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,,Bude to páť eur a dva centy," povedala mi pani za pokladňou v miestnom

supermarkete.

,,Nech sa páči," povedal som predavačke podávajúc jej peniaze,

Vyšiel som zo §upermarketu, V ruke som mal papierovú tašku za dvadsaťpáť

centov, kedže Európska únia obmedzuje igelitky.V taške boli dva rožky, Treska

exkluzív, niekoťko Horaliek a dve tyčinky Deva.

A na čo mi je takýto nákup na začiatku júla? To je dobrá otázka.

O dvadsaťštyri hodín by som totiž mal byť na stredomorskom ostrove Malta, kde

absolvujem jazykavý pobyt v anglickom jazyku. Cleřom tohto dvojtýždňového

dobrodružstva bolo zlepšenie mójho ústneho prejavu v tomto jazyku. A čo by som bol

za správneho §lováka na cestách, keby polovicu mójho kufra nezaberali slovenské

pochutiny? Samozrejme, že rezne sa už vtedy dávno vysmážali.

Nastúpil som do autobusu, keďže mój dom a §upermarket oddeíuje niekotko

zastávok. Po pár minútach jazdy zastal autobus na jednej zo zastávok. Cez okno

som videl, ako nejaký pán beží k autgbusu.

,,Haha," zasmial som sa v mysli, ,,ten pán uróite nestihne".

A naozď1 nestihol, Dvere sa zatvorili a autobus vyšiel zo zastávky. V tom

momente som si uvedomil, čo sa stalo, Zabudol som vystúpiť.

Karma mi vrátíla moju škodoradosť. Vystúpii som hned' na d'alšej zastávke.

Tieto dve zastávky síce neboli d'aleko od seba, ale aj tie dve minúty jazdy znamenali,

že s tým nákupom budern musieť šliapať do kopca,

Celý spotený som" v kuchyni vyložil svoj: nákup. V tom momente mi došiel e-

mail.

,,Rozhodnutie," tak znel predmet tohto e-mailu, ktoql mi prišiel od mojej

učitelky nemčiny.

,,Vzali ma na hospitačný pobyt vo Viedni alebo nibZ to je otázka," pomy§lel

som si. . ,

Napátie bolo porovnatelné s tým, čo je v televíznorn

vedomostnej šou Chcetd byť milionárom? pri rŤifiónovej otázke.

,,Boli ste prijatý," písalo sa v maile.

:

štúdiu pri natáčaní
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Miešali sa vo mne pocity šťastia a strachu, či zvládnem naíaz chodiť do školy

v Bratislave aj vo Viedni.Pointou tohto hospitačného pobytu bolo, že dva dni v týŽdni

by som chodil do školy v Bratislave a tri dni vo Viedni. Normálne som rozmýšťal, Že

túto možnosť odmietnem. Povedal som si však, že sa rozhodnem aŽ po návrate

s Malty.

Bolo to 7. júla, keď som ešte s jedným kamarátom sedel na palube lietadla

smerujúceho na Maltu. Ani jeden z nás nemal ani tušenia, čo nás najbližšie dva

týždne čaká,

počas nášho pobytu sme mali možnosť blrvať v hoteli, ale kedže sme chceli

zažiť Maltu úplne naplno, vybrali sme si možnosť blinrať u domácich.

,,A odkiať vlastne ste?" spýtala sa nás naša host-matka, ked' sme dorazili do

bydliska našej host-rodiny v maltskom meste Gzira,

,,Zo §lovenska," s kamarátom sme jednohlasne odpovedali.

,,Z Československa?" pýtala sa naša host-matka ďalej.

Táto otázka nás prekvapila rovnako ako ďalší podarený a nečakaný vtip

'Borisa Filana v rozhlasovom programe Pálenica. Slovensko a Česko sů samostatné

štáty už dvadsaťšesť rokov, ale zjavne stále sú ludia, ku ktoným sa táto informácia

nedostala,

Až na tento československý incident bola naša host-matka celkom milá,

V polovici pobytu §me sa však od nej odsťahovali. Síce bolo vždy navarené

a upratané ale blývali sme v pivniciach, ktoró boli prerobené na izby a kúpeřne.

Jediný ich problém, že ich bezpečňosť bola na nulovom bode a hocikto sa tam z ulice

vedel dostať.

Moju maltskú skúsenosť hodnotím celkom kladne. Zažili sme veci, ktoré by

sme v Bratislave zažili len ťažko.

