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Dnes som tam bol znovu.

V tom zafajčenom bare, kton sa chcel tváriť, že je niečo viac.

Sedela tam aj ona, moja dnešná obeť. Aj ked'povedať niečo také, by nrohlo byť príliš surcvé.

A h|avne by to nevystihovalo podstatu toho, čo som jej mal urobiť.

Slová s ako orgiami. Treba vedieť, akrr na ne. Stačíjedna chybná frázal a veta má zrazu inli

vyznam, inli odtieň, stačíjedno chybné prehnutie a skladačka je nenávratne v háji.

Mala velké hippies náušnice, pretože si práve prechádzala fázou hladania samej seba. Boili iba

akrimsi farebnym vlikrikom do tmy, sk šerním, či práve tento íudsk, kom1lonent zapadne na to

správne miesto. V osemnástich je to medzi íud'mi bežné.

Bola učebnicovy príklad, bola dóvod, pre ktorri som drichal. U tak, ch ako ona to šlo najía|ršie.

Akoby príliš svietila"

Opatrne som presunul váhu na vratke.i barovej stoličke a odpil si ztmervého piva. Nenápadne som

sa otočil k dverám práve v okamihu, ked'vošiel mlad,i chlapec. Okamžite som vycítil, že prišie| kvóli

nej. Ani som sa na dievča nemusel otočitl, aby som vedel, že si v tom okamihu s časne uíahčene

vydrichla, detsky sa usmlala a hned'prešlil do nenápadného polorlškrnu, l<tory mal za ťrlohu l"nrobiť ju

jemne nedostupnou. To, že tento pokus ničil fakt, že prišla na stretnutie ;lko prvá, ju už netrirpi!.

Chlallec boi najviac o serlem rokov starší. Vlastne, zvažoval som, možrro by som skór mal 1lovedať,

žetobol mladrimuž.Trasuoddverí kjej stoluprešiel s smevom,akobytobolacielbvárovinka.Bol
to smev dravca. Leva, ak chcete. Leva, pri ktcrrom som ja bol hyenou. Prisadol si k nej, a v tr-rm

okamihu som o dvojicu stratil záujem.

Tieto schódzkysa ajtak vždyzačínali prodťa rovnakého, a musím povedať, že málo kreatívneho

scenára nejakého skrachovanca.

Taklí,m, ako sclti }a, aj tak stačí počkať. Úplrre ako hyene.

Dnes som mai beztak dlhri deň. Nlajprv,som bol v škole, potom v póroclnici s tym mladtirn oteckom,

neskór ma potrebovali v kostole a ten poobedňajší pohreb bol tiež ťažkri.

osobne dávam prednosť dňom, ktoré trávim v škole. Mladí [udia srj takí živí a kypiaci snarni! Až mi

ich je občas íuto. Ako tejto mladej. Alebo toho chlapca včera. Vo svojej podstate s vŠetci rcvnakÍ.

Nájdu si ideál a zťrfalo sa naň upn . Občas až príliš. A potom, potom priclrádzam ja. Zváčša

v kockovanej košeli, za tie roky si človek ;rredsa len vytvorí nejak, štl l. Hoci niektorítvrdia, Že

v minulosti to bolo iepšie. \/raj saká a tvíclo s klobtjkom mali váčšíšarm. l',lo komu na tom záleŽÍ? N
tak sme len akísi príživníci. Našou ulohou je splynriť, aby sme sa mohli dcstať čo najhlbšie, č,r

najn chlejšie.

,,Prinesiem vám ešte jedno?"

Malá blondína za pultont sa vyzlívavo usmiala a každému, kto nie je slr:pli, muse]o byť jasné, že

pivo nie je všetko, čo mi pontika.

,H j, ešte jednc velké,"'zahundral som a d fal, že jej dám najavo svoj nezáujem.

Bola síce tak tuctovo pekná, no dnes som na ňu nemal chuť.

,,pekny náramok. Je vikingsk ?" spritala sa znovu a predkloniac sa nad pult, vystavila na obdiv svoje

prednosti. A že teda bolo aké.
prstami mi pomaly prešla po starom koženom náramku. lnštinktívne ma striaslo. Zvn tra bo]a totiŽ

prázdna.

,, Nie, je keltsltri," povedal som, l<onečne opátujtic jej pohíad.

Línie r n vypálen ch do kože sa pomaly strácali, no mal som ho rád. Pripomínali mi, ČÍm :ioíl1.
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,,A čo sa na ňorn !líše?"

,,Požierač snov," bez milrnutia oka som odpovedal a pohladil ryhy.

vrelo sa zasmiala.

,,To si si iba vymyslel. Som si istá, že vieš viac, ako ničiť sny."

,,Máš pravdu," prik, vol som, ,,ja ich skór zbieram."

Už dávno som pr!šiel na to, že ťudia nelradi veria pravde. Žilri si vo svojich malrich svetoch

a čokoívek iba trochu neobvyklé, čosi čia,stočne sa vymykajrice vŠednej kilŽdodennosti, okari'rŽite

odignorujri. Ak by som sa v tomto okamihu pred tou prázdnou sleČnou zmenil na jej matku, rrePrijala

by to. Snažila by sa sama sebe logicky odóvodniť, že pracuje uŽ dlho a proste ju nesPoznala, kaŠťať

na cel, náš rozhovor a skutočnosť, že na moje oslovenie sa odhodlávala ce|ri večer. To ma na Íudbch

fascinovalo. Aj po t\ich rokclch.

