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Kde bolo, tam bolo

Kde bolo, tam bolo, bol jeden Čarovny les plnlf nadprirodzen}ch bytostí - škriatkov, ča-

rodejníkov, bosoriek, víl či trpaslíkov. Tento les rozdeťoval dve kráťovstvá.

V prvom královstve vládol mudry Král, ktoú mal jedinťr dcéru. Princezná mala čokol'-

vek, o čo si požiadala, jedin vec jej však otec nemohol dať- nemohol jej prinavrátit'jej

matku, korá zomrelapred rokmi. Král'sa však druhykrát oženil a Princeznámacochu nenávi-

dela. Královná bola prísna a takmer nikdy jej nedovolila to, čo jej otec s radosťou odobril.

Nebola však z|á, aspoň spočiatku nie.

V druhom kráťovstve vládol Cisár bažiaci po moci a majetku. Cisár chcel ovládnuť prvé

kráťovstvo a získať všetky jeho poklady a najmá druhu polovicu Čarovného lesa, ktoré mu

patrili.
Keď sa Kráťovná dozvedela o Cisárovom pláne, tajne ho navštívila, aby sa s ním do-

hodla na mierovom riešení. Obávala sa vojny a bola schopná urobit'všetko pre to, aby zabrá-

nila krviprelievaniu. Cisár o mieri nechcel ani počuť, ale napokon ho Král'ovná presvedčila

a spolu s Král'om začali s Cisárom rokovat'.

Za zavrerYmi dverami sa dohadovali celé hodiny, až napokon prišli na riešenie, ktoré

uspokojí obe strany - Princezná sa vydá za Cisárovho Syna a svojím manželstvom spoja dve

ríše.

Kráťovnin krehky mier sa však 4ichlo zaěne rťrcat' - stane sa to v momente, keď sa Pri-

ncezná odmietne vydať za Syna a tYm spustí reťaz príšern}ch udalostí, ktoré vyustia do katas-

trofy nepredvídateťn}ch rozmerov. . .

,,Musíš s ňou spraviťporiadokI Závisi od nej osud celého král'ovsfua. Keby nebola taká

rozmaznanáaarogantná, vedela by,že musí obetovat'svoje šťastie pre dobro krajiny." Krá-

l'ovná celá horí zlosťou, červená sa a hrudník v tesnom korzete sa jej prudko dvíha.

Kráť sedí mlčky v kresle. Mázavreté oči. Premyšťa.

,,Vari mi ktomu nič nepovieš?!" vybuchne znova Kráfovná. Je mladá, v skutočnosti nie

je ovel'a staršia ako Princezná,no vyzerá omnoho staršie. Roky tvrdej práce sa podpísali na

jej zjamen}ch rukách a najmá na očiach - su tmavé a hlboké, akoby sa v nich skryvalo tajom-

sťvo o póvode sveta. Pred! m , než sa stala Kráťovnou, bola len dcérou obyčajného mlynára.

,,Dohovorím jej," zamrmle napokon Král'. Rukou si prehrabne dlh bradu popretkáva-

nritkanri siv mi prameňmi. Na tvári sa mu znaěia známlq ťrnavy - kruhy pod očami, prehÍ-

bené vrásky - ktoré lenmyrazňuju vekovy rozdiel medzi ním a jeho ženou.

Král'ovn á podráždene odftrkne a vyberie sa na odchod, no pri dverách sa zastaví:

,,Viem, že si ma nikdy nemiloval a sme manželia|en z čisto politickych dóvodov," šplechne

mu do tváre aKráT na ňu vypleští oči, ,,ale tvoju dcéru som vždy mala rada ako vlastnu a išlo

mi o jej dobro, nech ma akokolvek nenávidí." Zatresneza sebou dvere a nasrdene odpocho-

duje do svojej komnaty, kde ju čaká nemilá návšteva.

,,To posledné si vážne nemusela, srdiečko," zaškrečí nízky muž z kresla pri Král'ovninej

posteli,

Izbaie luxusne zariadená, ako sa na vladárku patrí. Nábytok aj steny ozdobené por-

trétmi a krajinkami s r ladené do červena. Okrem postele a nočného stolíka tam je aj písací

stól, jednu celťr stenu tvorí šatník a d'alšiu zas vysoké okná s vchodom na balkÓn.
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Král'ovn á zamkne dvere a pošricha si spánky. ,,Čo chceš," zavrčí na mužíka.

,,Ts, ts, takto sa vítajri hostia? Ako vidim, vážne to tu upadá..."

,,Nemám na tieto tvoje hry čas, Čarodejník. Prečo si tu?" vyprskne Kráfovná a zvalri sa

do kresla vedla Čarodejníka, ktory si zlodušsky pomádlí ruky a vyskočí na nohy. Nie je to

škriatok, meria síce len niečo okolo jeden a poldruha metra, ale je to človek-čarodejník.

,,Mám riešenie pre tvoju momentálnu situáciu - disťunkčné manželstvo, vojna za dve-

rami, nevlastná dcéra chystaj ca ťrtek..."

,,ČOŽE?!" Kráťovná okamžite vyskočí na rovné nohy, jej podpátky hlasno klopnri na

kamennej dlážke.,,Princezná sa chystá utiect'?! A to mi hovoríš len tak,medzi rečou?"

,,Ničoho sa neboj , srdiečko. Všetko mám pod kontrolou." Čarodejník sa zachichoce

azačnemávať rukami vo vzduchu, ako to mávo zvyku. KráLovná si užzvyk\a,že sa Čarodej-
ník správa ako šialen;i. Čarodejník si upraví oblek z fialovej kože a zaéne pobehovať hore-

dole po komnate. ,,Vymyslel som dokonal;il plán, srdiečko.