,,Buongiorno!" - takýmto spósobom 
" 
som §a zvykol pozdraviť s mojimi

spolužiakmi v mojej triede v jazykovej škole,

lšiel som tam, abysom §a naučil lepšie hovoriť po anglicky. Avšak naučil som

sa celkom dobre po taliansky. Rovnakého jazykového pobytu ako ja sa zúčastnilo aj

množstvo Talianov, ktorí bo{i leniví hovoriť po anglicky. Ak aj piektorí leiniví nenoii,

s ich prízvukom sa im po anglicky ani nedalo rozumieť,
,{

okrem Talianov sme §a s mojim kamarátom, s ktorym som tam išiel, zoznámili

s množstvom Nemcov a Rakúšanov. Mohol som si tak cvičiť moju nemčinu pred
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spor^ilaným hospitačným pobytom vo viedni, Dvaja Nemci a jeden Rakúšan boli

.aŠ-SuSedÍnivprvejhost-rodineaSomsnimivkontaktedoteraz.

Jeden večer sme zistili, že v byte nad nami býva skupina Rusov. ktorÍ boli na

'":.3 leŽ kvÓli jazykovému pobytu. S kamarátom Sme tak robili prekladatelov medzi

, " 
^- :3 Rusmi a našimi nemecky_hovoriacimi spolubývajúcimi, ked,že títo naši ruski

= 
_-s:dia po anglicky vetmi dobre nevedeli,

Náš pobyt na Malte trval presne dva týždne,

s <amarátom sedeli v lietadle smerujúcom do Bratislavy,

, celr sme západ Slnka,

,,Ak som zvládol dva týždne na tomto ostrove, nejaká viedeň ma predsa

nemóže zastaviť," povedal som si v duchu z okna sledujúc západ slnka a pomaly

miznúce pobrežie najváčšieho ostrova z maltského sůostrovia _ Malta,

Vtedy som si uvedomil, že na to mám"

po tomto čase sme už

Keďže sme leteli podvečer,
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Opustená planéta a ja tam sám. Bolo ticho, ktoré raz za čas prerušil závan vetra.

Naokolo nikde nikoho. lba ja a velká pustatina, ktorá sa tiahla až za horizont. Nič
nenasvedčovalo tomu, že by zatým horizontom malo niečo byť,Teda okrem čistej prázdnoty,

ktorá bola všade, kam sa ělovek pozrel.

Predsa len tu stále bolo niečo čo unikalo mójmu pohtadu, Pozrel som trochu niŽšie.

Stálo tam mesto, mój domov. Nebolo však také, ako som si ho památal. V hlave som si
premietal časy nedávno minulé, keď toto mesto bolo na vrchole svojej existencie. Rozhodol
som §a zísť dole do miesta, na ktoré sa mi rojilo množstvo spomienok a chví[, ktoré som si
pripomínal na svojich cestách.

Prechádzal som ulicami mesta, v ktoných $om vyra§tal. Pusto a ticho. To sú dve
slová, ktoré vystihovali moje dojmy, keď som videl, ako sa to tu zmenilo, Prešiel §om c§z
miesta, kde zvykli byť l'udia aj počas hlbokej noci. Teraz? Nikto tu nebol a váčšina budov sa
rozpadávala" Bol som sklamaný, Niekedy si kladiem otázku, či som sa ma| vydať na cestu
vesmírom a hťadať nové planéty, ,,Možno som tu mal ostat'," hovorím si, 

"ani 
neviem, čo sa tu

stalo, Ani neviem, prečo tu nikto a nič nie je." Raz za čas som mal takéto výčitky. Tie však
zvykli celkom rýchlo prejsť" Terazto však bolo iné. Bol som doma a ja som si uvedomil, o čo
som prišiel. To však asi patrilo k mojej práci.

Vrátil som sa naspáť na skalu, odkiať som §a najprv pozeral, Pozrel §om §a opáť tým

istým smerom na mesto a na pustatinu navókol, Zmohol sorn §a len na povzdychnutie. "Ako
to vidíte?- splital §a ma hlas znejúci za mojim chrbtom. "Nevhodné 

a neobývatelné,"
zhodnotil §om stroho, ,,Dobre, pán kapitán| V tom prípade móžeme odtiafto odísť,

diagnostika systému bola dokončená, Všetky motory by mali ísi'bez problémov. Móžeme
bez problémov odletieť," povedal poručík Jones,

Poručík Jones bol mojou pravou rukou a jedným zo siedmych členov posádky,

vrátane mňa, Už od začiatku mojich ciest sa spolu §o mnou plavil vesmírom na lodi U§E
Pegasus, Za jeho oddanost' si zaslúžil aj druhú "najvyššiu 

pozíciu. Úprimne, ani neviem,
prečo som kapitánom ja a nie on. Vdbka nemu §me.práve nestroskotali. Práve Jonesovi lod'

funguje ako má, Asije to tak, že pracanti pracujú pre zisk iných a mne to vyhovovalo.
Zas a zas §me sa plavili vesmírom. Z okna som len videl tú zeleno-modrú planétu

rnenom Zem, odkial sme práve odleteli, Opáť sme opustili náš domov ako pred dávnymi
rokmi. Pri pohťade na našu,bývalú planétu sa rojilo veťa otázok, ale bolo málo odpovedí, Žijb
niekto ešte na Zemi? Ťažko. Existujú ešte niekde nejakí tudia? Možno, Na tieto otázky
nevedel nikto z nás na lodi odpoved'.

