo pása, nie aby sa habit neotváraI, ale
aby lepšie priťnul ku koži alátka, drsná a drapíavá. lepšie ohrievala. Všetko mérne. Ani ja
som sa dnes ešte neumyl.
- V daždi? Nemožné! - zopakoval som už po niekoťkýkrát. - Musíme sa dostať rovno do

knižnice. Zvonka anenápadne to tentokrát nepójde. Nie som Boh! - zaškeril som sa, aj keď
som riskoval, že zas schy&ám kazei o ruhaní sa a podobných zastaralých nelogickostiach,
ktorými ma on aj jemu podobní kfmili celétyždne výcviku.
Ako dobre mi bolo kedysi samému. Tam, u nás, vonku. Na slobode. S mojou schopnosťou.

S mojou geniálnou schopnosťou! Pyrokynéza, tak sa tomu podťa nich hovorí, Nie som
obyčajný pyroman. Som pán pyroman! Najlepší zo všetkých!
Dobre. Pre nich som grázel. V1ť'ržruk. Podpaťač. Presne tak. Toto všetko aj som. A som na

to pyšný. Čo by inak robili bezo mňa?! Som pre nich nenahraditel'ný. Nech si len Jénnadáva
koťko chce, že lň viac so mnou na misiu nepójde. Som jediný! Jediný, ktory vie, ako na to.
A len s holými rukami a mojim genirálnym mozočkom.
Nenadával. Iba povzdychol. Vedel som, na čo myslí. Vypočul som si jeho rozhovor so

šéfinkom. Sťažoval sa. Vraj som nepredvídateťný, neskrotný, že narobím viac škody ako
úžitku. Kašťať na to. Nepomohol si. Musel mavziať sem, lebo som jediný! Hej, iba ja viem
zapáliť oheň bez použitia akejkol'vek techniky, prípravkov, kadečoho, s čím nemajú problém
u nás. Lebo sem sa nič ztoho nedá preniesť,

S červiou dierou dokazali lrybabrať. Ale ďalej sa nedostali. Človeka pretransportujú
kdekoťvek do minulostí.Lenže to má háčik. Človeka sholými rukami! Nohami, telom. Iba
človeka. Aj tie sprosté handry musia vopred nainštalovať do skrýše, aby sme ich mohli
použiť. Musia sem prísť zptípravného, vyrobiť ich priamo na mieste a skryt'.
Potom ideme my. Nájdeme, obleěieme, prídeme na určené miesto, vidíme, zvíťazíme.
Som ale zvedavý, ako by sa zatváríIí náhodní okoloidúci, ktorym sa pred očami nečakane

zjaví holý chlap. Dvaja nahatí chlapi. Ešteže v matematických výpočtoch sú perfekcionisti.
Yždy sme len pár krokov od skqýše s odevmi.
- Asi máš pravdu. Musíme to risknúť. Keby aj prestalo pršať, vlhko hrá proti nrám. -

neochotne pripustil.
- Takže moje šikovnó pršteky budú mať predsa len prácu. - výiahol som ich zo záůtrerria

anewózne nimi pomykal.
- Musíme byť obozretní. Ty musíš hlavne mlčať. Nevyznáš sa tu. §ajlepšie, keby hráš

natvrdlého. To by ti nemalo robiť problém. Chápeš, ako to myslím. -povedal vářne.



- Mňa tak ťahko neurazíš, kámo. Bezo mňa si tu totiž nanič. Celkovo, si tu nanič. - vrátil
som mu aj s urokmi. Do mňa sa nikto nebude naváĚať.