Aj keby sme nedovolili Princeznej utíecť, za Cisárovho Syna sa nikdy nevydá, čo zna-

mená vojnu. Alebo!
Necháme Princezn utiect', čo sa nám aj bude hodit', pretože sa na scéne onedlho obja-

via dve te]'á,.Í

,,Vóbec sa mi to nepáč i," zamltmle Kráťovná a začne si rozpletať zložity učes a uvoťňo-

vat' kotzet, Na Čarodejníka nedb á., poznáho už dlho.

,,A to ešte ani neprešlo to najlepšie," žmurkne na ňu a pokračuje, ,,musíme nájsť Synovi
nov snubenicu a ked'že Princezná jejedináčik, ostávaš v hre len ty, srdiečko."

,,Ale ja predsamanžela mám." Kráťovná sa zamrači. Niekolko sekťrnd ostan na seba

mlčky hťadieť, ticho naruša len ohník praskajuci v kozube. ,,Nie, to neurobím," povie s hró-

zouKrál'ovná. Čarodejník sa zoširoka usmeje.

,,Nemáš na v}ber , srdiečko"' odpovie jej sladko a v zlatych očiach sa mu mihne šialen-

stvo,

,,Nezabijem svojho manžela! Nezavraždim predsa Král'a|," zvrieskne hystericky a chytí
sa za hrudník.

,,Ale no, nerobme z toho také drahoty. Ty nemiluješ jeho, on nemiluje teba. Čo je jeden

život - hoci kráťovsk - v porovnaní s miliónmi životov premrhanymi vo vojne?"
Kráťovnej sa zakr ti hlava, je toho na ňu privela. ,,Cisár s t m nebude suhlasit'. S man-

želstvom s Princeznou sťrhlasil len preto, lebo by mohol oboch mladych manipulovat'a do-

siahnut'svoje ciele, Keď sa vydám za jeho Syna ja... nie, nepredstaviteťné."

,,Obávam sa, že práve pre tento dóvod nemóžeme dat' Cisárovi možnosť protestoyat'."

Čarodejník sa opáť šialene zachichoce. Kráťovná na neho bezducho zazerá- pohfad má

prázdny ako ryba. Čarodejník si prejde prstom po hrdle atvár mraští do groteskného škrnu,

až zvesi hlavu medzi plecia.

,,Prečo to robíš? Prečo si práve teraz tu? A nehovor mi, že rni chceš pomócť." Král'ovná

sa postaví z kresla a narovná si chrbát. Aj unavená a dopoly vyzlečenávyzerá kráfovsky -

krásna, no vyžaruj e z nej moc.

,,Oh, srdiečko. Nezabr]rdaj na to, čo si mi sťribila, keď sme sa prv krát stretli." Čarodej-

ník sa zoširoka usmeje aukáže aj zuby. Pornádlí si ruky a prejde k balkónoúm dverám,roz-
hrnie závesy. Na kamenn d|éňku dopadne tieň nízkeho mvža v mesačnom svite.
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rral'ovnátam ostane stát'ako obarená. Nezab daj na to, čo si mi sl' bila, ked'sme sa
: ,,,. .-",jr .stretli, rezonuje jej mysl'ou.

..Okolo polnoci bude Princeznázahradbami kráťovstva. Dovtedy by si mala zartadiť,ěo

.,e ileba,"

..Čo bude však potom? Čo ak sa Syn nebude chciet'so mnou oženiť? Veď mu plánujem

zay-raždit' otca! A čo ak Princ eznil chYia a nejako presvedčí ostatnych o svojej nevine? Čo
budem robiť potom?!" Král'ovná to užviac neznesie a zosunie sa na zem. Jej krásne a drahé

šaty zašuštia pri dopade na chladn mramor.

,,To budeme riešiť, keď to budri naše aktuálne problémy, srdiečko. Teraz šup-šup! Do
práce! Máš toho veťa na starosti."

,,Ako si povedal, nemám na v ber," odvrkne znechutene Kráťovná. Ešte stále je otočená
Čarodejníkovi chrbtom ,terazhl'adí do tancujucich plamienkov v kozube.

,,Ó, ale nie. Vždy máš na v ber najmenej dve možnosti. Terazje to buď ta, ktoru ti po-

nťrkam ja, alebo..,"

,,Vojna," dopovie zaneho a Čarodej nikzmtzne v oblaku fialového dymu. Kráťovná
ostane sediet'nad|é ke s pohl'adom upret}m naplamene, kloré sajej odrážajivtmav}ch
očiach. Vo vnťrtri je uplne prázdna. Nevie čo je to za príšeru, ale jedno s určitost'ou vie - ne-

dovolí, aby ďalšianezmyselná vojna zničila d'alšie životy, tak ako sa to stalo jej.

Keď hodiny odbtlťr jedenást', Král'ovná sa preberie ztranzu, pozviecha sa z dlážky
a prejde k písaciemu stolu, otvorí prv zásuvku aztajného dna vytiahne nalešten dliku. Poti-
chu odíde z komnaty.

Do Kráťovej izby nevojde hlavn}mi dverami, pri ktorych stoja stráže, ale tajnjlm vcho-

dom skryt m za gobelínom. Tajné chodby spájaju izby najdóležitejších členov kráfovskej ro-
diny a služia ako ťrniková cesta v prípade nebezpečenstva.

