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Moje schodY do neba

Som žiačkou stredne'i školy V Lond.ne. Píše sa rok 1981, nedávno sa rozpadla skupina Led Zeppelin

kvóli smrti Johna Bonhama 
" 

.ui o..,u"n sa začína niekorko tlíždňov po tom, čo sa verejnosť dozvedela

t to smutn spráVu.

,,PánJohnson?..podídemkukatedreaukážemučitelovimapuÁzievmo.jomzošite.Rukamizrazuvyletía
strelí mu zaucho. Zaucho? Áno, naoza.i som mu dala zaucho, Sama tomu nemóžem uveriť, Dá sa tomu vóbec

uveriť? ! ved,som to nechcela. učitel na mňa vyvalí oči, akoby videI z Lochnesského jazera wliezať to Čudo,

,,čo- čo to má znamenať?!?!"

,,Ja-janeviem...prepáčte!,,|achcemenaseba.Nášučitel'jesíceveťmichápauaodoln.vočirn'strelkomvnašej
triede,aleuzna.jte,ked,niekomustrelítezaucho,nedávámzatolízanku.Stojímvedanehoavóbecnechápem,
čosomtourobila.A...znova!Znovatoschytáatentokrátpriamodonosa.

,,Donesmižiackuknižku!,,zrrjknenamňa.ldem.cestoukstolumiznovuVyletíneposlušnárukaažiackuknižku
mu hodí rovno do tváre.

,,Prepáčte!,'poviemasklopímoči.Triedaonemela.Ja-triednyoutsider,somudrelaučitera.Aon,červenrf'ako
paradajka,mipíšeoznamprerodičov.Asrjčasnema,,pozrf'va,,nanáVštevukriaditeÍovi.Takzatotoieisto
vyhadzov zo školy.

,,Pánučiter,nechajteju.Mánervykvólineiakeiblbejskupinealebočo.'.,',zachraňujektorsispolužiaksituáciu,
ktorá sa aj tak zachrániť n"aa. nl.i rto"rám áo sánky ho zložím na zem. cítim sa čudne. Mám asi strach, Nič

nevysvetrujem. Tu sa nedá naozaj nič vysvetliť,

,,A od riaditera pójdeš rovno k školskej psychologičke,"

-b



Sadnem si do lavice. Do konca vyučovania so mnou nikto neprehovorí, ešteže je to posledná hodina, Asi

sa ma boja, spolužiak má ešte stále nos od krvi. očividne by mi to vermi rád vrátil, ale asi má zo mňa strach ai

on. Po hodine odchádzam s pánom Johnsonom k riaditetovi a cítim, že ani on neobíde naprázdno. odlahlo mi,

nebol v kancelárii. Tak za}tra. učiteť ma ťahá k našej psychologičke. sedím pred ňou. Nikdy som ju nevidela

mračiť sa. Teda až doteraz... od príchodu do jej pracovne uplynulo pár minút a zatiar som stihla pokojne

rozhádzaťrodinnéfotografienastoleadiplomVyhodilaVonoknom.Konečnesomsadobrovolneusadila
v koženom kresle na kolieskach, prisunula sa až k stolu, vzala do každej ruky jedno pero, pritiahla susedné

kreslo a začala bubnovať. ,,nko sa máš?" Nič. ,,čo tvoji kamaráti?" Bubnujem d,alej, ,,Si spokojná vo vašej

rodine?,, snaží sa viesť rozhovor aj napriek tomu. ,,A dosť| Toto som ešte nikomu nepovedala, Von! Vypadni!"

Asi som ju nahnevala.

cestou domoV sa mi už nič nestalo. Bolo to naozaj zvláštne. Rodičia boli naŠťastie v práci, a tak som si

lahla do postele a zadíVala sa na moje plagáty. ,,Ako to? Je možné, že sa niečo také móže stať? Asi je, Som z toho

blázon. Som blázon? čo robíš ťom v mojej h|ave?" Ruka sa mi dotkne jedného z Plagátov. Led ZePPelin, A ukáŽe

priamo na tvár nebohého Johna Bonhama. ,,Íovyzerá, ako keby sa jeho duša..'nie, to je blbosť! AU!" dostanem

zaucho sama od seba. ,,žeby...nie, ja tomu neverím, také veci sa stávajú len vo filmoch", Au|" Ďalšie zaucho,

,,Takžemámtomuveriť?,.samasiprikývnemnaznaksúhlasu...tedaJohn...tedaia...,,Ach,čomámrobiť?Kam
mám ísť? Ved,ma pošlú do blázincaI John, pomóž mi!" vyzývam k pomoci moje podvedomie. Amoje ruky

automaticky píšu: Boleskine House, Škótsko,

čo to znamená? NebýVa tam náhodou...?! Prsty sa Vnorili do Výstrižkov z hudobných časopisov, Mám

to|Vedelasom,žekdesitotu.ie.PrifotografiizvláštnejusadlostistýmtonázvomtrónimenoJimmyPage.

Jd: ,,A prečo by mi malveriť?"

John: ,.Skúsiť to móžeš."

Ja:,,Toáno.Zopokusničnedóm',,Zadívamsaopijťnomojeplagáty,,,Prečosida!zauchonóšmuučiterovi?,'

John: ,,Nemóžem zo to."

Ja: ,,Nevedela som, že si taký bitkár..'" Chcela som vedieť' dko sa z toho vykrúti'

lohn: ,,Musel som si zvyknúť no nové telo,"

Jo: ,,Tdk to preto? To si si musel zvykať na nové telo prúve v škole na geografii? Veď ma vYhodia zo ŠkolY!"