Zem bola v poradí už 64, planéta, akú som ja a mój tím na USE Pegasus preskúmali.

Našou úlohou bolo hl'adať nové miesto, kde by l'udstvo mohlo pokračovat'ďalšou epochOu
vývoja. Priznám, že misia néprebiehala úspešne. Žiadna z planět, ktorú sme navštivíli nebola
vhodná. Vždy si vedenie za &eme na§lo iný dóvod, prečo bola tá a tá planéta nevhodná:
málo vody, žiadna voda, žiaden vzduch alebo tam bolo príliš teplo, respektív.e zima. BÓti

príliš nároční. Po tom ako sme odišli z planéty číslo 63, zď Zeme nás už odvtedy
nekontaktovali, Žiadnu spl"ávu z vedenia §me nejaký čas nedo§távali ani po našiqh
urgenciách. Mali sme za to, že na Zemi našu misiu ďdsúdili k zániku.,Rozhodli sme sa pre to
na vlastnú pásť vrátiť. Návrat nám zabral vel'a času. Až pri Zemi sme zistili, že náš návrat bol

zbytočný.
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OdvtedY, ěo sme uvideli Zem prešlo pár rokov. Nedozvedeli sme sa čo sa stalo na
Zemi, Čo zaPrÍČinilo jej praktický zánik, Za týchto pár rokov sme sa stali vesmírnymi
koČovníkmi, Putujeme z miesta na miesto a hl'adáme, Hl'adáme miesto, kde by sme sa už
usadili a skonČili s naŠou cestou. Človek odjakživa rád objavoval, A my sme objavovali.
KaŽdý kúsok vesmíru, kde sme boli, bol pred nami neprebádaný. Vkročili sme na novú
Planétu, boli sme tam prvÍ, Vystúpili sme tam na nejakú horu, boli sme tam prví. Našli sme
jaskYňu, boli sme v nej prví. §íce sme túto potrebu - objavovanie uspokojovali, nebolo to
ono, Aj vesmíru sa je možné nabažiť a človeka nenadchne"

,,pán kapitán, nová planéta pred nami"' povedala do palubného mikrofónu
kormidelníČka Lewisová. Týmíto slovami sa začínal pomaly každý deň a už som tornu ani
nePriPisoval vel'kú váhu. SÍce bola možnosť, že to je planéta, kde konečne budeme vedieť
Žiť, ale o to váČŠia Šanca bola v ďalšie sklamanie, Tentokrát s poradouým číslom 80. Dal sam
pokyn na pristátie.

,,Tlak V norrne, teplota je na úrovni 38oC a počítač na skafandri ml vykazuje istú
Prítomnost' kYslíka v ovzduŠÍ," vyhlásil prekvapený Jone§, po torn, ako v skafandri vstúpil na
Povrch novej Planéty. VŽdy sme si ako posádka losovali, kto vystůpiz lode ako prvý.

,,Neverím," pomyslel som si s ÚŽasom, ,,žeby sme ho konečne našli? Náš nový
domov?" Aj keď som bol V nemom úžase, zachovával som profesionálnu pokrovú tvár, Jones
si medziČasom sňal z hlavy helmu" ,,On naozaj dýchal Dýcha úplne bez prístroja| Áno!,,
zvYŠok PosádkY v lodi zaČal jasať od radosti. Roky hl'adania konečne priniesli vytrižené
ovocie.Celá Posádka vyŠla z lode. Neverili sme vlastným očiam, teda nosom. Už sme ani
neverili, Že niekedY budeme dýchat' čistý vzduch niekde inde, ako na našej lodi. S čistýrn
ÚŽasom v tvári sme sledovali okolie, Nevyzeralo velmi odlišne pod toho, aké sme si památali
zo Zeme- Tráva, sem-tam nejaký strom alebo ker. Chvíťu sme si dokonca mysleli, že sme sa
na Zem vrátili, Domnievali sme §a, že §me v 64" prípade len netrafili tú správnu Zem,
Rozhodli sme sa preskúmať okolie,