Nečujne vojde dnu - šaty a topánky nechala vo svojej komnate. Po špičkách prejde ku
Král'ovi spiacom na posteli. Cezťažky záves dnu preniká pásik striebristého svitu, ktory dos-

tatočne osvetl'uje Kráťovu izbu. Král'ovnázastane na kraji postele apozrie sa na svojho man-

žela, ktory zaspal nepokojnym spánkom - hovorí zo sna a na čele sa mu perlí pot.

,,Je mi to l to," zašepká a dotkne sa jeho hrudníka . KráT však otvorí oči, ale pokym sa

stihne zorientovat' a zaostrit', Kráťovnina ruka mu vnikne do hrude a Kráť zalapá po dychu.

Snaží sa nahmatať Král'ovninu ruku, aj ju nájde, ale je už neskoro. Král'ovná trhne rukou sme-

rom k sebe a Král'ovi unikne bolestny ston, Kráťovná v ruke drži žiariaci predmet, ktoqi jej

zlovestne ožaruje tvar. Predmet pulzuje ažiari, Kráťovnina tvár sa objavuje a znova mizne
v tme.

,,Mrzí mato," povie Kráťovná so slzami v očiach. Síce ju kráťnikdy nemiloval, bol
k nej vždy láskav a daljej takmer všetko, po čom kedy tiňíIa.

Král'ovnánarazzovrie oči aj pást's Král'ov m srdcom, drviac ho na prach. Kráť vyp-
leští oči a chytí saza hruď na mieste, kde byva srdce. Chce vykríknut',ale Král'ovná ho kúz-
lom umlčí. Preto sa s Čarodejníkom tak dobre pozná- učil ju používať mágiu.

Mrtvy muž tupo dopadne spát'do postele a Kráťovná vysype prach do vrecriška. Zatlaěí
Kráťovi oči. S pridusen m plačom odíde rovnako, ako prišla.

,,Neprípustné!" vybuchne Cisár. Tento vychudnuty sivovlasy starec na Kráťovn,úužna-
vrieskal dosť. Sedí na drevenej stoličke v sieni Rady, kam ho dala Královná zayolat' a
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*-- :_: * 3 neostane tu kameň na kameni, to vám prisahám!" zvrieskne znova Cisár a začne

. _-1,.;;'. ienže Cisárovi nikdy nebolo sudené opustiť tri sieň.

Kral'ovná pošle svoje stráže preč, takže v miestnosti ostane sama s Cisárom ajeho
jr, omi strážcami. Mávnutím ruky zneškodní jeho ochrancov - ich vlastné meče sa samé

i znesu so vzduchu a zabodnťr sa ich majitel'om do brucha. ,,Bosorka|." zvrieskne na ňu Cisár

a vrhne sa k dverám, ktoré sa mu zatresn pred nosoln.

,,V-vy, vy netvor! Mali by vás všetky upál..." nestihne dopovedať Cisár,pretože Krá-

l'ovná zovrie rukuv koženej rukavici a Cisár sa začne dusiť. Král'ovnázdvihne ruku a Cisá-

rove chodidlá sa odlepia od zeme. Uvol'ní stisk a podíde bližšie k mužovi. Odpťuje si.

,,Tak ch ako vy by mali upal'ovat'na hraniciach. Nenažranych, po moci bažiactch na-

ničhodníkov, ktorí si myslia, že im patrí svet!" zvolá Královná av druhej ruke sa jej za-

bleskne d}ka, ktorá vo vzduchu opíše dokonal;yl obluk, Cisárove zreničky sa rozšíria a jeho

habit zaleje šarlátová krv.

,,Otec?" V druh ch dverách sa objaví tvár mladého mťza. Je to Cisárov Syn.

král'ovná sa šokovane obráti.

Chlapec s mraziv m pokojom podíde k umieraj rcemu otcovi, ktory k nemu naťahuje

zakwavenťr ruku, druhri si pritískanaroztezané hrdlo. Kamennťr dlážku za1rieva rubínov} ko-

berec.

Cisár zamrmle niečo nezrozumitel'né, ale Král'ovná má pocit, akoby povedal. vylieč ma.

Syn si kfakne k otcovi a pohladí ho po vlasoch, potom luskne prstami. Cisárovo telo za,

chvátia plamene, ktoré sa začnir rychlo šíriť po celej komnate - pohltí dreven} nábytok

a tkané tapisérie ako lačn;i démon, pred ktorym niet ťrniku.

Královnin šok sa zmení na prekvapenie a napokon na porozumenie. ,,Taktiež ovládaš

mágiu."

,,Áno. Otec ma zneuživa| a preto chcel aj vaše kráfovstvo - kvóli mágii. Počťrval som za

dverami a sťrhlasím so zmenou v dohode."

,,Vážne?" KráLovná si nedokáže pomóct'arozosmeje sa. Plamene zachvátili všetko na-

okolo, len okolo nej a Syna ostal nedotknut kruh,

,,Yážne,nikdy som sa nechcel oženit's Princeznou, nikdy som ju nemal rád. Na druhej

strane ry si rovnakáako ja. A vždy ma k tebe ťahalanevysvetliterná ť6žba." Syn podíde bliž-

šie a položi Kráťovnej ruku na hruď. Ona však pokojne stojí a čaká. Urobí to. Nebude jej va-

diť, keď jej teraz vytrhne srdce a zabljeju, nemá už čo stratiť,

No Syn jej nesiahne do hrude, ale chytí juzaprsník a pritisne sa k nej bližšie. Zdvihne

pohl'ad apozrieKrál'ovnej do očí, v ktorych sa odrážajirplamene víriace okolo nich.

Syn má oči modrozelené ako oceán a vlasy čierne ako uhlie, pokožku tmavu s malymi

pehami na lícach. Postavu nemá ažtak mocnri, akoby sa na riadneho muža patrilo, no nie je

ani príliš chudy. Nie je až o tol'ko mladší než ja, preblesne jej v prťrde hlasnych myšlienok.