,,A nechcel by si nazbierať rrejaké moje?"

Neubránil som sa smev,u,

,,Luci, tebe už žiailne nezostali, niekto ma predbehol,"

Zalapala po dychu.

,,Odkiať vieš, ako sa volám?"

Nechcelo sa mi jej vysvetíovať, že ten letm, dotyk jej pokoŽky mi Povedal vŠetko. Mal som ju

prečítan , začínajuc jej predmestsllym detstvom, aŽ po jej predmestskri sťrČasnosť.

No nič sorn vysvetíovať nemuse[.

,,prečítal si si to i^ia menovke, vŠak?" zaŠvitorila s nervóznym smevom.

Vidíte? Jej mysel sa koncentrovala na t jednoduchŠiu, pre ňu pochoPiteÍnri Časť, nie na zvYŠok

vety. postavila predo mňa pohár a odišla rozniesť ostatné.

V in deň by som ju možno použil. Sex bol fajn, v tom som s Íud'mi s hlasil. No dnes to nebolo to,

čo som potreboval. Chcel s,orn len vybaviť, čo bolo treba a zaliezť domov.

Takí ako ja sa móžu snažiť, móžu nejaklirn spósobom zapadn ť, no nai;a nePrirodzenosťlŽdY

zvíťazí.ved, nernánne ani ernócie, dokážeme len odrážať tie cudzie. Napriek akejkoívek snahr: nie sme

íud,mi. Len s nimi existujeme. parazitujenre na nich a ich snoch a il ziách. ZberaČi sa dokonca ani

nezdružuj tak, ako iné antropornc,rfné druhy. Sme proste samotári. Nevieme Žiť s PrísluŠníkmi

vlastného druhu a ani s íud'mi. Nedokážu nás vziať medzi seba. lch prirodzenosť sa voči tomtl bráni,

akokoťvek sa ich sticit a iné zbytočné city snažia o opak.

Áno, boli dni, ked,ma z toho všetkého bolievala hlava. Bol to rozkošnri následok l'udskej btízkosti-

začal som sa na nich podobať" V tie dni som pozbieral príliš veÍa strateny,:h il ziÍ, Čo je rovnako

namáhavé, ako ich strácať. No bol to náš osud. Dóvod, pre kton sme Prišli na svet.

Doteraz si památám ten večer. Nevienr síce, odkiaí som priŠiel, no zrailu som Proste bol. l-en tak,

na chodníku. kráčal som, netušiac kam, a vo vrecku ma ťahali kťťrče od bytu, ktorého adresu som

nepoznal. Bezprizorne som sa nechal unžršať priestorom a v hlave som mal Prázdno. Sivrj hnrlu, AkobY

moja mysel,zostala na tom mieste, ktoré nroje telo už opustilo. Vonku bc,lo chladno, atramerttové

mračná sa v šer-e už už chys;tali povoliť, n{f, tento stav mohol vydrŽať hoc aj celri noc. Ukladal som

nohu pred nohou, až k,,im ma ten pohyb nezačal unavovať. Autá okolo mňa sa kamsi náhlili, no bolo

ich ove[a menej ako dnes. Ja som sa náhlil s nimi. Sila stáda,

predo mnou kráčal mlad, pár. Dievča v žiarivo žlt, ch šatách sa v chladnom vzduchu jemne chvelo

a tá slnečná farba ptitala moje novonadobudnuté zmysly. A ten jej smiech! KaŽdému bY sorr doPrial,

aby prvou vecou, ktrrrri začuje, bol jej smiech. Šie! som za tou Šťastnou flrlojicou aŽ na most"

A tam som ho videl. V tej špinavej večr=rnej šedi sedel na zábradlí a bol dokonale PokojnY'. CÍtil som

jeho pokoj, akoby bol mój vlastnÝ. opatrnre zdvihot ruku k svojmu klobriku a moju dvojicu Pcrzdravil,



Ani sorn nepostrehcl, Že som tam ]en tak zastal, na kraji chodníka, zabudn c na svojich dovl.edajších
sprievodcov.

A vtedy som konečne začal vnírrrať. Bolo to ako záblesk a moja myse[ tna konečne dostih|a.Zrazu
som uvidel Čosi ako závoj. Trblietalo sa tcl v šere, ktoré objímalo mesto. lrko odlupnutá vrstl"a sa to
pomaly zdvíhalo z toho muŽa. Tá nadpozernskosť ma ohromila a moja hrud'sa prestala zdvíhať.

Odvtedy som sa veíakrát pok šal zažiť. niečo podobné, no iné iltizie, krásne obrazy v ga!ériách či

dychbei, ce scenérie prírocly boli iba bohou náhradou.

V d'alšom okamihu som bol na moste :;ám. Muž zmizol. A jeho perleťo,uá vrstva sa skrr]tila do gule

vo ve[kosti mojej dlane. R chlo sorm prešie| k zábradIiu, no už bolo vidieť iba kruhy na hladine.

Jediné, čo po ňom zostalo, čo zostalo pc, tolkrich prežit,ich dňoch, bolar tá guíatá ,,vec", ktorá sa

vznáša!a vo vliške mojich očí.

Telom mi prebehla bytostná potreba, z falá trjžba vlastniť. Natiahol som k tomu ruku. Gul'a sa

zachvela a stala sa mojou s Časťou. Všetrrk zmátok a prázdno vo mne zapadli na svoje miesto. Stal

som sa zberačorn, zberačom ilrizií.

lludia ich denne strácali na milióny, a takí ako ja ich vpíjali do seba. Vždy sme cítili, kam treba ísť,

aby sme si mohli vziať, čo sme potrebovali.