John: ,,No dobre, prepáč!"

Jq: ,,Tak toto som chcelo počuť, oj keď mi to vermi nepomóže"' konečne som sa pousmialo,

popri tom, ako si balím zopár vecí do batoha, vediem dialóg s Johnom. všetko robím mechanicky, kráčam na

stanicumetra...Vybehnemzpodzemia,uháňamnastanicudialkoWchautobusov.Akbudemmaťšťastie,
o sedem hodín budem na mieste. čím viac premýšíam o tom, čo sa tu deje, tým Viac tomu PrestáVam rozumieť,

cesta autobusom bola nekonečná, Ale som tuI Boleskine House,



všetko je také, ako na fotografiách v časopisoch. zvláštne. zabúcham na dvere. Nič. zabúcham znovu, chvíťu

trvá , kým ich otvorí oN. Áno, naozaj. Predo mnou stojí sám Jimmy Page, Ani sa nehýbem a pozerám na neho s

otvorenými ústami. ,,Autogramy nedávam!" A zabuchne mi pred nosom. Znova zak|opem. ,,Tak čo,ie?!" povie,

ked'sa opáť ukáže. Moja drobná postava nezdvorilo vkízne dovnútra,

,,Potrebu,iem Vašu pomocl" Vyhíknem.

,,Ani lekcie gitary nedáVam. A teraz chod,!" DíVa sa na mňa ani nie podráždeným, skór celkom pobaveným

pohíadom.

,,Nie, počkaite, ia mám problém s vašou kapelou, ale neviem, či mi uveríte,"

,,PageyI Kde si?" ozval sa ten známy hlas z inej miestnosti. Ved,je to Robert...Robert PlantI Najradšei by som

jačala od vytrženia, ale to už by ma asi Page naozaj vyhodil,

,,Tak nichlo, čo chceš?" pozrie na mňa Jimmy, tentokrát už naozaj netrpezlivo,

,,No, ja...ja to skrátka nedokážem povedať tak, aby som pred Vami nevyzerala ako idiot. Asi sa budete čudovať,

a le... "

,,Poznám fanúšikov, mne už naozaj nič nepríde divné,"

,,Dobreteda,,.vydýchnem,,,...vmojompodvedomížijeduchvášhopriateraJohnaBonhama...'.

,,o.k., mýlil som sa... VoN!" zhúkne na mňa ako naša školská psychologička,

,,Nie,prosím!...jatomyslímvážne,'jehoduchmaovláda.onmipovedal,žemámprísťtu.Vrajmipomóžete...
Sledujem špičky zablatených tenisiek.

,,Chápem pubertu, ale sranda z mítvych sa nerobí!"

,,Ja si nerobím srandu!To by som si nikdy nedovolila, ved,vašu hudbu milujem! Potrebujem pomoc!"

,,Jimmy! .James Patrick Page! Čo sa tu robí?" S vážnou tvárou sa objavíJohn Paul Jones ,

,,Bože|To aj Vy ste tu? Takže sme tu Všetci! Asi som našla schody do neba!" Na tvári mám blažený úsmev, Po

chvíli sa otočím 5páť na Jimmyho, ,,pomocou mójho tela dal zaucho nášmu učiterovi, Je síce pocta zdielať telo s

niekým ako on, ale a.j tak sa ho musím zbaviť! Rozumiete?" Zrazu sa napriahnem a opakuje sa to, čo v škole,

Page dostal zaucho. ,,Tak Vidíte.,., to bol on!" Všetci to sledujú a neprestávaiú sa smiať na chudákovi Pageovi, Až

sa chytajú za bruchá, priznám sa, smiešne to,ie aj mne. zrazu sa mi v hlave rozsvietilo. ,,už viem, už viem, ako

vás presvedčím. Dokážem vám to! Kde sú bicie?"

,,Bicie?''

,,Áno, dokážem vám, že som John Bonham!"

Robert, ktoď nemá ani tušenia, o čo tu ide, utrúsi celkom komickú poznámku:



,,Nechcem nič hovoriť, ale nemalJohn Bonham fúzy?"

,,No táákI Prosím! Bicie !"

,,Dobre,,, pristane konečne page na mó! návrh. ldeme všetci štyria. John Paul otvorídvere Štúdia a Vojdeme dnu.

Robert Plant, JimmY Page, John Jones a ja.

,,No tak, John, teraz im to ukážeme," poviem si a sadnem za bicie. Prrn/krát v živote chytím do rúk tie drevené

paličky. A John už urobí svoje. postupne odohrám celé sólo. ked,skončím, všetci híadia na mňa, no nikto nič

nehovorí. Zre,ime mi konečne uverili.

,,To,..to nie je možné."

,,A čo ak cvičila?"

,,Necvičila. Aby to Vedela zahrať, musela by cvičiť toťko, že by mala svaly ako kulturista," pousmeje sa John Paul,

Robert si obzerá štúdio a so smútkom v hlase povie:

,,A viete, že mi to tu bude chýbať?" nešťastne povzdychne Jimmy,

,,Ale minuIosť nevrátiš," pridá myšlienku k tej nostalgickej chvírke aj Jones,

Je mi to tiež íúto. ked'to trápi mňa, nedokážem si predstaviť, ako sa móžu cítiť oni. Tvár mi zrazu rozjasní úsmev,

,,Mám nápad! Ale John Bonham bude musieť súhlasiť...

Tak a toto je mój príbeh. A teraz musím n/chlo končiť. Kde mám paličky? čaká nás koncert.