Syn nakloní hlaw a chytí Kráťovn za driek, pritiahne si ju k sebe bližšie a keď sa ich

telá zrazia, Královná sa poddá a vnorí sa do ohnivého bozku. Ochrannábariéra okolo nich

spadne a zachvátia ich plamene, no neub\ižia im, pretože vášeň, klorá im prudi v žílách, je že,

ravejšia než akykolVek pozemsk} oheň.

***
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.,;.'artdim ju. NENÁVIDÍM JU!" za|<rtčizifa|o Princezná. Jej v krik sa odrazí od

j:-;. xamennej steny.

..,ch. vžznova? Nenechaj sa ňouviac zlostiť, nestojí títo zato, miláčik," odPovie jej

- :_; \atočí k nemu hlavu a zahlaďl sa mu do očí. Su sivé, no nie ako burkové mračná, ale

.:,,j: ako ortut' s malymi čiernymi fliačikmi.

Spoznali sa krátko po princezninom ťrteku - terazje tomu uŽ viac ako rok. Práve utekala

::ed Krá1,ovnin mi vojakmi, keď stretla Princa na v prave. Bola to láska na PrÚ Pohlad, ako

:r,l br-r-a v rozprávkach. princ Princezn zavíedol do svojho kráťovstva, SkrYtého kráťovstva

hlboko v horách, na ktoré si spomenul už len málokto. Tam mali aj svadbu.

..Nedokážemto. proste ju nedokážemnenenávidiet'. Yzalami vŠetko: otca, trón a aj Po-

r est, t\.m, že namňa hodila dve vraždy. Musím sa vrátiť domov." Princezná zoskoČÍ z Pohodl-

neho kresla a zamieik dverám, ale Princ ju zastaví a ona narazi do jeho svalnatej hrude.

Zdvihne hlavu apozrie do jeho zamraéenej tváre.

princ má ostré črty tváre a špicatťr bradu porastenri strniskom, gaŠtanové vlasY má

nakrátko ostrihané. ,,A vari ti tu nie je dobre? Nepáči sa ti tu?" splita sa jej láskavo az|ahkasa

pobozkajri, princ miluje princeznri každou bunkou vo svojom tele.

,.Necháp ma zle. Tvoji rodiěia aj dvorania sri veťmi milí a som im nesmierne zaviazaná

za to,že mi ponukli toěisko , a|e zabíja ma, keď viem , že ja si tu lehním na Pohovke a medzi-

n,m sa moja macocha vyval'uje na tróne, ktory jej nepatrí."
princ si omotá jednu z princezninych bledoružor ch kučier okolo prsta. PáČia sa mu jej

nezvyčajné vlasy. povedala mu, že prqilkrátto urobila, aby nahnevala macochu. OdvtedY si

farbí vlasy pravidelne. Chytiluzaruku a odpovie jej: ,,Rozumiem. Ale nemÓŽeŠ Predsa len

tak napochodovať na král'ovsk} dvor a všetkym povedať,že Kráťovná klame."

,,A ěo ak áno?" ozve sa hlas z druhej strany miestnosti. Princeznása strhne a uvidí

v kťrte sedieť malého mllža, popíjajuceho čaj zrozbitej Šálky, ,,Mám pre teba Ponuku, sr-

diečko." Čarodejník sa šialene zachichoce.

Niečo nie je v poriadku. Princeznása obzrie spat'na svojho manŽela,lenŽe ten ostal stáť

ako zamrazeny.,,čo si s ním spravil!" vykríkne Princeznáa schmatne Prvri Vec v dosahu-

- zlaý svietnik,

,,Ale ntč, srdiečko.Keď odídem, bude zas ako predt m. Nemyslel som, Že bude s mojou

ponukou suhlasiť, takje lepšie, že ju nebude počuť."
princezná zaklipká očami a postťrpi o krok vpred. V zelenenych oČiach sa jej zraéi

strach zmiešan} so zvedavosťou. Možno by mala zavolať stráže...

,,Móžem e sa dohodn t' na riešení fuojho problému. Ja ti dám nieČo, Čo ti PomÓŽe Pora-

ziť Krátovn a ty mi na oplátku niečo sl'ťrbiš, móžeme ta nazvat' láskavost'." Na Čarodejníko-

vej wári sa objaví očarujirci irsmev. Odchlipne si zčajuauk:áŽe navol'né miesto vedťa seba,

princezná sa pomaly približikvol'nému kreslu azložíruku so svietnikom, no nePustí

ho. Sadne si a skumavo si malého muža premeria. ,,Počirvam."

o niekolko dní sa princeznávydala na cestu domov. Išiel s ňou aj Princ, ktorému vŠak

princezn áneprezradila, akťr cenu zaplattlazamágiu, ktorá porazí Kráťovnťr. Cestovali mnoho

dní a keď dora zlli nadvor, panoval tam čuly ruch - kráíovská dvojica sa chYstala nieČo dóle-

žité oznámiť _ no dvorania sa nikdy nedozvedeli, čo im chceli povedať. Keď dav sPoznal Pri-

ncezn , vypukol chaos a Kráfovná povola].a stráže.
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?rrncezná sa snažila všetko vysvetliť a dokinat'svoju nevinu, ale márne. Nemala inu
- _:ost', len uvaliť kliatbu, ktorá mala Kráťovnu poslat' do vyhnanstva, kde by stratila čaro-
:;-:lu moc. Lenže Čarodejník Princeznťr oklamal a kliatba stiahla spolu s Král'ovnou aj.lu
, Princa.