!lrizie samé o sebe boli fascinuj ce. Dcrma, či na tom mieste, ktoré sont naz val domovo]T, som si

ich prehrával. Bolí nádherné a ohurovali ma. Chápa! som, prečo si ich [udia vytváraj , hocija som to
nedokázal.

Ale ako som neskór zistil, stráca,ť ich bola s časť dospievania. Toho snriešneho procesu, |<tor}i ich

vlastne iba zabíjal. A ked'bolo to, čo ich stretlo, príliš silné a oni stratili príliš veía il zií, maIo t,o pre

nich rovnako zničujrice následky ako ve|ká strata krvi. Vzdali sa a nechali svoju farebnrl nádheru mne.

Niekedy som mal dokonca pocit, že sny bo]i dóležitejšie ako krv. Bez nej človek zomre! oketmžite,

no tie prázdne existencie, ktoré som za tie roky videI, ma presvedčili, že iiivot bez nich je ovel'a horší.

Odkedy som dovoli! prvej splyn ť so mnou, sta! som sa závisl m. Podobne, aj ked'riplne irrak ako
íudia, som bez nich remohol žiť. Onri si ich, narozdiel odo mňa, dokázali rlanovo vytvoriť.

Občas mi blivalo zvláštne. Niekedy sorn mal pocit... prázdna. Prázdno sme cítiť dokázali. Z.,váčša to
bo!o v dňoch, kedy som musel zobrať Zlat . Tak som volal posledn iltjziu v živote, trj základn . Ttl,

po ktorej strate sa už nespamátali. Sktišal som im ju vrátiť, robil som, čo :;om vedel, párkrát :;;om sa im

dokonca prihovoril. No nenralo to zmysel. Bez Zlatej mohli pár okamihov jestvovať, v t ,ch chví[ach už

obyčajne pr dila mojimi žiIami, no bo!o ilca otázkou času, aby sa vzda!i. Bez Zlatej to jednod,.tcho

nešlo, nedala sa vytvoriť nanovo.

Lucia, tá dievčina za barom, svoju Zlat(l ešte stále mala. Bola síce vofáze, kedy sa to mohlo íahko

zvrtntiť, no na obe strany. Ťažko sa určov,alo, ako sa ludia zachovaj11. Čim bo!i prázdnejší, t nr boli

nevyspytateínejší, lebo ich telá potrebovali určitri hladinu il zií.

Z myš!ienok ma vytrhlo, ako nrri Lucia vzala spred ruky pohár, dávaj c si dobrlí pozor, aby sa ma

nedotk]a. Možno rr nej boIo viac, ako som si myslel.

Vytrhnuty z uvah som sa opatrne otočil a vide!, ako sa dievčina zdvíha.

Na dnes som mal síce dclsť, a]e tužil som ešte po tejto jednej. Niečo mi hovorilo, že je dóltlžitá.

Aj ked'sa už pomaly h!ásili známe bolesti hlavy, ttižba bola váčšia.

Pomaly som sa postavil zo stoličky a natiahol si sako. S platením som sa neun val. Aj tak si ma tu

nikto nebude do piatich minrit po odchode památať. Trest aj dar Zberačov. Pre íudísme exis,ťovali len

v danonr monrente, Možno to bolo preto, aby sme ich nedokázaIi oberať o ich ilrizie sami, svojím

konanírn. Ak by sme to vedeli, neovládli by sme sa. Tá sila, tá t žba, ktorri nás kedykoívek v s;trede

noci nritila opustiťposteílen preto, že pátnásťročná s]ečna sa niekdeopila a jejfrajer ju neclrTl, bysa



3re:a. ] ]: Š a :"isiva. Sta,i by sme sa al,:ousi podobou upírov. A nakonielc by sme možno zničili svet,
ktovie?

DievČaťu aj jej Čávovi som chvílu nech;rl a pred dverami sa nechal ešte up tať nástenkou
s Programom hudobn ch vyst penÍ. Nenral som čo stratiť. Aj keby som nechcet, našiel by sc,m ju.

vykízol som z baru a potichu zanadáverl. Drobn, dážd' mi nemohol ublížiť, novšetci ostatnívonku
boli znechutenÍ. Ani po tlÍch rokoch, alebo práve kvóli nim, som sa suges(:ii nemohol ubránit.
No vzáPátí som nadával znovu. Dievča oclišlo niekam autom. Cíti! som, že, nepójde o Zlatrj, ale
nemohol som si po;^irócť. strči! sorrr ruky do vreciek a kráčal.

Po ceste si ma naŠ!a jedna drobná ilrjzia. Bola žiarivofialová a ešte teplá. Natiahol som k rrej dlaň
a privinul siju ako mača. Pred očarni sa nti rozžiaril obraz.

Videl som d'alŠÍ Príbeh, d'alŠÍ krlsok cuclzieho života. Stará pani, asi okolo sedemdeslatky, sedela
v kresle a tihl'adne hribala Štrikovacími ihlicami. Pod rukami sa jej postupne pred!žova!jablkcrvo zelen
šáI. Vyzerala pokojne, ako tie dám1, z katalógov. Miestnosť, ktorá ju obkltlpovala, vyžarovala :osi
zo svojej rnajite i'ky. 3ol to ten duch miesta, skryt,i v rozdielnych rámikocl,r, pouktadan ch na
háČkovanrich deČkách. Akrisi odtlačok, ktrrr íudia nechávaj na mieste, kde dlhšíčas žijri. ldylku malo
kaŽdu chvíl'u nieČo naruŠiť. Tipoval som nejakri nečakan,i vpád osoby číslcl dva, no pred rozpť, lením
i! zie sa ozva] len elektricky zvuk zvončeka"

Niekde v konČekoch prstov som ešte chvííu po jej skončenícítil ten vnritornlí pokoj starej dámy.
Opatrne som nimi potriasoI a pokračoval v tme d'alej.