VYŠli sme na vrchol kopca, kde sme pristáli" Vpredu nás tentokrát viedol Carlos
Tudor, náŠ exPert na rastliny, Každú novů rastlinu, ktorú sme našli, skontroloval cez svoj
skener, PraktickY pozeral stále len do displeja. ,,Carlos, pozor!" skríkla naňho Lewisová
a stiahla ho k sebe, Nestihla to, ako sa hovorí o 5 minút 12", ale o 2 minúty, Bez jej zásaňy by
Tudor sPadol zbrala na vrchole hory vysokého pársto metrov, Pozrel sCIm §a dole, pohrad
mi oPát',vYrazil dYch, Pod nami bolo mesto. Nič vefkolepé, vel'mi primitívne, Mesto sa
skladalo z jednoduchých menŠÍch stavieb, Videli sme tam aj nejaký pohyb, no z tej dial,i<y
sme nevedeli Presne identifikovať, čo to je. Kým som sa dodíval na me§to, zvyšok posádk!
bol už na ceste doň. Musel,som ich dobehnúť. " :

Celú cestu dole kopcom som úpenlivo ,or*išl'"l, ,,Sú tarn l'udia? Konečne sme našli
niekoho, kto bY Potvrdil, Že sú aj iní l'udia, okrern nás na Pegase?" úprimne sorn dúfal, že
mám Pravdu. A Že sorn aj pravdu mal. Cítil §om §a rovnako ako keby som uhádol 500-
tisícovú otázku v programe Chcete byť mílionár?

Ako kebY tých Prekvapení nebolo dost', jedno nás čaka}o v meste. Naozaj tam boii
|'udia. Naozaj! MieŠalo sa v nás toťko pocitov a emócií. Kpnečne sme vide|i nás. No, tedb
vlastne iných a v tom bolo to št'astie. Nikto na nás nejak špeciálne nepozerali ale my §a
vŠetkých. Mali snne mnoŽstvo otázok, ale tou najváčšou bola, čo sa"vldstne stalo so zemou.;

Jones sa to hneď spýtal okoloidúceho, Ten naňho začal civiet', že akú hlúpost,áá
Pýta. Tak sa sPýtal ďalŠieho á ďalšieho a ďalšieho. §p:ítai sa množsťýá ludí, ale ich iáakciá
bola vŽdy rovnaká: ,,Čo sa malo stať s čím? So Zemou? Aká Zem? Pokiaf viem, tak sme tu,,,po týchto reakciách sme stáli ako obarení. ,,kde teda sme? predsa sme videli zem.
Videli sme ako vyzerala," pýtali sme sa samých seba, ,,A čo teraz?" spýtala sa Lewisová.
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Boli len dve možnosti, Jednou tu bolo ostať. však to sme chceli, nie? konečne sme

našli ťudí. aj keď vlastne nenašli. Tí fudia hovorili, že sú ludia, ale niČ o Zemi nevedeli. Ako je

to vóbec možné? §ú to vóbec fudia? A kde sme teda my?
Druhou možnosťou bolo odísť z tej ptanéty, Ale stojí to za to, keď sme po dlhom Čase

vlastne v cieli? Takúto dilemu nezažil asi ešte nikto. Naše rozhodnutie, na naŠe prekvapenie,

nedalo na seba dlho čakať. Chýr o nás sa v meste rozšíril qýchlosťou svetla. Hlavne, Že tí

|,udia ani nevedeli, čo je rlýchlosť svetla. Zo všetkých strán sa na nás rútili obyvatelia

s vidlami v rukách. My, ako neozbrojení, sme sa dali na útek §merom spáť na U§E a vYleteli

naspáť do vesmíru.
Doteraz si kladieme otázky, že čo sa to tam vlastne stalo. Nikto nevie, pochopiteťne,

Nemohli sme byt na Zemi, lšli sme predsa opačným smerom. Opát'bolo vela otázok a málO

odpovedí.
l*udia vravia, respektíve vravievali, že kde niečo končí, niečo iné zaČÍna, Od toho

incidentu s vidlami sa opáť len plavíme vesmírom. Navštívili sme aj niekol'ko ďalŠÍCh Planét
s podobným záverom ako váčšina pred nimi: neobývaieíné, Aj sa nám podarilo nájsť

podobnú planétu, ako bola planéta číslo 80, ale nikdy sme tam neostali, Stále hťadáme

a veríme v nový začiatok. §tále prežívame niečo iné a nové, Takto my Žijeme na US§
pegasus. Ako dlho ešte? Nevieme. Dostaneme sa niekam? Nevieme. ZaČneme ďalŠiu

epochu evolůcie ťudstva? §náď,