Všetci sa prebudiav neznámom svete bezmágie, nepama.'aju si, kto v skutočnosti su
a odkial'pochádzajťr. Toto je ich príbeh.

,,Slečna, ale ja som si toto neobjednala," povie obéznažena avrátt pohárik na pult.

Petra sa zhlboka nadychne, vyčaruje ten najneirprimnejší ťrsmev aky zamestnanec do-

káže a začne žene vysvetl'ovať, že si objednala espresso macchiato - malé espresso s vrstvou
mliečnej peny navrchu , Lenže žena chcela ,,to kde je vefa mlieka a málo kávy", ěiže latte
macchiato.To, že si objednala nesprávny nápoj, junezaujímalo, uspokojila sa však s vieden-
skou kávou na ričet podniku. Stále platí zisada - zákazník je najhorší druh človeka vóbec.

Ked' o niekolko hodín Petra zavrie obchod, spolu s kolegom a dvomi brigádnikmi poup-

ratuju a ona uzavrle kasu, je maximálne fyzicky aj psychicky vyčerpaná. Ruky sa jej trasťr

viac ako zvyčajne, oči drží ledva oťvorené, podlamujri sajej kolená-to sťr dósledky toho, že
posledné dni robí bez prestávky.

Zamkne dvere prevádzky, spustí mrežu a vykročí smerom k autobusovej zastávke.

Kráča bezmyšlienkovite, zrak má zastren , akoby bola v sne.

Zastaví sa pri predavačovi NotaBene, ktorého už dóverne pozná, precl,ádza okolo neho

každy deň. Kupi si od neho časopis a nechá mu aj dva stravné lístky, ako to má vo zvyku.
Sama mápňazí málo, ale život ju naučil, aby sa podelila aj o to málo čo má, pretože nikdy
nevieš, kedy sa sám ocitneš v n dzi a budeš potrebovat'pomoc. No nemóžeš čakat', že od ves-
míru niečo dostaneš, ak si mu za celťr svoju existenciu nič nedal, len hrabal pre seba.

Na autobus dobehne v poslednej chvíli. Vozidlo je poloprázdne, čo je pre tuto večernri
hodinu typické, Petra si sadne a zahl'adí sa von oknom. Aj napriek tomu, že nesedí v nočáku,
nerozhliada sa po prepravnom prostriedku. Naučila sa nenadvázovať očny kontakt s podiv-
nymi indivíduami v MI{D.

Dievča vystupi na zastávke na znamenie a počká klim autobus odfrčí d'alej , aby mohla
prejst'cez cestu. Domov sa vyberie okťukou, pretožena ceste pred ňou stojí skupina mlad ch
v rastkov pod vplyvom a nechce sa dostať do nepríjemnej situácie.

Keď za sebou zamkne bytové dvere, konečne si móže vydychnut'. V bezpeči sa dostala
domov. Nie vždy tomu tak bolo.

Išla by si hneď lahn t', lenže nieko trikrát hlasno zab cha na vchodové dvere. Petra
spozornie,zhrabne zo stojanadáždnik a pozrie saaezpriezor na chodbu. Zamraěí sa. Posta-
vička na druhej strane opáť zaklope.

Petra si skryje svoju provizórnu zbraň za chrbát, odomkne dvere a otvorí ich,

Vo dverách stojí maly chlapček, móže mať niečo okolo šesť rokov, má strapaté hnedé

vlasy a štrbav! smev. ,,Ahoj, volám sa Sebastián a som Kráťovnin syn a mama hovorí, že
som tvoj brat," zaspieva chlapča.

,,To musí bť nejak omyl," odpovie unavene chlapcovi a začne zatvárat' dvere, ale
krídlo dverí narazi na prekážku - dámsku topánku. Petra si vzdychne a znoya pooťvorí dvere.

Chlapček neprišiel sám, stojí zaním mladá žena s dlhlilmi tmav}mi vlasmi a hlbo mi, tma-

vYmi očami. Oblečen má lekársku uniformu.



Matej Mikula, Be

, :-,, eče:. r olam sa Kami|a amožno to bude zniet' šialene, ale musíte ma vypo-
-"_ -;-]3 1t]\ ortt'žena menom Kamila. Petra sa oprie o dvere a pošucha si čelo.Užle zby-
-- : - _ l.:_'i ek predstrerat',

._:.-,j'te dnu. ycl,še yeltčen.sh,o," Petra sa otočí a dvere nechá ofuorené. Sebastián sa

],. ]. :: inamu. ktora tam stoJÍ ako obarená, no potiahne ju za ruku a spoločne vojdu do Pri-
- :;::_]j]t] OrtikU

..iirir. takže al tebe sa vrátili spomienky." Kamila sa snažinadviazat's Petrou rozhovor
. :.i: .r.lbirrat' to trápne ticho. Sedia oproti sebe v maličkej kuchynke, Sebastián sedí mame na

:" _ .::aclr a hra sa s akousi stavebnicou. Petra im uvarila čaj a sebe kávu.

..Ano. teda 1,lastne nie. Je to komplikované," odpovie jej Petra nepriamo. Vstane od
sic,ia a začne sa prehrabovat'v skrinke s jedlom. Nedokáže sa na Kamilu pozerat'. ,,Krátko po
.tril-l. ako sme sa tu zjavtlt, prišiel za mnou Čarodejník a spomienky mi vrátil. Nebolo to však
z _ieho dobrej vóle, chcel len prehíbit' moje utrpenie."