MÓj tieň ma srjstavne prenasledoval a predbiehal, ako som prechádzal okolo LED pou|ičn,ich támp.
Osobne som mal radšej t|e spred páťdesiatich rokov. Bozkávať sa pod ich tlmen,im žlt,i m svetlom
s mlad mi dievČatami bolo akési viac rontantické. Aspoň ony to tak cítili. A ja teda som jederr z t ,ch,

čo to dokážu postidiť, to mi verte.

Bolo zvláštne sledovad ako sa moje mesto za tie roky zmenilo. Skromné ulice kamennrich
obchodov ustupovali obrovsk,,im sk|obetónov m monštrám. Drobné štvrte oko]o parkov, tvcrrené
mal mi domčekmi a vóňou muškátov, sa iba v priebehu pár rokov zmeni|ina paneláky, akési
králikárne pre l'udÍ. DoČasnuo trvalé domovy nasiaknuté množstvom il zií ludí, ktorív nich žili svoje
malé Životy. Ak sa pre ilrizie nikto nedostavil, vybledli a vpili sa do priestoru. Vyprchané emócie,
odumreté k sky dušÍ, sa stávali toxick, mi. To bol dóvod, prečo aj nevnímaví ludia podíahli pocitu
lepkavej bezmocnosti na miestach, ak mi s nemocnice či cintoríny. To L,ol dóvod, prečo Zbrlrači
museli existovať. za všetkr m boli iltizie a sny. Hr bali svetom a točili na to najzraniteťnejšie
a najcitlivejŠie m iesto- podvedomie.

paradoxom bolo, že l'udia boli tt,m vnírnavejší, čím boli prázdnejší.

Raz, asi desať rokov dozadu, sorn na ulici stretol bezdomovca. Od straty Z|atej ho deliIo iba fíakaté
šteňa, ktoré za sebou vlieklo [av zadnrj nohu. Plnoštíhla pani, zad, chane kráčajtlca predo iTnou, mu

do starej šiltovky vhodila pár m!ncí. No ako parfum za ňou vial puch írjtosti, ktorej som neoclolal.
Zalovil som vo vrecku a z peňaženky plnej bankoviek, ktorti som objavi! pár dní po mojom zhmotnení,
som jednu vytiahol. Chlap sa na mňa najpnv usmial, no následne sa mu n,a špinavej tvári zračila hróza.
Potiahol si šteňa bližšie a nepočuteíne zasipel: ,,Ja viem, čo si zač."

Jeho strach mnou prechádzal pcr oktárrach a zase raz ma prekvapil roz:;ah ludsk, ch emócií.
Bankovku som necha! spadnriť do šiltovky a odkráčal som s davom. Nema] som chuť vysvetíovať, že ja

len pozbieram, čo l'udia sami ničia.

Neurobil som to ani neskór, ked'som si bol po jehoZlatri. MaIéšteňa odišlo k sok pred ni'nn. Ked'

som si k nemu prisadol na lavičku, ešte stále ho zvieralv náručí. Vonku bolo pár dielikov ortute
pod nulou, a ked'ho ráno našli, povedali, že príč|nou smrti bolo podchladenie.



rr .i]: :: ::-a, Nevedeli, ako sa na mňa so slzami v očiach otočil.
,,Bol . seiKo, ců sum mal,," zachripel. Z vrecka vytiahol bankovku, ktorti som mu pred pán clňami

d a rova l.

,,Na, vezmi siju spáť a vráť mi ho."

V tom geste bolo vŠetko jeho zrifalstvo. Videl som ve[a takrich, čo sa upli na živé tvory. Tic, ituzie
boli prekrásne farebné, no prchavé a ich strata bolela ako rezná rana.

,,Nepočuješ? Vezlni si to a vráť rni ho, vráť mi...vezmi si..." blabotal dookola.
posledriá vrstva, kalamelor,á ako flaky toho malého psíka, sa postupne zrJvíhaIa. opatrne som k nej

naČiahol dlaň, no nedovolil som jej vsiaknuť do mňa. Chytil som toho muža za ruku a vťahoval som tri
nádheru cez naŠe spojené dlane najpoma!šie, ako to len šlo. Na jeho tvári sa rozhostil rismev. Zatvoril
oči a zašepkal: ,,Ďakujem."

Jeho ruku som pustil, až ked'bola chladná. No ten muž odišiel s smevom. A napriek Zlatr:j, ktorá
mi pr dila telorn, som sa zralu cítil prázdny.

Z vah rna vytrhlc zvoneníe hradnej vtlže. V duchu som počítal kovové dery. po dvanástom sa

odmlčali a ticho zrazu znelcl ešte o čosi htrasnejšie. PomaIy som začínal cítiť navu, čo bola d;rlšia

od Íudstva prebraná slabosť. Proste sa tomu nevyhneme. Za tie roky sa na nás niečo nalepí, necháme
sa odtlačiť.