Jrán bol čudný. Nemožný, staromódny, ako jeho meno. Ale poznal to tu lepšie ako ktokoťvek
z celej tej tajnej megaorganizácíe, čo si ma nqala. Niekto dokonca šplechol, že níe je od nás.
Nielen, že níeje od nás, ale žeje práve odtial1o. Fuj, zo stuchnutého, smradťavého, upršaného
stredoveku. Aj tak vyzerá. Presne, ako tunajší. Nečudujem sa, že uprednostnil náš moderný
svet pred týmto.
- Ján, nie si ty mních? - skúsil som.
Urobil dva kroky ku mne. Ale mlěal.
- Vieš, podťa toho, čo viem o náboženstve ešte zo školy, mal by si skór pomiáhať, chrániť tie

vzácne knihy. Nie ich ničiť. Nebojíš sa, že ťa tvoj ,,šéf' potrestá? - zadtel som hlbšie.
Pochopil, o akom,,šéfovi" točím.
- To už láskavo nechaj na ňom. - precedil medzi ruby.
Takžeje to pravda! Je odtial'to. Ktovie, možno aj presne ztohto kláštora! Ale zas na druhej

strane, spálili sme ich užzaposledné obdobie tol'ko... Mohol by.t'z ktoréhokoťvek.

Zotmelo sa. Ale čas sme len odhadovali. Naj,nyšší čas.
Chodby boli ešte chladnejšie ako kutica, kde sme kempovali doteraz, Tváril som

chcel. Natvrdlo. Porovnával som nás s nimi. Na neíozoznanie. Prípravný výbor
plusov. Ani nás si nikto nevšímal.
Presne vedel, kde nájsť knižnicu a jej súčasť skriptórium. Obrovskú dielňu na prepisovanie

rukopisov. Tak zvláštne to tu šumelo a zas smrdelo. Tentokrát voskom, kožou, akýmisi
chemikáliami apotom.
Tucty mníchov sklonených nad svojou robotou si nás nevšímali. Videl som počas qfcviku

pár obrénkov. Boli pomerne presné.
Bola to vykurovaná miestnosť. Aká vítaná zínena. Malý chalanisko strážil veťký krb, aby

ani iskierka neunikla. Zaškeril som sa. Tak tohto chudaka obvinia z mójho diela...
- Máme šťastie. Všetko na jednom mieste. Yždy lepšie, akoby to bolo niekoťko

poprepájaných ciel, alebo rovno Wížová chodba. - pousmial sa aj Ján, vidiac, ako sa škerím
ja.
Každý z mníchov - pisiárov mal svoj špeciálny stojan, niektod aj s dvoma naklonenými

doskami, tí zrejme pracovali s dvoma rukopismi. Znechutene som si obzeral twdé sedadlo a
pisárske náčinie pozostávajuce z husieho brka, štetcov, pravítka, h,nůtdla. olovenej tužky,
farieb, kalamaru, kriedy, nožíka a britiev, popdpade pemzy, na hladenie pergamenu. Všetko
mi to pripomínalo školu. Je jedno či moju, ti z obtázkov z predmetu dávna história alebo toto
tu. Vždy je to len odporná škola.
- Sleduj! - naklonil sa ku mne Ján. - Tam spracovávajú ten najkvalitnejší pergamen.

Velúrový. Yyrába sa zkože vel'mi mladých, alebo ešte nenarodených teliat, pretože
mimoriadne dobre prijíma farby, nerozpíja atrament apráve na ňom vznikqí tie najkrajšie
iluminácie. - mykol nenápadne bradou smerom do rohu.
Do nášho rohu, lebo práve tam boli aj police s knihami. Nebolo ich veťa, ale pre tento

kláštor a pre ťud,stvo hotové bohatstvo. Žiar, ai pre NICH.
- Nechutné! Ubohé malé teťce... - striaslo ma odporom, keď som si predstavil tú

másiarčinu.
Hnus. Stredovek má ďalší mínusorný bod. Ján sa však vo svojom nadšení nedal zastavíť.