..Hmm. Mne sa moje spomienky vrátili včera. Petra, pozri sa na mňa," požiadaju Ka_
nrrla. Petra vel'mi pomaly otočí hlavu apozrie sa na nevlastnri matku so synčekom na kole-
nach ..Nehnevám sa na teba. Rozumieš? Nehnevám sa, že si uvalila tu kliatbu. Viem o Petre
r šetko, pretože som Čarodejníkovi raz dávno pomáhala ttito kliatbu vytvorit'..."

,.Viem, povedal mi to." Petra nedokáže povedať, čo má od Kamily čakať. Nevie, či jej
móže verit'. Najhoršie je, že jej staréja - Princezná, Čarouného lesa -- jej pripadá na míle
vzdialené, akoby to ani nebola ona.Ťažko sa jej verí, že bola taká,aká bola. ,,Mal to byt trest
a príučka v jednom, aby som pochopila. Vytvorila si mi identitu siroty skrišanej životom,
ktorá žlje z ruky do ťrst a nemá na tomto svete nikoho. Gratulujem, odviedla si skvelri prácu."
Petra sa oprie o kuchynsku linku a ruky si prekríži na hrudi. Mal Sebastián zaspal, opierajťrc
sa o matkinu hrud'.

,,Pozri, všetko móžerne vyriešit', keď sa vrátime domov. Viem, ako zlomiť kliatbtl..."

,,To viem aj ja," preruší Kamilu Petra, ,,ale obávam sa, že ta nedokážem."

,,Prečo ti Čarodejník, mimochodom, teraz sa volá Martinko Klingáě, vrátil spomienky?"
Kamila prižmuri oči a pritiahne si zošmykujriceho sa Sebastiána.

Petra sa rozhodne povedat'Kamile pravdu: ,,Čarodejník si však za kliatbu, kloní som

PouŽila, vypjltal niečo nepredstaviteťné..."

,,Tvoje prvorodené dieťa,'o povie zaňuKamila a pohladí Sebastiána po vláskoch apráve
vtedy sa v Petrinej hlave rozsviett žiarovka. Musí si sadnit', aby sa nezosypalana dlážku.

Čarodejníkuzavrel rovnakťr dohodu s Kráfovnou, poznápredsa ten príbeh o mlynárovej
dcére, ktorá dajne vedela spriadať slamu do zlatych nití.

,,Keď mi Woj otec ponťrkol manželstvo zato,že mu aj natretí deň premením všetku
slamu na zlato a on sa tam zjavil, nedokiuala som odolať. Lákala ma ttňba zastaviť vojnu,
ktorťr rozpiíala ešte tvoja matka. Ako Královnáby som to dokázala..."

,,Moju matku z toho láskavo vynechaj," precedí pomedzt zuby Petra. Možno sa zmeníla,
ale stále má v sebe kťrsoček starého ja.

,,Dobre, dobre. Pozri, Princ jeteraz prekliaty spiacou kliatbou,takže prebudiť ho móže
jedine bozk od pravej lásky - od teba. Chápem, že mu potom budeš musiet' všetko vysvetliť,
ale možno nájdeme spósob ako zacltránit'tvoje diet'a..."
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"^\ieJa Som tehotná. Bola som tehotná, ked'som uvalila kliatbu a ked,že sa zastavil čas,:_::,_ :l.j.e Som tehOtná....-

Kamila si Pomasirule sPánky. ,,Aj tak musíme prelomit,kliatbu skór, ako sa Klingáč do_- :, Z3 Sa mt rratili sPomienkl'. UrČite nás sem odvliekol pre nejakli dóvod. Akonáhle bude. :--: n-sl' :'-'j Prť]t]rnena, \Tatl sa mi aj mágia a móžem nás pred ním ochrátit,,ale ked, sa dozvi e, že],-. s3 stret]l \echcem na to ani pomysliet'...
?etra naii]onr hlaru a lepšie si prezrie Sebastiána. ,,Je tvoj a Synov syn, však? To ste

: - , 3,. ',-iec1 oznamlt' dr oru- ,1e tak? Ale ako je moŽn é, žezostarol, ked, sa čas zastav il?,, Až,:]:z z;raJnu r šetkl, skladačkt,a t,\tvoria plny obraz.
"-{no, PoPraYde, teraz.le Sebastián Cisárov Syn... Áno, chceli sme ho predstavit,podda_j nrs,\

._--__ '-, 'reco 
on Starne a lnv nie? Neviem, ale určite v tom má prsty Klingáč... Kamila vstane- }-::slian sa PretoČÍ v je3 náruČÍ, matka mu spojí ruky pod zadkom a on ju chytí zakk.::::, ]roslm t'a, Musime Kliatbu zrušit', lebo inak... Inak Klingáč zariadi,aby mi urady zo_

: -: :":,a " Po líci sa je3 skotul'a slza. Kamila možno žila takmer sedem rokov v klamstve,: ; : ]"- : . elk- na 1ej sYnČeka s skutoČné - spomienky na rastťrceho synčeka, smejťrceho sa,

,-;::- :ichne Pn srdci. Ak sa nieČo naučila počas svojho pobytu v tomto zvláštnom:' -'; ];Z :lagle,Je na Čase to dokázat'. ,,Dobre, prelomíme kliatbu," povie napokon aKamila-' '- :'JZ:e s ul'avou, ,,A nedovolíme KlingáČovi, aby nám zobralnaše deti,.. dodáa objímer: j ::,, ,astnou matkou a nevlastnym bratom,

R,ano iŠli hned' do nemocnice. Kamila má našt'astie auto, takženemusia íst, autobusom.
, :: zz se'Jta r- aute, Petra si sadla dozadu k Sebastiánovi, nieže by nechcela sediet, s Kamilou
" ::eJu, uŽ k nej nePocit'uje takmer žiadnu zášt',ale chce lepšie spoznat, svojho brata. Koniec
"J ]'--u]\ , r'Žd}' chcela s rodenca. Rozpr ávajusa o superhrdinoch a najmá o Sebastiánovej no_,, 

;_; za]'ube - gréckej mytológii.
Kamila zaParkuje na sluŽobnom parkovisku a ked'že je lekárka, nie je problém prepašo_

"at'Petru na oddelenie anestéziológie a iníenzívne.1 medicíny. okamžite ju zasiahne typick.nemocni čny zápach dezinfekcie.