CÍtil som potrebu ísť dornov. Pred pátlrástimi-dvadsiatimi rokmi by sorn na také čosi ani n,áhodou

nepomvslel. Asi starnem.

O d'alších pátnást minrit som bol na mieste. Cítil som to ako brnenie vrl viečkach. Asi to rnala byť

silná ilrizia. Čávo to zahral na starosvetského romantika a odviezolju k rleke.

Nemohol som sa zbaviť rjškrnu. Vyšiel som z brehového porastu a strho! som sa. Namiesto auta sa

na obzore črtala len lavička so sediacou clsobou. Na jej obrysoch sa mi však čosi nezdalo.
Postava bola vyslovene mužská. No nelbol to ten mlad,i cha|an. Nebol to anijeden z barov,ej

dvojice, čo ma uviedlo do p,orylykova. Nerreriaco som sa rozhliadol po okcl!í, no boli sme tam len my
dvaja. Teda !en on, iebo ja sa nepočítam. Zhlboka som sa nad chol a snaiiil som sa upriamiť pozornosť

na d'a!šiu osobu, ktorá tu proste musela byť. No jedinr zdroj emóciíu oftc,lí bol ten muž. Bo| som
zmátenli.

No okolie bolo nabité elektrinou a prítomnosť silnej iltizie som cítl] všetklimi zmyslami. Tr) s l

nestávalo ani pri Zlatrich. V ušiach mi hučalo a na jazyku som cítil kovovti chuť. Nočn,i vzduclr bol cítiť
po energii. Po vel'kom množstve energie, z ktorej sa mi triasli ruky. Nič také som zatial nezažil. Teda

vlastne, skór neskrišal, kedže o sebe nemóžem povedať, že by som žil. Pc,maly som prišiet bližšie.

Jedna zo starych lámp, lámp mójho obíťrbeného typu, zásobovala okolie skromn ,m množstvom
svetla. Z tejto vzdialenosti som vide! menčestrové sako toho muža. Na pleciach bolo jemne vydrané
od častého nosenía.

Pomaly som sa k nemu približoval. Krcrk po kroku. Nádych za nádychom. Ked'som bo! asi

na natiahnut ruku od neho, stalo sa to.

Jeho časť, ktorťr som pol<ladal za iltlziu, sa oddelila. No inak. Žiadna ilrizia nemohla byť tal,:áto sitná.

Takto som to ešte nevide!.

Svet okolo mňa vybuchol.

čistá bolesť.

Nič, len agónia.

Bola tak zosobnen á, že som sa jej taknrer mohol dotkn ť. Bola íadová, a zároveň pálila.

Pripomínalo mito zábery po v, buchu atčrmovej bomby. Svet naokoIo prr:stal existovať akosi...

Neviem... Možno tc bude znieť hlripo, no po tom tajomnom v buchu nasledovalo niečo ako vbuch.



,š::.z-=:,:,-_= i]zmršti a akooyguíkavošlaspáťdozbrane.Nie,toprii,ovnaniezd'aleka
e+i.- ^ :^ -^ s:=lo. Predstavte si gu[u tvorenút vodou, ktorá sa rozprsl<ne, aby sa následne stlačila3r'r5Ll - -- )3

:o uťvai,u o\/eia rnenšieho ako bola póvodná gula. Neviem...lepšieto opísaťnejde.Všetko1.o svetlo,

ernócie, všetka tá energia - sa zrutili samrá do seba, spáťdo toho muža.

Nechápalsom, čo sa deje. Moja neprirodzená podstata kvílila bolesťou. Zbl dené zvyŠky r:nergie

mi prudili cievami ako roztavenri kclv. No rroje ludské telo ho presviedČalo, Že to nie je naoz;lj. BeŽn'

človek si tuto atómovku vóbec nevšimol. Všetko to fungovalo ]en v mojonn vnímanÍ.

Sekundy trvali hcdiny. tVluž preclo mnou potichu vzdychol, ked'sa prernenená ilťrzia vrátil;a do jeho

tela. lnštinktívne som privrel oči pred zábleskom bieleho svetla. Bolo sIaklŠie, no aj tak som sa

zatacka l.

človek vo mne na okamih zvíťazil a opatrne žm riac, prešiel oproti nelTu.

,,Pane?" tá otázka mi ušla sama.

Nereagoval.

,,Pane, móženi vám porrócť?"

opatrne som k nemu natiahol prsty. Pri dotyku s menčestrom ma nieČ,o zarazilo, no nev noval

som tomu pozornosť, odsunul som t mlrš|;gnku do zadia.

Muž mal asi páťdesiat. Vlasy neurčitej farby, rozdelené cestiČkou, mal zviazané vo voÍnorrl vrkoČi.

Vóbec nereagoval a v očiach mal pnázdno. ÚpIné prázdno. Živťr niČotu, ktorá pramenila zvn i:ra-

Teraz by som ma! spanikáriť. No neviem to.
pred očami sa rn! bez upozornenia zjavil obraz ženy. Bola mladučká, mohla mať asi dvadsať rokov

a svadobné šaty. Krásne sa smiata, tancujtic pomal, va]čík v náručí starŠieho Pána. Ženích, nouŽ

z lavičky, stál obd'aleč a v očiach mal ten mákk,i v,(Jraz, kton majri Íudia, sleduj ci to, Čo milujti.

lch pohíady sa stretli, no vtedy obraz zmizol. Skór než som stiho| zaregistrovať farbu jej oČÍ.

Po pár deroch srdca som bol znovu pri rieke.