Akoby bol učiteťom v škole a prednášal.
- Na jednom rukopise pracuje niekedy aj niekoťko pisarov, celé dni, ýždne, mesiace,

nezriedka aj roky. Niekedy aj na diktát, často v spolupráci s mníškami, nakoťko sa časom
začali vyskytovať aj zmiešané komunity. - doplnil Jrán a oči sa mu leskli.
Jasné, veď konečne začal hovoriť o babách ako normálny chlap. Konečne,som ho pochopil.

Nie, nepochopil. Bo1o mu očividne doplaču.

sa, ako
má pár



f Mne to bolo fuk. PodPáliť auto, budovu, školu alebo len tak, zo žartu,niekomu mobil, vlasyči bundu. Nenápadne, na dialku. Sranda musela by'...
On to videl inak. Ak bol mních, teraz to už bolo nad slnko jasné, aj keď pršalo. Bo1o mu

ťúto, Že to vŠetko, ěo stojí tolko práce a pofu my práve ideme znlčiť.prečo? Lebo oNI!
- Nestojte tu, tam máte svoju robotu! - ,at:rrmet starý mních s kopou vzome naukladanýchrukoPisov v ntáruČÍ. - Treba urychlene vyhladiť cřalší pergr^"r, pemzou, tamten zas

ŠPeciálnYm noŽÍkom, abY atrament dobre do neho vpíjalo a zároveň nerozpíjaío. A ty rryuajku svojim, rysovať linajkY! - áúkol aj na mňa, automaticky ma podťa $ro*prideliac ku
skupinke mne podobných učňov.
Niektod do rukopisov rysovali, iru zmazúv ali.
,,Ja ich vŠetkY vYmaŽem rovno! Zo sveta.'o Preblesklo mi mysťou, prsty ma zasvrbeli,

v mozgu zablÍkaladobre znártakontrolka, ale musel som čakať nil*orpok}n.

Nemohol som ho odtiahnuť z miesta. Stál hore na kopci apozeral do doliny. Z okien
|dráŠora Šťahali Plamene. Moje krásne ohne. Celé skriptórium aj s knižnicou horelo. Móžem
byť na seba pyšný!
Nebol Problém sPÓsobiť chaos av nesttéůenej chvíli na viaceqých miestach nenápadne
založiť ohniská. Milujem svoju prácu!

- Dlab uŽnato! -t'ahal som ho za obhorený rukáv k miestu návratudomov. - Robíme predsa
sluŽbu l'udstr,u. TisícroČné múdrosti predkov. Je potrebn é, aby sa tieto informácie nedostali
do ICH ruk, SÚ nebezPeČné Pre osud ťudstva. Namierili by ic}rproti nám...- odcitovával som
mu naučen é frazy z ýcviku.
To nebol dážď, čo mu stekal po lícach. Už nepršalo.

S nedóverou sme sa obzerali po mieste, kde nás to vypťulo. Toto nebolo cieťové stredisko
transportácie. Vlastne bolo...

... bolo úplne zničené.
- Niekde sa musela stať chyba. - rozÁliadal sa Ján.
Trochu sme boli smiešni. stojaci tu úplne nahí uprostred pustatiny.
Zalíal ma pot.

. 
Asi som mu mal Pov9dať o tom prekvapení, čo som sa chystal urobiť. Nemal som tu starúknihu, ukradnutú nenáPadne zknižntce klášto.a pred, požiarom skryt' do hauitov, čo smenechávali v skýŠi, Pred transportom, aby som ju tu, v budúcnosti, tqne zl1l<rytu vyzdvihol.

Ján je čudný, ale mátmho svojím spósobom rád-
chcel som mu tú starinu darovať.
Asi ju ONI našli skór...
Asi",to nebola ibatakáobYČajná,,starinď' ,,,..Tisícročné múdrosti predkov. Je potrebné, abysa tieto informácie nedostali do ICH rúk Sú nebezpečné prc orui rrdstva. Namierili by ichproti nám..."

Mar,'-- Vartišková
Q-roč,}

magdalena.n

se]<retat ,