"Peter Princ je medicky u kóme, ale v skutočnosti to.je spiaca kliatba,..pošepne jej poti_chu kamila počas toho, ako prechádzaj oddelením.

"Peter Princ? Nedali ste si vel'a námahy pri vyml šl'aní mien, ked, ste s čarodejníkomrTtvárali kliatbu," odfrkne si Petra Aj jej meno je smiešne: petra princeznová.

"V tom Čase si Princa eŠte nep oznala, do kliatby ho musel pridat, čarodejník. A dobreVieŠ, Že menámajri velkri moc, preto si naše skutočné menáuchovávame v tajnosti...
"Ked'Že ste kliatbu vYtvárali ešte predtym než som spoznala princa, ako by som ju zlo_mila, keby si ju uvrhla ty a bola by som tu sama?..

"Hmm, uŽ sme tu," Kamila uhne pohl'adom. Zastavia pri dverách s číslom 7. Netvári sa,Že sa chYstá zodPovedat' Petrinu otázk u, takžedievča len prevráti očami a vojde dnu.Izbaje obYČaj ná * biela a sterilná, páchnuca po dezinfekčnlich prostriedkoch. Na jedinejposteli leží mlad , muž, má zavreté oči, spí. Pri jeho posteli pípa EKG.
Petra sa Postaví na kraj nemocniČného lóžka a zaváha. S radost,ou prebudí svojho princa

z Čarovného sPánku, lenŽe on bude mat'milión otázoka ona sa nevyhne tomu a bude mu mu_siet'vŠetko Prezradit'. Aj to, akri vysoku cenu zaplatilazakliatbtr, ktorá ich sem dostala.
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í Kamila ostane sáť opodial, Sebastiá.Lrr ju objíma okolo nóh. ..A princ pobozkal pri-

I nceznú, ktorá sa prebudila z čarovného spifurku," zašteboce malý Sebastián a Petra sa neubráni
usmevu.

,,Lenže v tomto pdbehu zachraňuje princemá princa. Lúbim t'a," pošepne Pnncovi do
ucha a pobozká ho na pery. Miestnostbu preletí statický 1íboj a Princ on,ori sir,é oči,

.,Moja mágia!" zajasá Kamila a v dlani jej zatancujú červené iskr1,. ,,Vracia sa!"
Kým sa Peter posadí, než sa mu stihne Petra zavesiť okolo krku, po§ým Kamila lyslovi

pn,é ochranné zaklínadlo, všet§ých v miestnosti obali fialová hmla. Mihom oka všetci
zmizni, až na nízkeho muža stojaceho vo dverách, ktorého si nikto nevšimol. Mužík sa šia-
lene zachichoce a áktiež zmizne vo fialovom opare. Bol to Martinko Klingáč.

Keď sa Peter prebral z čarovného spánku a uvidel svoju lásku, srdce mu bilo ako zvon
a nevedel sa dočkať toho momentu, keď ju vezme do náručia a pob ozká. Lenže loým stihol
čokol'l,ek z toho urobit', obalil ho fialový mrak a znova stratil vedomie.

Teraz sa nachádza v tmavej jaskyni osvetlenej fakl'ami. Je pripútaný k stene že|enrými
okovami. Do zápástí sa mu zarezáva surové železo. Vedl'a nehoje rovnako pripútaruí aj Ka-
nila, Je tam teplo a smrdí tam sira s qíraznými bylinkami - §piclcý ápach čiernej mágie,

Víjav pred nimi naháňa hrózu - do kamennej dlážky je vyryfý trojuholnik s vpísanou
]tružnicou. V jednom vrchole leží Sebastiárr a v druhom zas Petra. Treti vrchol je prtí,zdny. V
strede každej strany je umiestnený kamenný stól - na kždom stole leží niečo prikryté tenkou
plachtou.

.,Á, náš Princ sa zobudil," zachichoce sa Maňin Klingáč a zlovestne si pomádlí ruky.
Peter sa vzopne, ale okovy ho nikam nepustia, len sa mu hlbšie zarežú do mása. ,,Čo

chceš? Prečo si nás sem zaviedol? Hovor!" vyzve ho Princ a Martinko Klingáč mu s radosťou
l vhovie.

Porozpráva mu všetko - to, ako stíatil svoju rodinu, pretože si musel vybrať medzi

_ mi, ktoqich miluje a mágiou, to ako pomohol Mlynárovej Dcére s pradením slamy, ako
v nej objavil ěarodejnicky talent a začal ju učiť. Vysvetlil mu, že to oni dvaja vytvorili
kliatbu, ktoru potom ponúkol Princeznej. Keď Klingáč Petrovi povie, za aká cenu, nechce mu
to uveriť.

,,Klameš!" zahučí naň. ,,Ty luhár, naničhodník, pačmaga, čvarga..." Petrovi pomaly do-
chádzajú publ ikovateťné výrazy.

Martinko Klingáč sa zatvári zranene - tváLr skruti do bolestnej grimasy a chyti sa za
srdce, ,,Oh, som dotknutý. Ale čo keby ti to potwdila tvoja milovaná?!" Luskne prstami
a Petra sa preberie, posadí sa. Nikto nemusi nič hovoriť, okamžite jej jejasné, čo sa deje.