Mužove oči sa pomaly začínali v,yjasňovať. Uprel na mňa pohlad svojich oČÍ, no namiesto .z:mátku,

kton som z neho očakáva!, neprišlo nič.

A znovu to tu bolo. Ten blesk poznania. Dočerta, prešlo mi hlavou. S hrózou som si uvedcmil,

žezmuža. ktorri pred pár sekundami kypel emóciami, som zrazu niČ necÍtil.

Ak by som to dokázal, pocítil by som zhrozenie a sťrcit.

Zrazu som vedel, čo sa staIo. Ten muž neprišiel o iltiziu, ako som sa domnieva!. Strata Časti duŠe

nemohla byť tak ťažká. Nie až tak. On neprišiel o časť seba. On prišiel o ce] duŠu! O vŠetko, Čo tvorilo

jeho ja. Preto to boio také siIné.

Muž vyzeral, že chce niečo povedať. Nad chol sa, no ešte to nedokázal. ZniČene som sa Prrsadil

na lavičku k nemu. Až teraz som si uvedomil , že aj cítiť bol ako ZberaČ. A teda vóbec nijako.

Vedel som, že mu chvítu potrvá, k,, m bude schopn, komunikácie. Aj u mňa to tak bolo. K'im sa

6lomky jeho osobnosti skladali spáť, k m sa tie zvyšky jeho ja vracali spáť do tela, som sa Polrr Žil

do vlastnlích myšlienok.

Takže takto sme prišti na svet. Ja aj všetci ostatníZberaČi. Stali sme sa tym, ČÍm sme boli, lba vd'aka

strate duše. Obrovskej strate, ktorá nás poznačila. Až teraz sa mi pomaly zaČali otvárať oČi. Nr:boli

sme nič ,,viac". Boli sme len ťudia. Boli sme dokonca menej. Zničené trosky. TÍ, Čo dostali o sériu rán

viac, ako dokázali uniesť. Tí, čo dosta!i iba o ranu viac, zomreli. Zomreli, ale ostatní si ich Pan'rátali.

No k,, m som tu sedel, jeden svet mizol. l\4izlo všetko, čo muž ved[a mňa dokázal. V jeho obťtibenej

kaviarni sa mu viac neprihc,voria. [udia, ]r:torís ním sricitili, na vŠetko zabudnrj. No ani on nes;Pozná

ich. A bude žiť v dornnienke, že je niečo viac.



:": : _ =_" =; :] .šeirc ,,,,eo3rnit, No bolo to ako porozumreť rovnic:i, Ak ste raz pochopili

- .-=é : -: :-: :e myslíte sprá'lne.

)reo;. Sa Ť, ,_,.íaztlačil ďalší kusok iluzie. Prekvapene som sa obzrel na mójho spoločníl<a,

Z dlaní, vyvrátenych k nebu, sa mu jedna po druhej uvoíňovali farebné trŽkY, NestaČilo'abY naňho

zabudolsvet.Vprvomrademuselsebastratiťonsám.
Zrazusom spolu s ním stál v sivej garáži. Muž oproti mohol mať...tak tridsať? MoŽno trochu viac'

Náruživo gestikuloval a ukazoval n. .no,orku. čiernu a leskl . oPatrne ju Pohladil a vŠetko sil znovu

rozpadlc.

Lapajuc po dychu som si uvedornil loptičky ilťrzií, ktoré sa na stovkY vznáŠali okolo naŠiclr tiel

v rytme známom iba im,

Belasá a žiariaca ako mesiac sa dostala btižšie ku mne. No cítil som, že je niečím iná, Nevedel som

vyjadriť sIovami čím, a tak som po nej siahol. ved'čo sa už len mne móže stať? v tom okamilru sa mi

vlasy na zátylku postavili,

ocitcll som sa pred dverami bytu. Muž, ktorému táto ilrlzia patrila, stál vedťa mňa a v oČiach mal

zvláštny nepokoj. Buchal na kožou potial,rnuté dvere, no bez v, sledku, Uttavene skťrsil 7Y6nii:k, Z jeho

roztrasen,, ch pohybov bolo zrejmé, že nie prvy raz. Žiadna odozva. Neistrimi rukami vYtiaho| z vrecka

kr č. zastokol ho do zámky. opatrne otočil. stlačil ktučku a jeho nepokoj sa stupňoval'

Videl som, ako mu na krku a spánku pr,rlzuje tepna,

konečne otvoril. v byte bola tma. Neviem, v akej Časti dňa som sa ocitol, no to Šero sa mi zdalo

neprirodzené. Spolu sme vošli dnu. Rohožka pred dverami bola zkostlivrr Čistá a staré zodrar'té

botasky stáli vedl,a nej. už to samo o sebr: bolo divné. zastal som pri nej, Nechcel som Ísť d'alelj'

vzduch v byte totiž voňal smrťou. A jeho vn tro som poznal. už som tu bol, Nie telesne' ale l'zal som

si Zlatri, ktorá ku mne prešla cez stenu, ked,som sa tri mto panelákom tťrlal, Zlatťr, toho chlaPa

s motorkou, toho chlapa, kto.i teraz visel zo stropu na lane. Na ťaŽnom, ktoré si kriPil ŠPeciál'ne

pre t rto príležitosť,

,,Nie, prosím, nie,,,šepkal mój sprievor,ca a pred m tvYm Padol na kolená. ZaPraskali mi' V tom

rupote skončila aj ilrizia,

Ešte nikdysomtak to nemal. lltizie b,,vali krásne, držali ma pri Živote! Preto sa zbierali']'oto bolo

iné. Hrozné. Nemohol to byť jeho sen, ale spomienka. Sny akékoÍvek, drŽali Íudí PokoPe' tá1'o vec

ničila.

ktovie, čo som si prežilja? Aká spleť u,dalostí urobila zberača zo mňa? videl som len plnli zlomok

zo života toho muža, možno tisíctnu, no net žiI som vidieť nič viac. Bolo to nespracovate[né, no bol to

život. A nie parazitická existencia bez minulosti a budricnosti. Áno, trpel, ale nežil zo zvyškot"

Nemusel zťrfalo vdychovať, čo inívyd, chli,

Brjšenie v hlave sa zhoršilo. Mimovoíne som sa uh, bal t' m farebn' m l< skom mužovej duše'

no bolo ich privel'a,

Moja zberačská časť tu chcela zostať. Bolo to zvrátené, no tá Časť vo tnne chcela poznať cel'

príbeh. Bola akymsi cynick m divákom, írlo ja už som bol príliš íudsk, ,

človek sa vzburil. svet okolo mňa sa rozh,, bal. Lavička, lampy, cesta. stromy aj tvár tej mladej

zberačky, ktor tak ako mňa prilákala tá siIa, pulzuj ca z tohto miesta. poznal som ju iba z videnia'

Bežal som d'alej, Bolo to príliš,

Čosamohlostaťtakejmladejžabe,žesaznejstalaZberačka?
pok šal som sa zladiť rytmus d, chania a behu, no srdce do toho zmátku šlo na doraz'

Dobehol som až ku mestskej fontáne. Ďalší dóvod, prečo som mal totcl mesto rád' Bolo malé'

a teda čokolvek v ňom bolo na pár mint chódze.



. ::: - .' -- , _,,3:3 e a )a SonT si sporrenul, ako som ju pred páťdesiatimi rokmi pomáh,al stavať.
]: s: - :. ..= _: :ko som prišiel o svoju dušu?

)oPexia. DopeKla|" kriČal som na prázdne námestie. No odpovedbu "ni bol iba pohíad trjlavej
rnačky, ktorá sa vynorila odnikial.

,,Prečo?"
Pozbieral som tol'ko sno',/, toíko predstáv, že som dokázal takmer s urč:itosťou povedať, aké

možnosti zostali l'ud'om, ktorío ne prišli.

No Čo tie moje? Ved' ja som tiež musel nejaké mať! Musel som byť plnr tr ch farebn ,ch tvarov,
ktoré som l'ud'om tak závidel!

Mal som Život! Naozajstny! Ja som žil! Posledné slovo som takmer neclokázalvysIoviť. Ani len
v mysli. Bolo to niečo neskutočné.

Prekročil som čadičovri obrubu a vhupol do vody. Jej chlad a mokrosť:;om cítil iba
sProstredkovane. Na dne s;a trblietali mince. Každá z nich bola ilriziou. Kttdysi, ked'som mal dobré
dni, sor,r ich vyťahoval a bavi] sa prezeraním si trich krlskov životov. Niekto chcel peniaze, inÝ spech,
no zváČŠa chceli iásku. Ten nepochopiteírlri cit, ktoriim potom tak radi pl)rtvali a ktorri ich dol,1ázal

obrať o tak vel'a.

Chcel som niekedy niekoho pobozkať?

Ruky sa mitriasli a bolesť hlavy prešla do kr tenia. Cetri mój svet sa točil.
S ťažkosťami som sa zachytil sochy v strede bazéna.
V dobe, ked'som veri!, žr: ako Zberač som niečo viac, nejakri zhmotnerrri mlitus, že pocháolzam

z iného sveta, som L,ol Šťastny. Teda... Ako som teraz mohol žiť z cudzích predstáv, ked'som vedel,
že som si rovnaké kedysi tvoril sám?

,,Si v poriadku?"

Dievčensk hlas ma vytrhoI z toho chaosu.

,,Čo chceš?"

,,V!dela som ťa utekať. Ušiel si z miesta tak plného il zií, že sa im bolo treba vyhribať. Talr, som si
povedaia , že za tebou skočím""

,,Ako dlho?"

,,Ako dlho čo?"

,,Ako dlho zbieraš?"

,,Asi tri roky. Neviem presne. Zjavila sc|m sa nečakane," pokrčila plecami.

,,Zjavila?"

,,A ty to ako vo|áš.?"

Pomaly sa posadíla na obrubu.

,,A!e poviem ti, tam v parku to bol inli, masaker. Toíko som ich pokope ešte nevidela."
Takže nepochopila, ozvaIo sa v mojom vnrltri. Akoby aj mohla? prišla neskoro.

Tmavé vlasy sa jej vyšmykli z vrkoča, po líci až na tvár.

,,Po tnoch rokoch ťa prelvapíčokoívek."

,,A ty koi'ko?"

Naša obmena prázdnych íudsklich reči'. No ťudia mali širšiu varietu. U rrás sa to obmedzilo na:

,,Koíko?"

,,Dvanásť," zaklamal som bez zaváhanía. Šesťdesiatdva by ju mohlo odplašiť, dvanásť bolo akurát.

K m som sa s ňou bavil, začal som pociťrJvať chlad vody, čo znamenalo, že sa mi čistí hlava.

Naposledy som sa so Zberačom bavil asi pred siedmimi rokmi. Bol to starli bezdomovec, svojím

spósobom spokojnri. Vraj tak nájde ove[a viac iltlzií.