,Áko si mohla?" spýta sa jej Peter a zruinuje ten vetchý doměek postavený zo sebak-
lamu, ktoqý si Petra vybudovala vo svojom vnútri.

,,Ja ti to lTsvetlím..." nedopovie, píetože Peter sa na ňu pozrie ta\ým bolestiv,ým v,ýra-

zom, ktoqý ju zasiahne ako bodnutie do srdca. Ostane tam nehybne sedieť - Klingáč ju zne-
hybnil kúzlom. Peter odvráti tvár.

Medzičasom sa prebrala Kamila. ,,Martin, povedz mi, že toto všetko nie je kvóli tomu
nekomantickému íituálu, s ktoným si raz prišiel za mnou," opýta sa ho potichu IGmila. V jej
okovách prudi čiema mágia, ktorá jej bráni čarovat',

I
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Martinko Klingáč sa jej otočí chrbtom a vykročí k voťnému vrcholu trojuholníka. ,Raz
Som ho vyskušal. lenze r,Čarovnom lese nie je dostatok čiernej mágíe,takže som sa musel
presunut'do Svetabez mágie. VieŠ prečo sa tak nazyva? Ona tu mágia existuje,lenže je
uzamknutáak dispozícii tu máme len jej maličké množsfuo." Martin Klingáč sa postaví do
vrcholu ritvaru a ten ce|y zahorí zelenkav}mi plameňmi. Otočí sa smerom ku Kamile a v
oČiach sa mu zaleskne šialensťvo. ..Stratil som manželku, syna a nenarodené diet'a. Mám ich
tu a mám tu," ukáže na kamenné stoly, ",amám aj duše, ktoré nahradia tie ich v Podsvetí."
Klingáč tlesne rukami a plamene vvšl'ahnu do dvojmetrovej vYšky. Nízky muž začne recito-
vat' zaklínadlo pre vypustenie te; najčernejšej mágie do Sveta bezmágie,

,,Musíme niečo urobit'!" okríkne Peter Kamilu. Síce k zlo, ktoré jej nedovolilo čarovat'
uŽ nefunguje, pretože Klingáč sustred'uje všetku svoju mágiu na to jedno zak|inadlo, Kamila
stále nedokáže použit'žiadne kuzlo. Mágia v tomto svete funguje inak.

Vtom sa stane niečo nečakané, všetky fakle explodujťr a ich putá sa otvoria a obaja sa
zošuchnťr na zem. používa mocné otváracie zaklínadlo, ktoré otvorilo všetko naokolo, zauva-
žuje Kamila, no jej pozornosť up ta ohniv} trojuholník.

Ozve sa v}buch a celou jaskyňou zatrasie - v strope jaskyn e sa zjaví masívna trhlina
a odhalí nočnri oblohu bez hviezd zaplaven mesačnym svitom. Klingáč padne na kolená
a zeleny oheň so syčaním zhasne. Kamila sa okamžite sa rozbehne k Sebastiánovi a odtiahne
ho, čo najd'alej od epicentra čiernej mágie.

V strede geometrického obrazca sa zjavi tvor - akysi démon bez jasného tvaru - slizké
chápadlá sa mihajťr na všetky strany, niekde v strede tej masy je telo a hlava. Démon hlasne
zaŠkreČÍ a vrhne Sa na Klingáča - len ho oňuchá, odfrkne si a vrhne sa na Petru v bezvedomí.

,,NIE|," zakričí Petertak hlasno,až sa celájaskyňa otrasie. Démon sa zastaví na po-
lceste, zavetri vo vzduchu a zachichoce sa. Na chápadlách sa vymrští do vzduchu, preletí tťr

vzdialenosť k Petrovi a vrhne sa neho. Kamila s hrózou sleduje, ako sa netvor prisaje na Petra,
chápadlami mu vnikne do st, až cely zmizne v Petrovi.

Jaskyňou otrasie hystericky žens il v krik, ale nepatrí kamile. petra sa prebrala zbez-
vedomia a videla, ěo sa stalo.

Peter sa začne metať ako pri epileptickom záchvate. Oči sa mu prevrátia, vidno mu len
bielka, ktoré sčernejri. Triaška zaraz prestane a Petrove oči opát' nadobudnri sivri farbu, ale je
v nich nieČo temné, zlé. Peter sa kruto usmeje, v očiach sa mu zaleskne temnota. Luskne prs_

tami a všetkych v miestnosti obalí čierna hmla, ktorá ich prenesie nevedno kam.

Takto sa končí príbeh o Princeznej, ktoú sazačaljej odmietnutím vydat' sazaCisá_
rovho Syna. SÍce stratila otca a král'ovstvo, no na druhej strane spoznala svoju pravri lásku.

Pár rokov prežila ako Petra Princeznová vo Svete bez mágie, kde pochopila všetko, čo
sa ju macocha snažila po celé tie roky naučit'.

Ako budeš, milli čitatel, hodnotit' konanie t}chto dvoch hrdiniek, nechám už natebe.
Zaber však do ťrvahy ich t'ažkir situáciu a najmá to, že boli manipulované skutočn m zlodu-
chom tohto pdbehu - Čarodejnikom.

Či sa Princeznej podarí vyslobodit' Princ a z pazurov čiernej rnágie a či je ich láska dos_

tatočne silná na to, aby obstála všetky nástrahy a prekážky, ktoré ich čakajťl predqim než do-
siahnu svoj št'astny koniec, je už iny príbeh.

Koniec.
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