'r] -] - :] :: ::- :]. - e Sa :-ai3iC3,(,l l Čac,Ča.

l.] ,: _ .;] :3č-lscrr slcj hlas. Človek sa znovu dral na povrch. lrechcel zostaťsám

-3 ): ^-. .š:= - <to nespytal," uškrnttla sa,,,vieš, že ani neviem? Aj rry máme mená? Ty sa nejako

vo laš?'

,,Asi Tomáš. Ak si teda móžem dať meno sám."

Tomáš bolo prvé meno, aké som počul. Volal sa tak ten mladík, čo sprevádza! dievČinu v Žlt ch

šatách v deň, ked'... myšlienku som nedokončil.

,,Vidíš, to mi zatiaí nenapadto. ludia, s ktorri mi som sa stretla, si ma nikdy nepamátali tal', dlho,

aby chceli vedieť moje meno."

,rNina."

,,Čo prosím?"

Konečne som zdvihol pohl'ad od vody la pozrel sa do jej tváre. Prav m lÍcom sa jej tiahla nerPekná

rozoklaná jazva.

,,Nina by sa ti hodi!o. Vieš, nech si ho nemusíš dať sama."

Áno, správne. Bc,o to meno tej dievčiny v žltom. Ale na tom nezáleží. ,3na aj jej drah'' uŽ troli rokY

m tvi, nie?

,,Fajn, tak Nina. Teší ma."

Ktovie, či tá jazva má čo dočinenia s t ,m, že sa z nej stata ZberaČka? Pr:triasol som hlavou, snaŽiac

sa zahnať nepríjemné myšlienky.

A z rovnakého dóvodu som sa s ňou neskór vyspa!. U mňa doma. Po dlhom, dlhoČiznom Č'ase som

tam mal ženu, ktorá si ránc, bude památarť, čo sa stalo.

Bola neskťrsená a pre mňa to po dlhonn čase bolo tiež niečo nové. Po desaťroČiach som sa nemohol

spoIiehať na to, že mijej pocity povedia, čo robiť.

Jazva na jej tvári, ako sorn zistil, nebol,a zd'aleka jediná. Zápástie a steltná nimi boli Posiate.

Drobné, široké, hrčovité, jej telo bolo ako mapa. Človeka by odpudili alebo vzbudili sr]cit. U ,lberaČa,

ak,im som bol, by nevyvolali nič. No moja rrová zmátená časť, ktorri som nevedel ov]ádať, kriČala

niečím ako ozvenou hrózy.

Stále som chcel tak ako ona veriť, že sme sa proste zhmotni!i. No uŽ to neŠlo, v lodi bola cliera

a rrichlo sa zapÍňala vodou.

Tak som ju pevnejšie zorrrel. Akcl sme nedokázali cítiť emócie, tak Íahko sme Podl'ahli fYzickosti.

,,Neprest áva;," šepkala ar jej blízkosť mi pomáhala zostať nad vodou.

A teraz, ked,som bdel prijej spiacom tele, sa to všetko vrátilo. Fyzická rozkoŠ Pominula. Č,o teraz?

Za celé roky som ne,:ítil také prázdno.

,rNina."
Nereagovala.

,,Nina," sk sil som znovu a jemne sa jelj dotkol.

,,Mhhmm," zamrnkala v polospánku.

No čo by mi pornchlo, kebyže ju zobuclím?

Stále sme boii ib; Zberači. Nemalo zmysel drlfať v niečo iné. Jeden druLhému sme dali, Čo lrolo

treba. To bolo všetko. Mohli sme sa tváriť ako l'udia, mohli sme vyzerať, Č:i dokonca d' chať ail'.o oni,

no neboli sme nimi. Teda, kedysi áno. Aj ked' to tak nevyzeralo, boli sme mftvi. Nie, nie mÍtvÍ, my

sme boli ešte d'alej. Na m tvych živí spomínaj .

R, chlo som sa postavil a prešiel k oknu. Mesto nespalo. V t, chto nov ch dekádach bdelo stále.

Autá, ulice, všetko plynulo. So mnou, či bezo mňa. Moje mesto zostarne, budovám oPadá fas;áda

a z detí bud dospe!í, ktonich sny mi ponróžu existovať. No načo?



:: ] --: :, : .='3 _: :],a sa ,,,n.ltorny hlas v mojej hiave,7allra to bude lePŠie.

:.-:. s333;c 3 Ťne sa na okamih lahŠie dychalo.

: : _ :: _: _ ]:e- ^ias ozvai. Ved', napokon, čomu inému som ma veriť, ak nie zajtralŠku?

= _- -_ :: -, :,:: el spát k costeli, ked'som postrehol, že Ninin dych už nie je viac pravidelnli.

::,.:: ::: -:::s:all a Šokovane na mňazízala.

S -:='=: .š3.;
]:::.:]3:s]a- 1estihol.Zrazunamňaprišlaslabosť.Celri svetsaroz1.očil acítil som,akclsami

:]: 3]i_._ .-]3.,:,, posledná vec, ktorri som videl, mala farbu trepotajriceho sa plameňa a Žiarila

, \.]í.ine , ; a: =3 u-tl,a ma plne upritala. Chcel som sa spytať, či je to to, čo si mYslím, no u;l sa

r eda lo.

Avšak naposledy som pocítil niečo ako hrdosť. Ookázal som to! MoŽnc} sme predsa len b,lli nieČo

viac...

Autor: Nina Sklenárová
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